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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do  Hạnh phúc 

 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

(Ban hành theo Quyết định số            /QĐ-ĐHĐN ngày       tháng       năm 2021 

của Giám đốc Đại học Đà Nẵng) 

 

 THÔNG TIN CHUNG 

1. Tên chương trình đào tạo: Quản trị kinh doanh (Business Administration) 

2. Trình độ đào tạo: Đại học 

3. Ngành đào tạo: Quản trị kinh doanh;  Mã ngành: 7340101 

4. Đối tượng tuyển sinh: Học sinh tốt nghiệp THPT đáp ứng các điều kiện theo đề án 

tuyển sinh hàng năm của Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum. 

5. Thời gian đào tạo: 4 năm 

6. Loại hình đào tạo: Chính quy 

7. Số tín chỉ: 132 tín chỉ (Không bao gồm học phần Giáo dục thể chất và Giáo dục quốc 

phòng và an ninh) 

8. Thang điểm 

- Thang điểm 10 được sử dụng để đánh giá học phần bao gồm các điểm thành 

phần, điểm thi cuối kỳ và điểm học phần. Điểm học phần bằng tổng các điểm thành phần 

nhân với trọng số tương ứng.  

- Thang điểm chữ dùng để phân loại kết quả học dựa trên điểm học phần.   

- Thang điểm 4 được dùng khi tính điểm trung bình chung học kỳ và điểm trung 

bình chung tích lũy để đánh giá kết quả học tập của sinh viên sau mỗi học kỳ và cho 

điểm tổng kết quả học tập của sinh viên.  

Bảng  1. Hệ thống thang điểm 

Xếp loại Thang điểm 10 Thang điểm chữ Thang điểm 4 

Đạt 

Giỏi 8,5 - 10 A 4 

Khá  7,0 - 8,4 B 3 

Trung bình 5,5 - 6,9 C 2 

Trung bình 

yếu 
4,0 - 5,4 D 1 

Không đạt  Kém  < 4,0 F 0 

9. Điều kiện tốt nghiệp  

Sinh viên được xét và công nhận tốt nghiệp phải đáp ứng các điều kiện sau:  

- Tích lũy đủ học phần, số tín chỉ và hoàn thành các nội dung bắt buộc khác theo 

yêu cầu của chương trình đào tạo, đạt chuẩn đầu ra ngoại ngữ, tin học và học phần Giáo 

dục thể chất, Giáo dục quốc phòng và anh ninh theo quy định;  



2 

 

- Điểm trung bình chung tích lũy của toàn khóa học đạt từ 2.00 trở lên;   

- Tại thời điểm xét tốt nghiệp không bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc không 

đang trong thời gian bị kỷ luật ở mức đình chỉ học tập;  

- Có đơn gửi Phòng đào tạo đề nghị được xét tốt nghiệp (trong trường hợp đủ 

điều kiện tốt nghiệp sớm hoặc muộn so với thời gian thiết kế của khóa học).   

10. Văn bằng tốt nghiệp: Cử nhân Quản trị kinh doanh 

11. Vị trí việc làm 

Sinh viên tốt nghiệp ngành Quản trị kinh doanh có thể làm việc trong các tổ chức 

kinh doanh ở mọi thành phần kinh tế, cơ quan chính quyền và các tổ chức phi lợi nhuận 

với các nhóm vị trí có thể đảm nhận: 

- Chuyên viên kinh doanh: Nhân viên kinh doanh, Trưởng cửa hàng bán lẻ, Giám 

đốc bán hàng vùng/khu vực.  

- Chuyên viên phân tích và tư vấn quản trị kinh doanh: Trợ lý phân tích và tổng 

hợp báo cáo về môi trường kinh doanh, tài chính; lập kế hoạch sản xuất, nhân sự, sản 

xuất, trợ lý xây dựng và thực hiện chiến lược kinh doanh.  

- Nhà quản trị cấp tác nghiệp ở các bộ phận chức năng khác nhau: Giám sát sản 

xuất; Quản đốc phân xưởng nhỏ; quản trị viên các phòng marketing, nhân sự, vật tư, 

chất lượng.  

- Nhà quản trị tổng quát: Giám đốc nhà máy; Giám đốc điều hành chi nhánh/khu vực. 

- Tự thành lập làm chủ doanh nghiệp và điều hành công ty.   

- Tùy thuộc năng lực thực sự của mỗi cá nhân sau khi ra trường mà cử nhân 

QTKD sẽ đảm nhận vị trí công việc như sau:  

Trong thời gian từ 04 năm đầu tiên sau khi tốt nghiệp, cử nhân Quản trị kinh doanh 

có thể làm tại một vị trí công việc hoặc luân chuyển ở nhiều vị trí công việc về kinh 

doanh; trợ lý cho các nhà quản trị cấp trung; quản trị viên cấp tác nghiệp thuộc các lĩnh 

vực chức năng khác nhau và tự khởi sự kinh doanh. Cụ thể, họ có thể là: 

- Nhân viên kinh doanh.  

- Nhân viên/quản trị viên tác nghiệp ở các bộ phận chức năng: marketing, sản 

xuất, bán hàng, nhân sự, dự án, chất lượng, cung ứng vật tư. 

- Trợ lý trưởng bộ phận kinh doanh. 

- Trợ lý dự án. 

- Chuyên viên phân tích và tư vấn kinh doanh. 

- Chủ doanh nghiệp tư nhân, các cơ sở kinh doanh nhỏ. 

Trong 5 đến 10 năm: cử nhân Quản trị kinh doanh có thể thăng tiến đến vị trí:  

- Trưởng một đơn vị trực thuộc: trưởng cửa hàng bán lẻ, trưởng chi nhánh, đại 

diện khu vực  

- Giám đốc điều hành vùng/khu vực  

- Chủ doanh nghiệp vừa và nhỏ. 

Sau 10 năm, với các kiến thức và kỹ năng tích lũy được từ hoạt động quản trị điều 

hành nhiều chức năng khác nhau và quản lý điều hành tổng quát các đơn vị cấp nhỏ lẻ, 
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đỉnh cao nghề nghiệp của một cử nhân Quản trị kinh doanh là: 

- Giám đốc doanh nghiệp. 

- Chủ một doanh nghiệp phát triển bền vững. 

12. Khả năng nâng cao trình độ 

Sinh viên tốt nghiệp ngành Quản trị kinh doanh tại Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum 

có cơ hội học tập lên bậc cao hơn (thạc sĩ, tiến sĩ…) hoặc có thể chuyển đổi sang học 

các ngành tương tự. 

13. Chương trình đối sánh 

Các chương trình tham khảo trong nước:  

- Chương trình đào tạo ngành Quản trị kinh doanh – Đại học Kinh tế Đà Nẵng 

- Chương trình đào tạo ngành Quản trị kinh doanh – Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí 

Minh 

- Chương trình đào tạo ngành Quản trị kinh doanh – Đại học Kinh tế Tài chính 

- Chương trình đào tạo ngành Quản trị kinh doanh – Đại học Hoa Sen 

- Bảng tóm tắt kết quả đối sánh được trình bày ở Phụ lục 03 (Kết quả đối sánh 

chi tiết). Kết quả so sánh cho thấy:  

- Tổng thời lượng chương trình đào tạo 132 tín chỉ (Không bao gồm Giáo dục thể 

chất và Giáo dục quốc phòng) được phân bổ trong thời gian học trung bình 4 năm là phù 

hợp. 

- Tỷ lệ giữa khối kiến thức đại cương và chuyên nghiệp là hợp lý, đảm bảo sinh 

viên có kiến thức nền tảng rộng, đồng thời có kiến thức chuyên sâu về ngành Quản trị 

kinh doanh.  

- Tỷ lệ các môn học bắt buộc – tự chọn phù hợp. Với tỷ lệ môn học tự chọn 13,6% 

là hợp lý, cho phép sinh viên có nhiều lựa chọn học chuyên sâu/ mở rộng. Các học phần 

tự chọn được sắp xếp từ kỳ 5 – 8, sau khi sinh viên có được những kiến thức cơ bản của 

ngành đào tạo. Ngoài kỳ thực tập cuối khóa như các trường đối sánh, sinh viên ngành 

Quản trị kinh doanh tại Phân hiệu còn được tiếp xúc với thực tế hoạt động doanh nghiệp 

tại kỳ kiến tập năm 2 (kỳ 4) và thực tập năm 3 (kỳ 6), giúp cho sinh viên có thể hiểu rõ 

hơn lĩnh vực nghề nghiệp mà mình muốn theo đuổi trong tương lai, công việc thực tế 

tại doanh nghiệp để nâng cao kỹ năng nghề.  

- Mức độ tương đồng giữa chương trình đào tạo của Phân hiệu ĐHĐN tại Kon 

Tum với các chương trình tham khảo từ mức trung bình đến cao. Sự khác biệt chủ yếu 

đến từ khối các kiến thức đại cương và các kiến thức tự chọn. Ngoài ra, một số môn học 

bắt buộc của chương trình này là môn học tự chọn của chương trình kia và ngược lại. 

Do đó, nội dung của chương trình đào tạo ngành Quản trị kinh doanh là phù hợp. 
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Bảng  2: Tóm tắt kết quả đối sánh với các chương trình tham khảo trong nước 

TT Nội dung 

Phân 

hiệu Đại 

học Đà 

Nẵng tại 

Kon Tum 

Đại học 

Kinh tế 

Đà Nẵng 

Đại học 

Kinh tế 

TP. Hồ 

Chí Minh 

Đại học 

Kinh tế 

Tài 

chính 

Hồ Chí 

Minh 

Đại học 

Hoa Sen 

1 
Thời gian đào 

tạo 
4 năm 4 năm 4 năm 4 năm 4 năm 

2 Số tín chỉ 132 133 125 132 144 

3 Cấu trúc       

3.1 
Giáo dục đại 

cương 
42 50 45 57 49 

3.2 

Kiến thức giáo 

dục chuyên 

nghiệp 

90 83 80 75 95 

3.3 

Tỷ lệ kiến thức 

giáo dục chuyên 

nghiệp 

68,2% 62,4% 64,0% 56,8% 65,6% 

4 
Tỷ lệ môn học 

tự chọn 
13,7% 6,8% 7,2% 9,1% 18,75% 

5 

Mức độ tương 

thích về các học 

phần bắt buộc 

 ~89,5% ~70,7% ~69,2% ~77,8% 

 MỤC TIÊU VÀ CHUẨN ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO  

1. Mục tiêu (POs) 

 Mục tiêu chung  

Sinh viên tốt nghiệp chương trình đào tạo ngành Quản trị kinh doanh có khả năng 

áp dụng kiến thức cơ bản về quản trị kinh doanh; có kỹ năng giao tiếp và quản lý; có 

khả năng lập kế hoạch, tổ chức, điều hành và quản lý các hoạt động của doanh nghiệp; 

có năng lực học tập suốt đời. 

 Mục tiêu cụ thể 

Cử nhân ngành Quản trị kinh doanh có khả năng: 

- Kiến thức 

+ PO1. Phân tích được những kiến thức cơ bản về môi trường kinh tế, chính trị, 

xã hội, và các kiến thức chuyên sâu về quản trị kinh doanh. 

+ PO2. Vận dụng các kiến thức về quản trị kinh doanh trong việc lập kế hoạch 

và điều hành các dự án trong sản xuất, kinh doanh hoặc dự án khởi nghiệp. 
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- Kỹ năng 

+ PO3. Có kỹ năng thực hành nghề nghiệp: hoạch định, tổ chức, quản lý hoạt 

động liên quan đến chức năng quản trị tại đơn vị, tổ chức của nền kinh tế trong một môi 

trường kinh doanh cạnh tranh. 

+ PO4. Có kỹ năng làm việc độc lập, làm việc nhóm; kỹ năng giao tiếp. 

+ PO5: Có năng lực học tập, nghiên cứu, phát triển bản thân, linh hoạt, thích 

nghi với môi trường làm việc thay đổi. 

- Thái độ 

+ PO6: Có phẩm chất chính trị, tuân thủ luật pháp, sức khỏe tốt. 

2. Chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo (PLOs) 

Sinh viên chuyên ngành Quản trị kinh doanh tổng quát khi tốt nghiệp có các năng 

lực sau: 

- PLO1. Áp dụng được các kiến thức cơ bản về kinh tế chính trị, xã hội, pháp luật 

vào giải quyết các vấn đề trong hoạt động kinh doanh và quản trị. 

- PLO2. Đánh giá được môi trường kinh doanh trong bối cảnh toàn cầu hóa 

- PLO3. Phân tích được các hoạt động quản trị, tài chính, marketing, nguồn nhân 

lực, chuỗi cung ứng. 

- PLO4. Có khả năng thực thi các chức năng quản trị tại các bộ phận trong doanh 

nghiệp và các nghiệp vụ tại bộ phận kinh doanh của doanh nghiệp.  

- PLO5. Có năng lực truyền thông hiệu quả. 

- PLO6. Có năng lực sử dụng tiếng Anh trong giao tiếp, kinh doanh. 

- PLO7. Có khả năng hợp tác nhóm để đạt mục tiêu chung của nhóm, tổ chức. 

- PLO8. Sử dụng được công nghệ thông tin và công cụ thống kê để giải quyết các 

vấn đề kinh doanh 

- PLO9. Có kỹ năng lập luận tư duy, phân tích vấn đề, giải quyết vấn đề và ra 

quyết định hiệu quả trong môi trường kinh doanh.  

- PLO10. Tạo lập kế hoạch kinh doanh và dự án khởi nghiệp 

- PLO11. Tuân thủ pháp luật, đạo đức nghề nghiệp và trách nhiệm xã hội  

- PLO12. Có khả năng học tập suốt đời 

Bảng  3. Đối sánh chuẩn đầu ra chương trình đào tạo với khung trình độ quốc gia 

TT 
Kiến thức Kĩ năng 

Mức tự chủ và 

trách nhiệm 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 

PLO1 x x              

PLO2    x x           

PLO3    x x           

PLO4    x x    x   x x   

PLO5    x x     x      
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TT 
Kiến thức Kĩ năng 

Mức tự chủ và 

trách nhiệm 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 

PLO6          x x     

PLO7         x x  x    

PLO8   x   x  x        

PLO9      x  x      x x 

PLO10    x   x        x 

PLO11     x           

PLO12            x  x  

Việc đối sánh chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo cho thấy có sự tương thích 

và đáp ứng tốt theo kiến thức, kỹ năng, mức tự chủ và trách nhiệm theo khung quốc gia. 

3. Mối liên hệ giữa mục tiêu và chuẩn đầu ra của CTĐT 

Mối liên hệ giữa mục tiêu và chuẩn đầu ra của CTĐT được thể hiện trong Bảng 4. 

Có thể thấy rằng sinh viên có thể đạt được mục tiêu của CTĐT nếu đáp ứng được các 

chuẩn đầu ra của CTĐT. 

Bảng  4. Quan hệ giữa mục tiêu và chuẩn đầu ra của CTĐT 

Chuẩn đầu ra 
Mục tiêu 

PO1 PO2 PO3 PO4 PO5 PO6 

PLO1 x x     

PLO2 x x     

PLO3 x x x    

PLO4 x x x    

PLO5 x x x    

PLO6  x  x x x 

PLO7    x x x 

PLO8  x  x   

PLO9   x x   

PLO10   x  x  

PLO11     x x 

PLO12     x x 
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 CẤU TRÚC VÀ NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

1. Cấu trúc chương trình đào tạo 

Chương trình đào tạo được chia thành 3 khối kiến thức, trong đó có các học phần 

bắt buộc và học phần tự chọn với số tín chỉ trong mỗi khối được thể hiện trong Bảng 5. 

Bảng  5. Cấu trúc chương trình đào tạo 

STT Thành phần 
Số tín chỉ 

Bắt buộc Tự chọn 

1 Kiến thức giáo dục đại cương 42  

1.1 Khoa học chính trị 11  

1.2 Pháp luật 2  

1.3 Toán – Thống kê – Tin học 11  

1.4 Kỹ năng 6  

1.5 Ngoại ngữ 12  

2 Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp 72 18 

2.1 Kiến thức cơ sở ngành 15  

2.2 Kiến thức ngành 18  

2.3 Kiến thức chuyên ngành  30 18 

2.4 Kiến tập, thực tập  9  

Tổng  114 18 

Kiến thức giáo dục đại cương (42 tín chỉ (TC), bắt buộc) nhằm cung cấp các 

kiến thức: 

- Kiến thức về khoa học chính trị như Triết học Mác Lênin, Kinh tế chính trị Mác 

Lênin, chủ nghĩa xã hội khoa học, Tư tưởng Hồ Chí Minh và Lịch sử Đảng cộng sản 

Việt Nam. Kiến thức về toán, thống kê, tin học đại cương và tin học văn phòng. Kiến 

thức về ngoại ngữ cũng như các kĩ năng cơ bản giúp sinh viên thích nghi được trong 

môi trường kinh doanh như hiện nay. Những kiến thức này có thể vận dụng để giải thích 

các hiện tượng, quá trình kinh tế xã hội. 

Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp (72 TC) gồm 15 TC kiến thức cơ sở ngành, 

18 TC kiến thức ngành, 48 TC kiến thức chuyên ngành (30TC bắt buộc và 18 TC 

tự chọn) và 9 TC học phần thực tập, kiến tập tại doanh nghiệp.  

- Kiến thức cơ sở ngành: Kinh tế vi mô, kinh tế vĩ mô, quản trị học, nguyên lý kế 

toán, Marketing căn bản.  

- Kiến thức ngành gồm các môn liên quan đến kinh doanh quốc tế, luật kinh 

doanh, hệ thống thông tin quản lý, thị trường và các định chế tài chính, hành vi tổ chức 

và tiếng anh chuyên ngành. 

- Kiến thức chuyên ngành tập trung vào các khối kiến thức liên quan đến các bộ 
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phận bên trong doanh nghiệp: sản xuất, marketing, nguồn nhân lực, tài chính và xây 

dựng các chiến lược chung.  

- Các khối kiến thức được thiết kế sao cho nội dung đáp ứng được chuẩn đầu ra 

của CTĐT, được thể hiện trong Bảng 6. 

Bảng  6. Ma trận giữa các khối kiến thức và PLOs 

TT Thành phần 
Số TC PLOs 

SL % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 
Kiến thức giáo 

dục đại cương 
42 32             

1.1 Khoa học chính trị 11 8 x          x x 

1.2 Pháp luật 2 2 x            

1.3 
Toán – Thống kê 

– tin học 
11 8 x       x     

1.4 Kỹ năng 6 5     x x x  x    

1.5 Ngoại ngữ 12 9      x       

2 
Kiến thức giáo dục 

chuyên nghiệp 
90 68             

2.1 
Kiến thức cơ sở 

ngành 
15 11 x x         x  

2.2 Kiến thức  ngành 18 14 x x         x  

2.3 
Kiến thức chuyên 

ngành  
48 36  x x x x x  x x x x x 

 Thực tập kiến tập  9 7    x x    x x   

Tổng 132 100             

2. Danh sách các học phần 

Bảng  7. Danh sách các học phần 

ST

T 

Khối kiến 

thức 

Số tín chỉ  
Loại học 

phần Học 

kỳ 

Tín 

chỉ 

Lý thuyết 
Thực 

hành 
Tự học 

Bắt 

buộc 

Tự 

chọn 

Tín 

chỉ 
Tiết 

Tín 

chỉ 
Tiết  

Tín 

chỉ 
Tiết    

I 

Kiến thức 

giáo dục đại 

cương 

42 24.87   17.13             
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ST

T 

Khối kiến 

thức 

Số tín chỉ  
Loại học 

phần Học 

kỳ 

Tín 

chỉ 

Lý thuyết 
Thực 

hành 
Tự học 

Bắt 

buộc 

Tự 

chọn 

Tín 

chỉ 
Tiết 

Tín 

chỉ 
Tiết  

Tín 

chỉ 
Tiết    

1  
Triết học 

Mác-Lênin 
3 2.3 35 1.7 10 6 90 x   1 

2  

Kinh tế 

chính trị 

Mác-Lênin 

2 1.53 23 0.47 7 4 60 x   2 

3  
Tư tưởng Hồ 

Chí Minh 
2 1.53 23 0.47 7 4 60 x   4 

4  

Lịch sử của 

Đảng cộng 

sản Việt 

Nam  

2 1.47 22 0.53 8 4 60 x   5 

5  

Chủ nghĩa 

Xã hội khoa 

học 

2 1.47 22 0.53 8 4 60 x   3 

6  Tiếng Anh 1 3 0.8 12 2.2 33 6 90 x   2 

7  Tiếng Anh 2 3 0.8 12 2.2 33 6 90 x   3 

8  Tiếng Anh 3 3 0.8 12 2.2 33 6 90 x   4 

9  Tiếng Anh 4 3 0.8 12 2.2 33 6 90 x   5 

10  
Tin học đại 

cương 
2 1.33 20 0.67 10 4 60 x   1 

11  
Tin học văn 

phòng 
3 2.00 30 1.00 15 6 90 x   2 

12  

Toán ứng 

dụng trong 

kinh tế 

3 2.00 30 1.00 15 6 90 x   1 

13  

Thống kê 

kinh doanh 

và kinh tế 

3 2.00 30 1.00 15 6 90 x   3 
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ST

T 

Khối kiến 

thức 

Số tín chỉ  
Loại học 

phần Học 

kỳ 

Tín 

chỉ 

Lý thuyết 
Thực 

hành 
Tự học 

Bắt 

buộc 

Tự 

chọn 

Tín 

chỉ 
Tiết 

Tín 

chỉ 
Tiết  

Tín 

chỉ 
Tiết    

14  
Kỹ năng 

mềm 
3 1.33 20 1.67 25 6 90 x   1 

15  
Pháp luật đại 

cương 
2 1.33 20 0.67 10 4 60 x   1 

16  

Giao tiếp 

trong kinh 

doanh 

3 1.67 25 1.33 20 6 90 x   3 

17  
Giáo dục thể 

chất 
4     0.00   0   x   

1,2

,3,4 

18  
Giáo dục 

quốc phòng 

4 

tuần 
    0.00   0   x   2 

II 

Kiến thức 

giáo dục 

chuyên 

nghiệp 

          

II.1 
Kiến thức 

cơ sở ngành 
15 10.60   4.40           

19  Kinh tế vi mô 3 2.67 40 0.33 5 6 90 x   1 

20  Kinh tế vĩ mô 3 2.00 30 1.00 15 6 90 x   2 

21  Quản trị học 3 1.80 27 1.20 18 6 90 x   2 

22  
Nguyên lý 

kế toán 
3 2.00 30 1.00 15 6 90 x   3 

23  
Marketing 

căn bản 
3 2.13 32 0.87 13 6 90 x   3 

II.2 
Kiến thức 

ngành 
18 9.27   8.73   0        

24  
Kinh doanh 

quốc tế 
3 1.40 21 1.60 24 6 90 x   6 

25  
Luật kinh 

doanh 
3 2.00 30 1.00 15 6 90 x   4 
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ST

T 

Khối kiến 

thức 

Số tín chỉ  
Loại học 

phần Học 

kỳ 

Tín 

chỉ 

Lý thuyết 
Thực 

hành 
Tự học 

Bắt 

buộc 

Tự 

chọn 

Tín 

chỉ 
Tiết 

Tín 

chỉ 
Tiết  

Tín 

chỉ 
Tiết    

26  

Hệ thống 

thông tin 

quản lý 

3 1.87 28 1.13 17 6 90 x   4 

27  

Thị trường 

và các định 

chế tài chính 

3 2.00 30 1.00 15 6 90 x   2 

28  
Hành vi tổ 

chức 
3 1.67 25 1.33 20 6 90 x   4 

29  

Tiếng Anh 

chuyên 

ngành 

3 0.33 5 2.67 40 6 90 x   6 

II.3 

Kiến thức 

chuyên 

ngành 

30 19.87   
10.1

3 
  0        

30  
Quản trị 

Marketing 
3 2.27 34 0.73 11 6 90 x   5 

31  
Quản trị 

chiến lược 
3 1.80 27 1.20 18 6 90 x   7 

32  
Quản trị sản 

xuất 
3 2.00 30 1.00 15 6 90 x   5 

33  

Quản trị 

nguồn nhân 

lực 

3 2.47 37 0.53 8 6 90 x   5 

34  
Quản trị tài 

chính 
3 2.00 30 1.00 15 6 90 x   6 

35  
Nghiên cứu 

Marketing 
3 1.67 25 1.33 20 6 90 x   4 

36  

Quản trị 

chuỗi cung 

ứng 

3 1.93 29 1.07 16 6 90 x   7 

37  
Khởi sự kinh 

doanh 
3 1.20 18 1.80 27 6 90 x   7 
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ST

T 

Khối kiến 

thức 

Số tín chỉ  
Loại học 

phần Học 

kỳ 

Tín 

chỉ 

Lý thuyết 
Thực 

hành 
Tự học 

Bắt 

buộc 

Tự 

chọn 

Tín 

chỉ 
Tiết 

Tín 

chỉ 
Tiết  

Tín 

chỉ 
Tiết    

38  
Quản trị dự 

án 
3 2.20 33 0.80 12 6 90 x   6 

39  

Quản trị chất 

lượng toàn 

diện 

3 2.33 35 0.67 10 6 90 x   7 

  Chọn ít nhất TC tự chọn (18 chỉ) 

  Nhóm học phần tài chính 

40  
Kế toán 

quản trị  
3 1.53 23 1.47 22 6 90   x 5 

41  
Quản trị 

ngân hàng 
3 2 30 1 15 6 90   x 6 

42  

Phân tích tài 

chính doanh 

nghiệp 

3 1.4 21 1.6 24 6 90   x 5 

43  
Quản trị rủi 

ro  
3 2 30 1 15 6 90   x 6 

  Nhóm học phần nhân sự  

44  
Phát triển kĩ 

năng quản trị  
3 1.6 24 1.4 21 6 90   x 7 

45  Lãnh đạo  3 2 30 1 15 6 90   x 8 

46  
Quản trị đa 

văn hóa 
3 2 30 1 15 6 90   x 8 

47  
Quản trị sự 

thay đổi  
3 2 30 1 15 6 90   x 8 

  Nhóm học phần marketing  

48  

Quản trị 

quan hệ 

khách hàng  

3 2 30 1 15 6 90   x 6 

49  

Hành vi 

người tiêu 

dùng 

3 2.13 32 0.87 13 6 90   x 6 
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ST

T 

Khối kiến 

thức 

Số tín chỉ  
Loại học 

phần Học 

kỳ 

Tín 

chỉ 

Lý thuyết 
Thực 

hành 
Tự học 

Bắt 

buộc 

Tự 

chọn 

Tín 

chỉ 
Tiết 

Tín 

chỉ 
Tiết  

Tín 

chỉ 
Tiết    

50  

Truyền 

thông 

marketing 

3 1.4 21 1.6 24 6 90   x 6 

51  
Quản trị 

thương hiệu  
3 2 30 1 15 6 90   x 6 

  Học phần Quản trị doanh nghiệp chung  

52  

Lý thuyết và 

thiết kế cơ 

cấu tổ chức  

3 2 30 1 15 6 90   x 8 

53  

Quản trị 

công nghệ và 

đổi mới  

3 1.8 27 1.2 18 6 90   x 8 

54  

Phương 

pháp nghiên 

cứu khoa học  

2 1 15 1 15 4 60   x 8 

55  

Quản trị 

doanh nghiệp 

thương mại  

3 1.6 24 1.4 21 6 90   x 8 

56  
Thương mại 

điện tử  
3 2 30 1 15 6 90   x   

  
Hoạt động 

ngoại khóa  
  0   0   0        

57  
Kiến tập 

năm 2 
2 0 0 2 30 4 60 x  4 

58  
Thực tập 

năm 3 
3 0 0 3 45 6 90 x  6 

59 
Thực tập 

cuối khóa 
10          

 Hình thức 1 10          

 
Thực tập tốt 

nghiệp 
4 0 0 4 60 8 120 x   8 
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ST

T 

Khối kiến 

thức 

Số tín chỉ  
Loại học 

phần Học 

kỳ 

Tín 

chỉ 

Lý thuyết 
Thực 

hành 
Tự học 

Bắt 

buộc 

Tự 

chọn 

Tín 

chỉ 
Tiết 

Tín 

chỉ 
Tiết  

Tín 

chỉ 
Tiết    

 

Học ít nhất 6 

tín chỉ trong 

học phần tự 

chọn 

6          

 Hình thức 2 10          

 
Khóa luận 

tốt nghiệp 
10   10 150 20 300 x  8 

Tổng 132                   

Ghi chú: 1 tín chỉ= 15 tiết; Số tiết tự học = 2 * 15* số tín chỉ 

 QUY TRÌNH ĐÀO TẠO VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ 

1. Quy trình đào tạo 

Chương trình đào tạo được xây dựng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, 

Đại học Đà Nẵng và Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum. Chương trình giảng dạy được xây 

dựng trên hệ thống tín chỉ cho phép sinh viên linh hoạt trong kế hoạch học tập cá nhân 

để có thể tốt nghiệp trong vòng 3.5 đến 6 năm.  

Tại Đại học Đà Nẵng và Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum, mỗi năm học bao gồm 

hai học kỳ chính (giữa tháng 8 đến cuối tháng 6) và học kỳ mùa hè (đầu tháng 7 đến 

giữa tháng 8). Trong 1,5 năm đầu tiên, sinh viên sẽ học các khóa học khối kiến thức 

chung và các khóa học khối kiến thức kinh doanh; các khóa học khối kiến thức quản trị 

kinh doanh được dạy trong 2,5 năm tiếp theo; và sinh viên phải tham gia thực tập tốt 

nghiệp/luận văn tốt nghiệp trong học kỳ cuối. 

Bảng  8. Ma trận đáp ứng giữa các học phần với chuẩn đầu ra chương trình đào tạo 

TT Tên học phần 
PLOs 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

I. Kiến thức giáo dục đại cương             

1 Triết học Mác-Lênin x      x    x  

2 Kinh tế chính trị Mác-Lênin x    x  x x   x  

3 Tư tưởng Hồ Chí Minh x        x  x x 

4 
Lịch sử của Đảng cộng sản 

Việt Nam  
x    x    x    
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TT Tên học phần 
PLOs 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

5 Chủ nghĩa Xã hội khoa học x    x      x  

6 Tiếng Anh 1       x  x x   

7 Tiếng Anh 2       x      

8 Tiếng Anh 3       x      

9 Tiếng Anh 4      x x      

10 Tin học đại cương        x     

11 Tin học văn phòng       x x x    

12 Toán ứng dụng trong kinh tế  x          x  

13 
Thống kê kinh doanh và 

kinh tế  
x       x   x x 

14 Kỹ năng mềm     x  x  x  x  

15 Pháp luật đại cương  x        x  x  

16 Giao tiếp trong kinh doanh  x    x  x    x  

17 Giáo dục thể chất           x x 

18 Giáo dục quốc phòng           x x 

II 
Kiến thức giáo dục chuyên 

nghiệp 
            

II.1 Kiến thức cơ sở ngành             

19 Kinh tế vi mô x        x  x  

20 Kinh tế vĩ mô x x   x       x 

21 Quản trị học  x      x x x  x  

22 Nguyên lý kế toán  x          x x 

23 Marketing căn bản  x  x  x  x     x 

II.2 Kiến thức ngành             

24 Kinh doanh quốc tế  x  x    x x x   

25 Luật kinh doanh   x x x x     x  x 

26 Hệ thống thông tin quản lý x    x  x x   x  

27 
Thị trường và các định chế 

tài chính 
x      x x x    
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TT Tên học phần 
PLOs 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

28 Hành vi tổ chức              

29 Tiếng Anh chuyên ngành      x   x    

II.3 Kiến thức chuyên ngành             

30 Quản trị marketing x x x x x  x  x x   

31 Quản trị chiến lược x x x x   x  x    

32 Quản trị sản xuất   x x    x x  x  

33 Quản trị nguồn nhân lực   x x     x x   

34 Quản trị tài chính   x x x   x x   x 

35 Nghiên cứu marketing x x  x x  x x x    

36 Quản trị chuỗi cung ứng   x x     x    

37 Khởi sự kinh doanh   x x    x x x x x x 

38 Quản trị dự án x  x x x  x x x    

39 
Quản trị chất lượng toàn 

diện  
 x x    x  x    

Tự chọn ít nhất 18 tín chỉ             

Nhóm học phần tài chính             

40 Kế toán quản trị     x       x  

41 Quản trị ngân hàng    x x   x x    

42 Phân tích báo cáo tài chính  x x  x  x  x   x 

43 Quản trị rủi ro   x x  x   x x  x  

 Nhóm học phần nhân sự              

44 Phát triển kĩ năng quản trị     x x  x  x    

45 Lãnh đạo     x   x  x  x x 

46 Quản trị đa văn hóa x x x x     x x x  

47 Quản trị sự thay đổi  x x       x x x x 

 Nhóm học phần marketing              

48 Quản trị quan hệ khách hàng    x x x  x x     

49 Hành vi người tiêu dùng   x x x    x  x  

50 Truyền thông marketing    x x x  x x  x  
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TT Tên học phần 
PLOs 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

51 Quản trị thương hiệu   x       x x x x 

 
Nhóm học phần Quản trị 

doanh nghiệp chung  
            

52 
Lý thuyết và thiết kế cơ cấu 

tổ chức  
 x x x   x x x    

53 
Quản trị công nghệ và đổi 

mới  
  x x     x    

54 
Phương pháp nghiên cứu 

khoa học  
    x  x x x   x 

55 
Quản trị doanh nghiệp 

thương mại  
  x x x  x  x x   

56 Thương mại điện tử    X X X  X X     

IV. Hoạt động ngoại khóa             

57 Thực tập năm 2 (Kiến tập)     x x x x     

58 Thực tập năm 3     x x x x     

V. Thực tập cuối khóa             

 Hình thức 1             

59 Thực tập năm 4    x x x x x     

 

Học bổ sung ít nhất 6 tín chỉ 

được chọn từ các học phần 

tự chọn  

            

 Hình thức 2             

60 Khóa luận tốt nghiệp  x x x x x x x x x x x x 
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QUY TRÌNH ĐÀO TẠO

NĂM 1 NĂM 2 NĂM 3 NĂM 4

Triết học 

Mác Lênin

Kinh tế 

chính trị 

Mác Lênin

Chủ nghĩa 

xã hội 

khoa học

Tư tưởng 

Hồ Chí Minh

Lịch sử 

Đảng CSVN

Tin học 

đại cương

Tin học văn 

phòng

Kỹ năng mềm

Toán ứng dụng 

trong kinh tế

Thống kê trong 

kinh doanh Quản trị dự án
Quản trị 

sản xuất

Pháp luật 

đại cương

Luật kinh 

doanh

Kiến tập 

năm 2

Kiến tập

năm 3

Thực tập 

năm 4

Quản trị chuỗi 

cung ứng

Thị trường & 

các định chế tài 

chính

Nguyên lý 

kế toán

Kế toán 

quản trị (TC)

Quản trị 

tài chính

Kinh tế vi mô Kinh tế vĩ mô

Quản trị học

Marketing 

căn bản

Nghiên cứu 

Marketing

Quản trị 

Marketing

Quản trị quan 

hệ khách hàng 

(TC)

Tiếng Anh 1 Tiếng Anh 2 Tiếng Anh 3 Tiếng Anh 4
Tiếng Anh 

chuyên ngành

Giao tiếp trong 

kinh doanh

Hành vi tổ 

chức

Quản trị nguồn 

nhân lực

Phát triển kỹ 

năng quản trị 

(TC)

Khởi sự 

kinh doanh

Quản trị 

chiến lược

Quản trị 

chất lượng 

toàn diện

Thương mại 

điện tử (TC)

Học phần tự 

chọn (6TC)

Khóa luận 

tốt nghiệp

Kinh doanh 

quốc tế

Hệ thống 

thông tin 

quản lý

Kiến thức 

cơ sở ngành
TC: Học phần tự chọnKiến thức ngành

Kiến thức 

chuyên ngành

Kiến thức

Giáo dục đại cương

Hoặc

 

Sơ đồ 1: Quy trình đào tạo ngành Quản trị kinh doanh
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2. Cách thức đánh giá  

 Đánh giá kết quả học tập 

(i) Kết quả học tập của sinh viên được đánh giá sau từng học kỳ hoặc sau từng năm 

học, dựa trên kết quả các học phần nằm trong yêu cầu của chương trình đào tạo mà sinh 

viên đã học và có điểm theo các tiêu chí sau đây: 

- Tổng số tín chỉ của những học phần mà sinh viên không đạt trong một học kỳ, 

trong một năm học, hoặc nợ đọng từ đầu khoá học; 

- Tổng số tín chỉ của những học phần mà sinh viên đã đạt từ đầu khóa học (số tín 

chỉ tích lũy), tính cả các học phần được miễn học, được công nhận tín chỉ; 

- Điểm trung bình của những học phần mà sinh viên đã học trong một học kỳ 

(điểm trung bình học kỳ), trong một năm học (điểm trung bình năm học) hoặc tính từ 

đầu khóa học (điểm trung bình tích lũy), tính theo điểm chính thức của học phần và 

trọng số là số tín chỉ của học phần đó. 

(ii) Để tính điểm trung bình, điểm chữ của học phần được quy đổi về điểm số như 

dưới đây:  

- A quy đổi thành 4; 

- B quy đổi thành 3; 

- C quy đổi thành 2; 

- D quy đổi thành 1; 

- F quy đổi thành 0. 

(iii) Những điểm chữ không được quy định tại mục (ii) ở trên không được tính vào 

các điểm trung bình học kỳ, năm học hoặc tích lũy. Những học phần không nằm trong 

yêu cầu của chương trình đào tạo không được tính vào các tiêu chí đánh giá kết quả học 

tập của sinh viên. 

(iv) Cơ sở đào tạo đang đào tạo theo niên chế và sử dụng thang điểm 10 thì tính 

các điểm trung bình dựa trên điểm học phần theo thang điểm 10, không quy đổi các 

điểm chữ về thang điểm 4.  

(v) Sinh viên được xếp loại học lực theo điểm trung bình học kỳ, điểm trung bình 

năm học hoặc điểm trung bình tích lũy như sau: 

Theo thang điểm 4: 

- Từ 3,6 đến 4,0: Xuất sắc; 

- Từ 3,2 đến cận 3,6: Giỏi; 

- Từ 2,5 đến cận 3,2: Khá; 

- Từ 2,0 đến cận 2,5: Trung bình; 

- Từ 1,0 đến cận 2,0: Yếu; 

- Dưới 1,0: Kém. 

Theo thang điểm 10: 

- Từ 9,0 đến 10,0: Xuất sắc; 

- Từ 8,0 đến cận 9,0: Giỏi; 
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- Từ 7,0 đến cận 8,0: Khá; 

- Từ 5,0 đến cận 7,0: Trung bình; 

- Từ 4,0 đến cận 5,0: Yếu; 

- Dưới 4,0: Kém. 

(vi) Sinh viên được xếp trình độ năm học căn cứ số tín chỉ tích lũy được từ đầu 

khóa học (gọi tắt là N) và số tín chỉ trung bình một năm học theo kế hoạch học tập chuẩn 

(gọi tắt là M), cụ thể như sau: 

- Trình độ năm thứ nhất: N < M; 

- Trình độ năm thứ hai: M ≤ N < 2M; 

- Trình độ năm thứ ba: 2M ≤ N < 3M; 

- Trình độ năm thứ tư: 3M ≤ N < 4M; 

- Trình độ năm thứ năm: 4M ≤ N < 5M. 

 Đánh giá học phần 

(i) Ðối với mỗi học phần, sinh viên được đánh giá qua tối thiểu hai điểm thành 

phần, đối với học phần có khối lượng nhỏ hơn 02 tín chỉ có thể chỉ có một điểm đánh 

giá.  

(ii) Các điểm thành phần được đánh giá theo thang điểm 10. Phương pháp đánh 

giá và trọng số của mỗi điểm thành phần được quy định trong đề cương chi tiết của mỗi 

học phần.  

 (iii) Hình thức đánh giá trực tuyến được áp dụng khi đảm bảo trung thực, công 

bằng, khách quan như đánh giá trực tiếp, đồng thời đóng góp không quá 50% trọng số 

điểm học phần; riêng việc tổ chức bảo vệ và đánh giá đồ án, khóa luận tốt nghiệp được 

thực hiện trực tuyến với trọng số cao hơn theo quy định của Bộ Giáo dục Đào tạo, 

ĐHĐN và của Phân hiệu.  

 Các phương pháp đánh giá 

Đánh giá kết quả học tập của sinh viên là quá trình ghi chép, lưu giữ và cung cấp 

thông tin về sự tiến bộ của người học trong suốt quá trình dạy học. Việc đánh giá đảm 

bảo nguyên tắc rõ ràng, chính xác, khách quan và phân hóa, thường xuyên liên tục và 

định kỳ. Yêu cầu và tiêu chí đánh giá cụ thể được thiết kế và công bố, làm rõ cho người 

học trước khi học. 

Các phương pháp đánh giá được sử dụng trong chương trình đào tạo được chia 

thành 2 loại chính là đánh giá theo tiến trình (On-going/Formative Assessment) và đánh 

giá tổng kết/định kỳ (Summative Assessment). 

(i) ĐÁNH GIÁ TIẾN TRÌNH (ON-GOING/FORMATIVE ASSESSMENT) 

Mục đích của đánh giá tiến trình là nhằm cung cấp kịp thời các thông tin phản hồi 

của người dạy và người học về những tiến bộ cũng như những điểm cần khắc phục xuất 

hiện trong quá trình dạy học. 

Các phương pháp đánh giá cụ thể với loại đánh giá tiến trình được áp dụng gồm: 
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đánh giá chuyên cần (Attendance Check), đánh giá bài tập (Work Assigment), và đánh 

giá thuyết trình (Oral Presentation). 

Đánh giá chuyên cần (Attendence Check) 

Ngoài thời gian tự học, sự tham gia thường xuyên của sinh viên cũng như những 

đóng góp của sinh viên trong khóa học cũng phản ánh thái độ học tập của họ đối với 

khóa học. Việc đánh giá chuyên cần được thực hiện theo Rubric 1 hoặc 2 tùy thuộc vào 

học phần lý thuyết hay đồ án. 

Đánh giá bài tập (Work Assigment) 

Người học được yêu cầu thực hiện một số nội dung liên quan đến bài học trong 

giờ học hoặc sau giờ học trên lớp. Các bài tập này có thể được thực hiện bởi cá nhân 

hoặc nhóm và được đánh giá theo các tiêu chí cụ thể trong Rubric 3. 

Đánh giá thuyết trình (Oral Presentaion) 

Trong một số môn học thuộc chương trình đào tạo, sinh viên được yêu cầu yêu 

làm việc theo nhóm để giải quyết một vấn đề, tình huống hay nội dung liên quan đến 

bài học và trình bày kết quả của nhóm mình trước các nhóm khác. Hoạt động này không 

những giúp sinh viên đạt được những kiến thức chuyên ngành mà còn giúp sinh viên 

phát triển các kỹ năng như kỹ năng giao tiếp, thương lượng, làm việc nhóm. Để đánh 

giá mức độ đạt được các kỹ năng này của sinh viên có thể sử dụng các tiêu chí đánh giá 

cụ thể như Rubric 4. 

(ii) ĐÁNH GIÁ TỔNG KẾT/ĐỊNH KỲ (SUMMATIVE ASSESSMENT) 

Mục đích của loại đánh giá này là đưa ra những kết luận, phân hạng về mức độ đạt 

được mục tiêu và chất lượng đầu ra, sự tiến bộ của người học tại thời điểm ấn định trong 

quá trình dạy học gồm đánh giá cuối chương của môn học, đánh giá giữa học kỳ, và 

đánh giá cuối học kỳ. 

Các phương pháp đánh giá được sử dụng trong loại đánh giá này gồm có: Kiểm 

tra viết (Written Exam), Kiểm tra trắc nghiệm (Multiple choice Exam), Bảo vệ và thi 

vấn đáp (Oral Exam), Báo cáo (Written Report), Thuyết trình (Oral Presentation), đánh 

giá làm việc nhóm (Teamwork Assesment). 

Kiểm tra viết (Written Exam) 

Theo phương pháp đánh giá này, sinh viên được yêu cầu trả lời một số câu hỏi, bài 

tập hay ý kiến cá nhân về những vấn đề liên quan đến yêu cầu chuẩn đầu về kiến thức 

của học phần và được đánh giá dựa trên đáp án được thiết kế sẳn. Thang điểm đánh giá 

được sử dụng trong phương pháp đánh giá này là thang 10. Số lượng câu hỏi trong bài 

đánh giá được thiết kế tùy thuộc vào yêu cầu nội dung kiến thức của học phần. 

Kiểm tra trắc nghiệm (Multiple choice exam) 

Phương pháp đánh giá này tương tự như phương pháp kiểm tra viết, sinh viên được 

yêu cầu trả lời các câu hỏi liên quan dựa trên đáp án được thiết kế sẵn. Điểm khác là 

trong phương pháp đánh giá này sinh viên trả lời các câu hỏi yêu cầu dựa trên các gợi ý 
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trả lời cũng được thiết kế và in sẵn trong đề thi. 

Bảo vệ và thi vấn đáp (Oral Exam) 

Trong phương pháp đánh giá này, sinh viên được đánh giá thông qua phỏng vấn, 

hỏi đáp trực tiếp. Các tiêu chí đánh giá cụ thể cho phương pháp đánh giá này được thể 

hiện trong Rubric 5. 

Báo cáo (Written Report) 

Sinh viên được đánh giá thông qua sản phẩm báo cáo của sinh viên, bao gồm cả 

nội dung trình bày trong báo cáo, cách thức trình bày thuyết minh, bản vẽ/ hình ảnh 

trong báo cáo. Tiêu chí đánh giá cụ thể theo phương pháp này theo Rubric 6. 

Đánh giá thuyết trình (Oral Presentaion) 

Phương pháp đánh giá này hoàn toàn giống với phương pháp đánh giá thuyết trình 

trong loại đánh giá tiến trình theo Rubric 4. Đánh giá được thực hiện theo định kỳ (giữa 

kỳ, cuối kỳ, hay cuối khóa). 

Đánh giá làm việc nhóm (Peer Assessment) 

Đánh giá làm việc nhóm được áp dụng khi triển khai hoạt động dạy học theo nhóm 

và được dùng để đánh giá kỹ năng làm việc nhóm của sinh viên. Tiêu chí đánh giá cụ 

thể theo Rubric 7. 

Bảng  9. Quan hệ giữa phương pháp đánh giá và PLOs 

STT 
Phương pháp đánh giá 

(Assessment methods) 

PLOs 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

I Đánh giá tiến trình (On-going/Formative Assessment) 

1 
Đánh giá chuyên cần 

(Attendence Check) 
x x x x x   x x x   

2 
Đánh giá bài tập (Work 

Assigment) 
x x x x x   x x x   

3 
Đánh giá thuyết trình 

(Oral Presentaion) 
x x x x x x x x x x   

II Đánh giá tổng kết/định kỳ (Summative Assessment) 

4 
Kiểm tra viết (Written 

Exam) 
x x x x x x x x x x  x 

5 
Kiểm tra trắc nghiệm 

(Multiple choice exam) 
x x x x x x x x x x  x 

6 
Bảo vệ và thi vấn đáp 

(Oral Exam) 
x x x x x x x x x x x x 

7 Báo cáo (Written Report) x x x x x x x x x x x  

8 
Đánh giá thuyết trình 

(Oral Presentaion) 
x x x x x x x x x x x  
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STT 
Phương pháp đánh giá 

(Assessment methods) 

PLOs 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

9 
Đánh giá làm việc nhóm 

(Peer Assessment) 
x x x x x x x x x x x  

 Cách tính điểm học phần 

Điểm học phần được tính từ tổng các điểm thành phần nhân với trọng số tương 

ứng, được làm tròn tới một chữ số thập phân và xếp loại điểm chữ như dưới đây: 

- Loại đạt có phân mức, áp dụng cho các học phần được tính vào điểm trung bình 

học tập, bao gồm: 

A: từ 8,5 đến 10,0; 

B: từ 7,0 đến 8,4; 

C: từ 5,5 đến 6,9; 

D: từ 4,0 đến 5,4. 

- Loại đạt không phân mức, áp dụng cho các học phần chỉ yêu cầu đạt, không tính 

vào điểm trung bình học tập:  

P từ: 5,0 trở lên. 

- Loại không đạt F: dưới 4,0. 

- Một số trường hợp đặc biệt sử dụng các điểm chữ xếp loại, không được tính vào 

điểm trung bình học tập: 

+ I: Điểm chưa hoàn thiện do được phép hoãn thi, kiểm tra; 

+ X: Điểm chưa hoàn thiện do chưa đủ dữ liệu; 

+ R: Điểm học phần được miễn học và công nhận tín chỉ. 

3. Công cụ, tiêu chí đánh giá (Rubrics) 

Trên cơ sở các phương pháp đánh giá, các công cụ, tiêu chí cụ thể để thực hiện 

việc đánh giá sinh viên theo các Rubrics. Tùy theo yêu cầu, mục tiêu và đặc trưng của 

từng môn học để lựa chọn phương pháp đánh giá cũng như Rubrics đánh giá thích hợp. 

Cùng một phương pháp đánh giá có thể áp dụng Rubric đánh giá khác nhau cho các học 

phần khác nhau. 

Các Rubrics đánh giá được xây dựng chi tiết tương ứng với phương pháp đánh giá 

trong chương trình đào tạo. Cụ thể như sau: 
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a. Đánh giá chuyên cần (Attendance Check) 

Rubric 1: Chuyên cần (Class Attendance) 

Tiêu chí 

đánh giá 

Mức độ đạt chuẩn quy định 
Trọng 

số 
MỨC F MỨC D MỨC C MỨC B MỨC A 

(0-3.9) (4.0-5.4) (5.5-6.9) (7.0-8.4) (8.5-10) 

Chuyên 

cần 

Không  đi  học 

(<30%) 

Đi  học   không 

chuyên  cần (<50%) 

Đi học khá chuyên 

cần (<70%). 

Đi học chuyên cần 

(<90%). 

Đi  học đầy đủ,  rất 

chuyên cần (100%) 
50% 

Đóng  

góp 

tại lớp 

Không tham gia 

hoạt động gì tại 

lớp 

Hiếm khi tham gia 

phát biểu, đóng gớp 

cho bài học tại lớp. 

Đóng góp không 

hiệu quả. 

Thỉnh thoảng tham 

gia phát biểu, trao 

đổi ý kiến tại lớp. 

Phát biểu ít khi có 

hiệu quả. 

Thường xuyên phát biểu 

và trao đổi ý kiến liên 

quan đến bài học. Các 

đóng góp cho bài học là 

hiệu quả. 

Tham gia tích cực các 

hoạt động tại lớp: phát 

biểu, trao đổi ý kiến liên 

quan đến bài học. Các 

đóng góp rất hiệu quả. 

50% 

Rubric 2: Tham gia buổi hướng dẫn dự án của giảng viên (Project Attendance) 

Tiêu chí 

đánh giá 

Mức độ đạt chuẩn quy định 
Trọng 

số 
MỨC F MỨC D MỨC C MỨC B MỨC A 

(0-3.9) (4.0-5.4) (5.5-6.9) (7.0-8.4) (8.5-10) 

Tổ chức 

nhóm 

Trách  nhiệm  và 

nhiệm vụ của các 

thành viên trong 

nhóm không 

được phân công 

cụ thể, không  có  

sự  liên  kết, phối 

hợp nhóm. 

Trách nhiệm và 

nhiệm vụ của mỗi  

thành  viên  trong 

nhóm không rõ ràng, 

không phù hợp với 

khả năng của họ. 

Không có sự phối hợp 

làm việc giữa các 

thành viên trong 

nhóm. 

Mỗi thành viên có 

nhiệm vụ riêng nhưng 

chưa rõ ràng và chưa 

phù hợp với  khả năng 

của thành viên. Sự phối 

hợp làm việc của nhóm 

chưa tốt. 

Nhiệm vụ của 

mỗi thành viên 

trong nhóm rõ  

ràng và phù hợp 

với khả năng của 

họ. Sự phối hợp 

làm việc của 

nhóm tốt. 

Nhiệm vụ của các thành 

viên trong nhóm rất rõ 

ràng và phù hợp với khả 

năng của họ, phát huy 

điểm mạnh của các thành 

viên.  Sự  phối  hợp làm  

việc của nhóm rất tốt. 

20% 

Chuyên cần < 30% <50% <70% <90% 100% 10% 
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Tiêu chí 

đánh giá 

Mức độ đạt chuẩn quy định 
Trọng 

số 
MỨC F MỨC D MỨC C MỨC B MỨC A 

(0-3.9) (4.0-5.4) (5.5-6.9) (7.0-8.4) (8.5-10) 

Thảo 

luận 

Không bao giờ 

tham gia thảo 

luận trong nhóm 

Hiếm  khi  tham  gia 

thảo  luận nhóm và 

đóng góp ý kiến 

Thỉnh thoảng tham  gia 

thảo luận nhóm và đóng 

góp ý kiến 

Thường xuyên 

tham gia thảo 

luận nhóm và 

đóng góp ý kiến 

cho thảo luận 

giữa các nhóm. 

Luôn  tham  gia  thảo  luận 

nhóm và đóng góp ý kiến 

hiệu quả  cho  các  hoạt  

động của nhóm và giữa 

các nhóm. 

20% 

Nội dung 

theo 

tiến độ 

quy định 

Không có nội 

dung tính toán. 

Nội dung tính toán 

không đầy đủ  

(<50%),  kết  quả tính 

toán sai, trình tự các 

bước tính toán không 

hợp lý. 

Nội dung tính toán đầy 

đủ về khối lượng theo 

tiến độ quy định  

(100%). Kết  quả  tính 

toán còn một số sai sót, 

nhầm lẫn. 

Nội dung tính 

toán đầy đủ về 

khối lượng theo 

tiến độ quy định  

(100%).  Kết  qủa  

tính toán đúng, có 

sử dụng phần 

mềm  tính  toán  

nhưng  chưa hợp 

lý 

Nội dung tính toán đầy đủ 

về khối lượng theo tiến độ 

quy định  (100%).  Trình  

tự  các bước tính toán hợp 

lý, kết qủa tính toán đúng, 

sử dụng phần mềm tính 

toán hợp lý. 

25% 

Trình bày 

thuyết 

minh 

Không  có  thuyết  

minh hoặc thuyết 

minh không đầy 

đủ. 

Trình bày thuyết 

minh lộn xộn, không 

đúng trình tự, hình 

vẽ, bảng biểu và ký 

hiệu sử dụng trong 

thuyết  minh không 

phù hợp. 

Nội  dung  trình  bày  

trong thuyết minh phù 

hợp. Thuyết minh còn 

một số lỗi chính tả, một  

số  nhầm  lẫn  về  kích 

thước, ghi chú, giải 

thích các thông số, bảng 

biểu. 

Nội dung phù 

hợp. Cấu trúc, bố 

cục thuyết minh 

rõ ràng, logic.  

Ghi  chú,  giải  

thích, hình vẽ, 

bảng biểu đầy đủ, 

ít sai sót. 

Nội dung phù hợp, cấu 

trúc 

thuyết  minh  rất  chi  tiết,  

rõ ràng,  logic.  Hình  vẽ,  

bảng biểu, chú thích trình 

bày khoa học, sử dụng 

phần mềm tínhtoán trong 

thuyết minh hiệu quả. 

25% 
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b. Đánh giá bài tập (Work Assigment) 

Rubric 3: Bài tập (Work Assigment) 

Tiêu chí 

đánh giá 

Mức độ đạt chuẩn quy định 
Trọng 

số 
MỨC F MỨC D MỨC C MỨC B MỨC A 

(0-3.9) (4.0-5.4) (5.5-6.9) (7.0-8.4) (8.5-10) 

Nộp bài 

tập 

Không nộp bài 

tập. 

Nộp bài tập 70% số 

lượng bài  tập  được  

giao.  Chưa đúng 

thời gian quy định. 

Nộp  bài  tập  đầy  đủ  

(100%  số lượng được 

giao). Một số bài tập 

nộp chưa đúng thời 

gian quy định. 

Nộp bài tập đầy đủ 

(100% số lượng được 

giao). Hầu hết bài tập  

nộp  đúng  thời  gian  

quy định. 

Nộp bài tập đầy đủ (100% 

số lượng được  giao).  Đúng  

thời  gian  quy định. 

20% 

Trình bày Không có bài tập 

Bài  tập trình bày 

lộn xộn, không 

đúng yêu cầu về 

trình bày (font chữ, 

cỡ chữ, giản dòng). 

Hình vẽ, bảng biểu 

sử dụng  trong  bài  

tập  không phù hợp. 

Bài tập trình bày đúng 

yêu cầu(font  chữ,  cỡ  

chữ,  giản  dòng). Hình 

vẽ, bảng biểu sử dụng 

trong bài tập rõ ràng, 

phù hợp. Còn một số 

lỗi nhỏ về trình bày 

(lỗi chính tả, nhầm lẫn 

ghi chú, kích thước) 

Bài tập trình bày đẹp, 

đầy đủ, đúng  yêu  cầu  

(font  chữ,  cỡ chữ, giản 

dòng). Hình vẽ, bảng 

biểu sử dụng trong bài 

tập rõ ràng,  phù hợp.  

Ghi  chú,  giải thích đầy 

đủ, hợp lý. 

Bài tập trình bày đẹp, đầy 

đủ, đúng yêu  cầu  (font  

chữ,  cỡ  chữ,  giản dòng), 

logic Hình vẽ, bảng biểu sử 

dụng trong bài  tập rõ ràng,  

khoa học. Ghi chú, giải 

thích cụ thể, hợp lý. 

30% 

Nội dung Không có bài tập 

Nội dung bài tập 

không đầy đủ, một 

số không đúng theo 

yêu cầu nhiệm vụ. 

Nội dung bài tập đầy 

đủ, đúng với yêu  cầu  

nhiệm  vụ  nhưng  chưa 

hợp lý. Còn một số sai 

sót trong tính toán. 

Nội dung bài tập đầy 

đủ, hợp lý,  đúng theo 

yêu cầu nhiệm vụ. Tính 

toán đúng, rõ ràng. 

Nội dung bài tập đầy đủ, 

hợp lý, đúng theo yêu cầu 

nhiệm vụ. Tính toán logic, 

chi tiết và rõ ràng, hoàn toàn 

hợp lý. 

50% 

 

  



27 

 

c. Đánh giá thuyết trình (Oral Presentation) 

Rubric 4: Thuyết trình (Oral Presentation) 

Tiêu chí 

đánh giá 

Mức độ đạt chuẩn quy định 
Trọng 

số 

MỨC F MỨC D MỨC C MỨC B MỨC A 
 

(0-3.9) (4.0-5.4) (5.5-6.9) (7.0-8.4) (8.5-10) 

Nội dung 

Không  có  nội  dung 

hoặc  nội  dung 

không phù hợp với 

yêu cầu. 

Nội  dung phù hợp  

với yêu cầu, hình ảnh 

và giải thích chưa rõ 

ràng 

Nội dung phù hợp 

với yêu cầu. Sử dụng 

thuật ngữ đơn giản, 

dễ hiểu. Hình ảnh 

minh họa rõ ràng, 

đẹp 

Nội dung phù hợp với 

yêu cầu. Sử dụng thuật 

ngữ đơn giản, dễ hiểu. 

Hình ảnh minh họa rõ 

ràng, đẹp, phong phú. 

Có sử dụng video 

Nội  dung phù hợp  với  

yêu cầu.  Sử dụng thuật 

ngữ đơn giản, dễ hiểu. 

Hình ảnh minh họa rõ 

ràng, đẹp, phong phú. Có 

sử dụng video và giải thích 

cụ thể hiểu biết trên video. 

50% 

Trình bày 

slide 

Slide trình bày quá 

sơ sài, không đủ số 

lượng theo quy định 

Slide  trình  bày  với  

số lượng phù hợp, sử 

dụng từ  ngũ  và hình  

ảnh rõ ràng 

Slide trình bày với 

bố cục logic, rõ ràng, 

gồm 3 phần (mở bài, 

thân bài và kết luận) 

Slide trình bày với bố 

cục logic, rõ ràng,  gồm  

3  phần,  thể  hiện  sự 

thành thạo trong trình 

bày 

Slide trình bày với  bố cục 

logic, rõ ràng, gồm 3 phần. 

Thuật ngữ sử dụng đơn 

giản dễ hiểu, thể hiện 

thành thạo trong trình bày 

và ngôn ngữ. 

25% 

Thuyết 

trình 

Trình bày không 

logic, vượt quá thời 

gian quy định.  Sử  

dụng  thuật ngữ 

không đúng, phát 

âm  không  rõ,  

giọng nói  nhỏ.  

Người  nghe không 

hiểu. 

Bài  trình  bày  đầy  

đủ. Giọng nói nhỏ, 

phát âm còn một số 

từ không rõ, sử dụng 

thuật ngữ phức tạp,  

chưa có  tương tác 

với người nghe khi 

trình bày. 

Phần trình bày có bố 

cục 3 phần rõ ràng. 

Giọng nói vừa phải, 

rõ ràng, dễ nghe, thời 

gian trình bày đúng 

quy định, thỉnh 

thoảng có tương tác 

với người nghe. 

Người nghe có thể 

hiểu và kịp theo dõi 

nội dung trình bày. 

Phần trình bày ngắn 

gọn, dễ hiểu. Sử dụng 

các thuật ngữ đơn giản, 

dễ hiểu. Bố cục rõ ràng. 

Giọng nói rõ ràng, lưu 

loát. Thời gian trình 

bày đúng quy định. 

Tương tác tốt với người  

nghe.  Người  nghe  có  

thể hiểu được nội dung 

trình bày. 

Phần trình bày ngắn gọn. 

Bố cục rõ ràng. Giọng nói 

rõ ràng, lưu loát. thu hút sự 

chú ý của người nghe, 

tương tác tốt với người 

nghe. Người nghe có thể 

hiểu và theo kịp tất cả nội 

dung trình bày.  Thời  gian  

trình  bày  đúng  quy định. 

25% 
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d. Đánh giá kiểm tra viết (Written Exam): Theo thang điểm 10 dựa trên đáp án được thiết kế sẵn 

e. Đánh giá kiểm tra trắc nghiệm (Multiple choice exam): Theo thang điểm 10 dựa trên đáp án được thiết kế sẵn 

f. Đánh giá bảo vệ và thi vấn đáp (Oral Exam) 

Rubric 5: Bảo vệ và thi vấn đáp (Oral Exam) 

Tiêu chí 

đánh giá 

Mức độ đạt chuẩn quy định 
Trọng 

số 
MỨC F MỨC D MỨC C MỨC B MỨC A 

(0-3.9) (4.0-5.4) (5.5-6.9) (7.0-8.4) (8.5-10) 

Thái  độ  trả 

lời câu hỏi 

Thái độ giao tiếp, trả 

lời thô lỗ, không hợp 

tác, thiếu tôn  trọng  

trong  giao  tiếp.  Sử 

dụng thuật ngữ  không 

phù hợp, gióng nói 

khó nghe. 

Thái độ giao tiếp, trả lời 

câu hỏi lễ độ. Sử dụng 

các thuật ngữ trong câu 

trả lời phức tạp,  khó  

hiểu.  Giọng  nói nhỏ, 

thiếu tự tin. 

Thái độ  giao tiếp, trả 

lời nhẹ nhàng, hòa nhã. 

Giọng nói vừa phải, rõ 

ràng,  dễ nghe.  Thuật 

ngữ sử dụng trong câu 

trả lời lời phù hợp, dễ 

hiểu. 

Thái độ trong câu trả lời tự tin, 

từ tốn, nhẹ nhàng, điềm đạm. 

Thuật ngữ sử dụng trong câu 

trả lời đơn giản, dễ hiểu. 

Giọng nói lưu loát, rõ ràng. 

Thái độ giao tiếp, trả 

lời rất tự tin,  Giọng nói 

rõ ràng, lưu loát. thu 

hút sự chú ý của người  

nghe, tương tác tốt với 

người nghe. 

20% 

Nội dung 

trả lời 

Các  câu trả lời  hoàn 

toàn không  liên  quan  

đến  câu hỏi. 

Các  câu  trả  lời  không  

rõ ràng,  gần  như  

không liên, không tập 

trung  vào  trọng tâm 

của câu hỏi. 

Các câu trả lời đúng 

trọng tâm câu hỏi, liên 

quan đến câu hỏi 

nhưng thiếu tự tin 

trong các câu trả lời. . 

Các câu trả lời ngắn gọn, rõ 

ràng, đầy đủ, liên quan đến 

câu hỏi yêu cầu. Thể hiện sự 

tự tin về sự hiểu biết trong câu 

trả lời, lập luận giải thích 

chưa thuyết phục. 

Các câu trả lời ngắn 

gọn, rõ ràng, đầy đủ, 

liên quan trực tiếp đến 

câu hỏi yêu cầu; tự tin  

trong  câu  trả  lời;  lập 

luận, giải thích cho 

câu hỏi hoàn toàn 

thuyết phục. 

80% 
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g. Đánh giá báo cáo (Written Report)  

Rubric 6: Báo cáo (Written eport) 

Tiêu chí 

đánh 

giá 

Mức độ đạt chuẩn quy định 
Trọng 

số 
MỨC F MỨC D MỨC C MỨC B MỨC A 

(0-3.9) (4.0-5.4) (5.5-6.9) (7.0-8.4) (8.5-10) 

Nội dung 

Không  có  hoặc  

nội dung được 

trình bày trong 

báo cáo không 

phù hợp với yêu 

cầu. 

Nội dung trình bày 

trong báo cáo  đầy  đủ  

theo  yêu  cầu. Tính 

toán sai, không cụ thể, 

không đáp ứng yêu 

cầu. 

Đầy đủ nội dung theo 

yêu cầu, còn một số 

nhầm lẫn trong tính 

toán, một số nội 

dung chưa hợp lý 

Đầy đủ nội dung theo 

yêu cầu, trình tự tính 

toán hợp lý, tính toán 

chính xác.  Kết  quả 

tính toán và chọn 

chưa có giải thích cụ 

thể, chưa thuyết phục. 

Đầy đủ nội dung theo yêu 

cầu, tính toán chi tiết, rõ 

ràng, logic, trình tự tính 

toán hợp lý. Kết quả tính 

toán và chọn có sự phân 

tích, lý giải cụ thể, rõ ràng 

và thuyết phục. 

60% 

Trình bày 

thuyết 

minh 

Không   có   

thuyết minh   

hoặc   thuyết 

minh không 

đúng với nội  

dung  theo  yêu 

cầu. 

Trình  tự  trình  bày  

trong thuyết minh 

không đúng. Nội dung 

phù hợp theo yêu cầu. 

Hình vẽ, bảng biểu còn 

nhiều mâu thuẫn với 

nội dung. 

Nội  dung,  trình  tự  

trình  bày thuyết 

minh phù hợp theo 

yêu cầu. Trình bày 

còn một số lỗi về 

chính  tả,  kích  

thước,  ghi  chú chưa 

đầy đủ. 

Nội  dung phù  hợp.  

Trình tự, cấu trúc 

logic, rõ ràng đáp ứng 

yêu cầu. Hình ảnh, 

bảng biểu rõ ràng,  

logic,  ghi chú phù 

hợp. Thể hiện kỹ năng 

soạn thảo văn bản còn 

hạn chế. 

Nội dung phù hợp. Trình 

tự, cấu trúc logic, rõ ràng 

đáp ứng yêu cầu. Hình 

ảnh, bảng biểu rõ ràng, 

logic, ghi chú phù  hợp.  

Thể  hiện  việc  sử  dụng 

thành thạo máy tính trong 

trình bày báo cáo. 

20% 

Bản báo 

cáo 

Không có hoặc 

thiếu bản vẽ/ 

hình ảnh/ báo 

cáo, sản phẩm. 

Không đúng nội  

dung theo quy 

định. 

Đầy đủ số lượng sản 

phẩm với nội dung 

theo đúng quy định. 

Kích thước, ghi chú 

trên báo cáo không 

được thể hiện hoặc thể 

hiện không rõ ràng, 

thiếu một số phần trên 

các bản vẽ/ hình ảnh 

Đầy đủ báo cáo với 

nội dung theo đúng 

quy định. Kích 

thước, ghi chú trên 

báo cáo đầy đủ, rõ 

ràng. Còn một số lỗi 

về trình bày (sai 

chính tả, sơ đồ, hình 

vẽ). 

Đầy đủ báo cáo với nội 

dung theo đúng quy 

định. Sắp xếp các 

phần trên báo cáo hợp 

lý. 

Đầy đủ báo cáo với nội 

dung theo  đúng  quy  

định.  Sắp  xếp  các phần 

trên báo cáo hợp lý. Kích 

thước, ghi chú đầy đủ, rõ 

ràng.  Thể hiện việc sử 

dụng thành thạo lý thuyết 

được học và có thể ứng 

dụng trong công việc thực tế. 

20% 
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h. Đánh giá làm việc nhóm (Teamwork Assessment)  

Rubric 7: Làm việc nhóm (Teamwork Assessment) 

Tiêu chí 

đánh giá 

Mức độ đạt chuẩn quy định 
Trọng 

số 
MỨC F MỨC D MỨC C MỨC B MỨC A 

(0-3.9) (4.0-5.4) (5.5-6.9) (7.0-8.4) (8.5-10) 

Tổ chức 

nhóm 

Không  có  sự  

làm việc nhóm 

Trách  nhiệm  và  

nhiệm vụ  công  việc  

của  các thành  viên 

trong nhóm không 

được  phân công cụ 

thể. 

Mỗi thành viên có 

nhiệm vụ công việc 

riêng nhưng không 

rõ ràng và không 

phù hợp với khả 

năng của thành viên 

trong nhóm. 

Nhiệm vụ công việc 

rõ ràng và phù hợp 

với khả năng của mỗi 

thành viên trong 

nhóm. 

Nhiệm  vụ công  việc  của 

mỗi  thành viên rõ ràng, cụ 

thể, phù hợp. Phát huy thế  

mạnh  của  các  thành  viên  

trong nhóm.  Tương tác,  

phối hợp tốt giữa các thành 

viên. 

30% 

Tham gia 

làm việc 

nhóm  

<30% <50% <70% <90% 

100% (Tham gia đầy đủ 

các buổi họp, thảo luận của 

nhóm) 

20% 

Thảo luận 

Không bao giờ 

tham  gia  vào  

việc thảo luận 

nhóm.  

Hiếm khi tham gia 

vào thảo luận nhóm 

và đóng góp ý kiến. 

Thỉnh thoảng tham 

gia thảo luận nhóm 

và đóng góp ý kiến. 

Thưởng xuyên tham 

gia thảo luận nhóm 

và đóng góp ý kiến 

hay. 

Luôn  tham  gia  thảo  luận  

nhóm  và đóng góp ý kiến 

hay, hiệu quả cho các hoạt 

động của nhóm. 

20% 
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 MÔ TẢ TÓM TẮT HỌC PHẦN 

TT Tên học phần Tóm tắt học phần 

I Kiến thức giáo dục đại cương 

1 
Triết học Mác-

Lênin 

Học phần này gồm có 3 chương. Chương 1 trình bày những 

nét khái quát nhất về triết học, triết học Mác - Lênin, và vai 

trò của triết học Mác - Lênin trong đời sống xã hội. Chương 

2 trình bày những nội dung cơ bản của chủ nghĩa duy vật 

biện chứng, gồm vấn đề vật chất và ý thức; phép biện chứng 

duy vật; lý luận nhận thức của chủ nghĩa duy vật biện 

chứng. Chương 3 trình bày những nội dung cơ bản của chủ 

nghĩa duy vật lịch sử, gồm vấn đề hình thái kinh tế xã hội; 

giai cấp và dân tộc; nhà nước và cách mạng xã hội; ý thức 

xã hội; triết học về con người. 

2 
Kinh tế chính trị 

Mác-Lênin 

Học phần này gồm 6 chương: Trong đó Chương 1 bàn về 

đối tượng, phương pháp nghiên cứu và chức năng của kinh 

tế chính trị Mác- Lênin. Chương 2 đến chương 6 trình bày 

nội dung cốt lõi của Kinh tế chính trị Mác-Lênin theo mục 

tiêu của môn học. Cụ thể các vấn đề như: hàng hóa, thị 

trường và vai trò của các chủ thể tham gia thị trường; Sản 

xuất giá trị thặng dư trong nền kinh tế thị trường; Cạnh 

tranh và độc trong nền kinh tế thị trường.; Kinh tế thị 

trường định hướng XHCN và các quan hệ lợi ích kinh tế; 

Công nghiệp hóa, Hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế 

của Việt Nam. 

3 
Tư tưởng Hồ 

Chí Minh 

Học phần Tư tưởng Hồ Chí Minh gồm có 6 chương, cung 

cấp cho sinh viên kiến thức cơ bản về Khái niệm, đối tượng, 

phương pháp nghiên cứu và ý nghĩa học tập môn tư tưởng 

Hồ Chí Minh; Về cơ sở, quá trình hình thành và phát triển 

tư tưởng Hồ Chí Minh; Tư tưởng Hồ Chí Minh về: Độc lập 

dân tộc và chủ nghĩa xã hội; Đảng Cộng sản Việt Nam và 

Nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân; Đại 

đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế; Văn hóa, con người; 

Đạo đức. 

4 

Lịch sử của 

Đảng cộng sản 

Việt Nam  

Học phần Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam trang bị cho 

sinh viên sự hiểu biết về đối tượng, mục đích, nhiệm vụ, 

phương pháp nghiên cứu, học tập Lịch sử Đảng và những 

kiến thức cơ bản, cốt lõi, hệ thống về sự ra đời của Đảng 

(1920-1930), quá trình Đảng lãnh đạo cuộc đấu tranh giành 
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TT Tên học phần Tóm tắt học phần 

chính quyền (1930-1945), lãnh đạo hai cuộc kháng chiến 

chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, hoàn thành 

giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước (1945-1975), lãnh 

đạo cả nước quá độ lên chủ nghĩa xã hội và tiến hành công 

cuộc đổi mới (1975-2018). Qua đó khẳng định các thành 

công, nêu lên các hạn chế, tổng kết những kinh nghiệm về 

sự lãnh đạo cách mạng của Đảng để giúp người học nâng 

cao nhận thức, niềm tin đối với Đảng và khả năng vận dụng 

kiến thức đã học vào thực tiễn công tác, góp phần xây dựng 

và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. 

5 
Chủ nghĩa Xã 

hội khoa học 

Học phần Chủ nghĩa xã hội khoa học gồm 7 chương: 

chương 1, trình bày những vấn đề cơ bản có tính nhập môn 

của Chủ nghĩa xã hội khoa học (quá trình hình thành, phát 

triển của Chủ nghĩa xã hội khoa học); từ chương 2 đến 

chương 7 trình bày những nội dung cơ bản của Chủ nghĩa 

xã hội khoa học theo mục tiêu môn học. 

6 Tiếng Anh 1 

Học phần Tiếng Anh 1 nhằm trang bị cho người học những 

kiến thức và kỹ năng cơ bản để có thể giao tiếp thành công 

ở cấp độ A1. Về kiến thức, học phần này bao gồm các kiến 

thức về từ vựng liên quan gia đình, thời trang, công nghệ, 

thể thao; về thì cơ bản như thì hiện tại đơn, hiện tại tiếp 

diễn, quá khứ đơn, thì tương lai với will&going to; về các 

kĩ năng từ như danh từ số ít, danh từ số nhiều, tính từ có 

tiền tố phủ định, ngữ động từ, hậu tố; về cấu trúc viết hồ sơ 

cá nhân, bài tường thuật, email thân mật. Về kỹ năng, học 

phần tập trung vào tất cả 4 kỹ năng ngôn ngữ: nghe, nói, 

đọc và viết. Ngoài ra, học phần cũng cấp cho người học cơ 

hội để thực hành giao tiếp và giúp cải thiện kỹ năng tự học 

tiếng Anh thông qua việc cung cấp các tài liệu phù hợp và 

các kỹ thuật học tiếng Anh được dùng trong quá trình học. 

7 Tiếng Anh 2 

Học phần Tiếng Anh 2 nhằm trang bị cho người học những 

kiến thức và kỹ năng cơ bản để có thể giao tiếp thành công 

ở cấp độ A2. Về kiến thức, học phần này bao gồm các kiến 

thức từ vựng về các chủ điểm như cảm xúc, phong cảnh, 

quảng cáo, games, sức khỏe; về thì cơ bản như thì quá khứ 

đơn và quá khứ tiếp diễn; về các kĩ năng từ như tính từ đuôi 

–ing/-ed, cách thành lập các loại từ; tính từ  có tiền tố phủ 

định, cụm động từ; về cấu trúc viết thư thân mật, đoạn văn 
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TT Tên học phần Tóm tắt học phần 

miêu tả và bài báo. Về kỹ năng, học phần tập trung vào tất 

cả 4 kỹ năng ngôn ngữ: nghe, nói, đọc và viết. Ngoài ra, 

học phần cũng cấp cho người học cơ hội để thực hành giao 

tiếp và giúp cải thiện kỹ năng tự học tiếng Anh thông qua 

việc cung cấp các tài liệu phù hợp và các kỹ thuật học tiếng 

Anh được dùng trong quá trình học. 

8 Tiếng Anh 3 

Học phần Tiếng Anh 3 nhắm trang bị cho người học những 

kiến thức và kỹ năng để có thể giao tiếp thành công ở cấp 

độ A2. Về kiến thức, học phần này bao gồm các kiến thức 

về cách sử dụng Will/ be going to, câu điều kiện loại 1&2, 

các thì hiện tại hoàn thành, quá khứ hoàn thành và câu 

tường thuật; viết thư mời, email, blog về chuyến du lịch và 

cấu trúc bài luận trình bày quan điểm cá nhân; từ vựng về 

nghề nghiệp, kỳ nghỉ, các cụm động từ. Về kỹ năng, học 

phần này tập trung vào tất cả 4 kỹ năng ngôn ngữ: nghe, 

nói, đọc và viết. Ngoài ra, học phần cũng cung cấp cho 

người học nhiều cơ hội để thực hành tiếng Anh cho các 

mục đích giao tiếp thực tế và giúp cải thiện kỹ năng tự học 

tiếng Anh thông qua việc cung cấp các tài liệu phù hợp và 

mô phạm các kỹ thuật (phương pháp) học tiếng Anh trong 

quá trình dạy-học. 

9 Tiếng Anh 4 

Học phần Tiếng Anh 4 nhằm phát triển các kiến thức và kỹ 

năng đã được học trong học phần Tiếng Anh 3 và cung cấp 

thêm kiến thức để người học có thể giao tiếp thành công ở 

cấp độ B1. Về kiến thức, học phần Tiếng Anh 4 bao gồm: 

(a) các thì quá khứ; thì hiện tại hoàn thành, thì hiện tại hoàn 

thành tiếp diễn; cấu trúc ‘used to’; các động từ khiếm 

khuyết; tương lai hoàn thành và tương lai tiếp diễn; (b) gia 

đình và thế hệ; hoạt động và xu hướng giải trí; con người 

và hoạt động của con người; danh từ ghép, tính từ ghép và 

cụm động từ có giới; (c) cấu trúc văn bản: lời nhắn, văn 

miêu tả, văn nghị luận; và (c) 4 kỹ năng ngôn ngữ: nghe, 

nói, đọc và viết. Ngoài ra, học phần cũng cấp cho người 

học nhiều cơ hội để thực hành tiếng Anh cho các mục đích 

giao tiếp thực tế và giúp cải thiện kỹ năng tự học tiếng Anh 

thông qua việc cung cấp các tài liệu phù hợp và mô phạm 

các kỹ thuật (phương pháp) học tiếng Anh được trong quá 

trình dạy-học. 
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TT Tên học phần Tóm tắt học phần 

10 
Tiếng Anh 

chuyên ngành 

Học phần tiếng Anh chuyên ngành này nhằm trang bị cho 

người học những kiến thức và từ vựng cơ bản về chuyên 

ngành kinh tế, với trọng tâm là chuyên ngành Quản trị kinh 

doanh. 

11 
Tin học đại 

cương 

Học phần Tin học đại cương được giảng dạy ở năm thứ 

nhất đối với tất cả sinh viên các ngành không chuyên tin 

học. Học phần này cung cấp kiến thức tổng quan về công 

nghệ thông tin và máy tính; kỹ năng sử dụng máy tính và 

Internet thành thạo để phục vụ trong suốt quá trình học tập 

và nghiên cứu chuyên ngành cũng như công việc sau khi 

tốt nghiệp của sinh viên. 

12 
Tin học văn 

phòng 

Học phần Tin học văn phòng được giảng dạy ở năm thứ 

nhất đối với tất cả sinh viên các ngành không chuyên tin 

học. Học phần Tin học văn phòng củng cố và cung cấp kiến 

thức tổng quan về công nghệ thông tin và máy tính; kỹ năng 

sử dụng thành thạo máy tính và các phần mềm thông dụng 

cơ bản trên máy tính cá nhân như hệ điều hành Windows 

10 và bộ phần mềm tin học văn phòng phổ biến nhất hiện 

nay là Microsoft Office phiên bản 2013 trở lên bao gồm: 

trình soạn thảo văn bản Word, bảng tính Excel và trình 

chiếu PowerPoint. Sau khi hoàn thành học phần này, sinh 

viên có thể áp dụng để làm những báo cáo, bảng thống kê 

và slide thuyết trình phục vụ cho các môn học tiếp theo 

trong chương trình đào tạo và cho công việc sau khi tốt 

nghiệp. 

13 
Toán ứng dụng 

trong kinh tế 

Học phần Toán Ứng Dụng Trong Kinh Tế nhằm trang bị 

cho người học những kiến thức và kỹ năng toán được ứng 

dụng vào tính toán các bài toán kinh tế. Học phần bao gồm 

kiến thức về đại số tuyến tính và giải tích, cụ thể: ma trận, 

hệ phương trình tuyến tính, hàm số, đạo hàm và tích phân. 

Học phần không tập trung vào chứng minh lý thuyết toán 

mà trang bị cho sinh viên khả năng giải quyết các bài toán 

kinh tế bằng kiến thức toán đã được chứng minh. Do đó, 

phương pháp giảng dạy dựa trên vấn đề được áp dụng 

xuyên suốt học phần, trong đó tăng cường hoạt động của 

người học bằng hệ bài tập kết hợp sử dụng các công cụ tính 

toán cho từng nội dung giảng dạy, song song với thuyết 

giảng lý thuyết. 
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TT Tên học phần Tóm tắt học phần 

14 
Thống kê kinh 

doanh và kinh tế 

Học phần này cung cấp một cách có hệ thống kiến thức và 

rèn luyện kỹ năng về việc ứng dụng các phương pháp thống 

kê nhằm thu thập, tổ chức, trình bày, phân tích và diễn giải 

dữ liệu về các hiện tượng kinh tế và kinh doanh. Các chủ 

đề của học phần bao gồm: giới thiệu các ứng dụng của 

thống kê và các thuật ngữ chuyên môn, mô tả tóm tắt dữ 

liệu, biến ngẫu nhiên và phân phối xác suất, lấy mẫu và ước 

lượng các tham số của tổng thể từ dữ liệu mẫu, kiểm định 

các giả thuyết về tổng thể, phân tích mối liên hệ giữa các 

hiện tượng, phân tích phương sai trên các mô hình thiết kế 

thực nghiệm. 

15 Kỹ năng mềm 

Học phần cung cấp các kiến thức cơ bản và hướng dẫn rèn 

luyện các kỹ năng cần thiết cho người học: kỹ năng làm 

việc nhóm, kỹ năng đàm phán/thương lượng, kỹ năng quản 

lý thời gian, kỹ năng ra quyết định và kỹ năng thuyết trình. 

16 
Pháp luật đại 

cương 

Học phần Pháp luật đại cương cung cấp cho người học 

những kiến thức về những vấn đề cơ bản nhất của pháp luật 

Việt Nam: Những vấn đề lý luận chung nhất về nhà nước 

và pháp luật Việt Nam, những quy định cơ bản của pháp 

luật Việt Nam trong lĩnh vực luật hành chính; luật dân sự; 

lao động, hôn nhân & gia đình, luật hình sự; pháp luật 

phòng, chống tham nhũng. Qua đó giúp người học nhận 

diện được hình thức, hệ thống pháp luật Việt Nam, giúp 

người học có được kỹ năng cơ bản trong việc tìm kiếm văn 

bản pháp luật để vận dụng trong thực tiễn 

17 
Giao tiếp trong 

kinh doanh 

Học phần này cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ 

bản về giao tiếp, đặc biệt là giao tiếp trong kinh doanh như: 

nội dung và hình thức giao tiếp; bản chất xã hội và hiệu quả 

của giao tiếp; các đặc điểm trong giao tiếp xã hội và giao 

tiếp trong kinh doanh; những nguyên tắc và kỹ năng cơ bản 

trong giao tiếp phục vụ cho hoạt động nghề nghiệp sau này. 

Đây là học phần thuộc khối kiến thức đại cương, được 

giảng dạy trong năm học đầu tiên. 

18 
Giáo dục thể 

chất 

Học phần giáo dục thể chất trang bị cho người học những 

kiến thức cơ bản về giáo dục thể chất, các kỹ thuật, phương 

pháp tập luyện nhằm rèn luyện và nâng cao sức khỏe, thẩm 

mỹ. Người học có thể chọn những học phần yêu thích để 

luyện tập phù hợp với thể lực của bản thân. 
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19 
Giáo dục quốc 

phòng 

Học phần trang bị cho người học hiểu biết cơ bản về chủ 

trương, đường lối quốc phòng, an ninh của Đảng, Nhà nước 

về xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, 

yêu chủ nghĩa xã hội. Nắm được kiến thức cơ bản về công 

tác quốc phòng và an ninh trong tình hình mới. Thực hiện 

kỹ năng cơ bản về kỹ thuật, chiến thuật quân sự cấp trung 

đội, biết sử dụng súng ngắn và 1 số loại vũ khí bộ binh 

thường dùng. Môn học được phân thành 4 học phần: Phần 

1 - Đường lối quốc phòng an ninh của Đảng Cộng sản Việt 

Nam, Phần 2 - Công tác Quốc phòng an ninh, Phần 3 - 

Quân sự chung, chiến thuật, kỹ thuật bắn súng  và sử dụng 

lựu đạn, Phần 4 - Hiểu biết chung về quân, binh chủng. 

II Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp 

2.1 Kiến thức cơ sở ngành 

20 Kinh tế vi mô 

Môn học nghiên cứu cách thức các hộ gia đình và các đơn 

vị kinh tế ra quyết định và tương tác của họ trên các loại thị 

trường khác nhau (cạnh tranh hoàn hảo, độc quyền, cạnh 

tranh độc quyền và độc quyền nhóm). Môn học sẽ bàn đến 

các nguyên lý của kinh tế học vi mô; cung và cầu hàng hóa; 

lý thuyết về hành vi của công ty và cá nhân; cạnh tranh và 

độc quyền; và phúc lợi kinh tế. Môn học cũng bàn đến tác 

động về sự can thiệp thị trường của chính phủ bằng các 

chính sách như thuế, trợ giá, thương mại quốc tế, kiểm soát 

giá, điều tiết độc quyền...Ngoài ra môn học yêu cầu về khả 

năng áp dụng công cụ toán học trong phân tích kinh tế và 

kỹ năng áp dụng các kiến thức đạt được để giải thích các 

vấn đề thực tiễn. 

21 Kinh tế vĩ mô 

Học phần giới thiệu cho sinh viên những kiến thức cơ bản 

về kinh tế học vĩ mô. Bao gồm: Giời thiệu về Kinh tế vĩ 

mô, cách thức hoạt động của thị trường; Đo lường các biến 

số cơ bản của kinh tế vĩ mô như tổng sản lượng, mức giá 

của nền kinh tế;  Cơ chế hoạt động của nền kinh tế trong 

dài hạn; Tiền tệ và giá cả trong dài hạn; Kinh tế vĩ mô của 

nền kinh tế mở và xem xét cách thức hoạt động của nền 

kinh tế trong ngắn hạn. 

22 Quản trị học 

Nhà quản trị ở bất kỳ tổ chức nào (kinh doanh, phi kinh 

doanh) và ở bất cứ lĩnh vực nào (nguồn nhân lực, sản xuất, 

tài chính, marketing…) đều thực thi hoạt động quản trị 
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thông qua tiến trình, bao gồm: hoạch định, tổ chức, lãnh 

đạo và kiểm tra. Học phần này cung cấp kiến thức để người 

học hiểu rõ công việc nhà quản trị thực hiện tiến trình quản 

trị để đạt mục tiêu một cách hữu hiệu và hiệu quả trong bối 

cảnh môi trường mà nó hoạt động. 

23 
Nguyên lý kế 

toán 

Học phần này trang bị cho sinh viên những kiến thức và kỹ 

năng cơ bản về kế toán bao gồm các nguyên tắc, đối tượng 

và các phương pháp kế toán được sử dụng. Đồng thời học 

cách hạch toán các quá trình kinh doanh chủ yếu của doanh 

nghiệp. Trên cơ sở đó giúp cho sinh viên nghiên cứu và học 

tốt các môn học chuyên ngành kế toán nói riêng và khối 

ngành kinh tế nói chung. 

24 
Marketing căn 

bản 

Marketing căn bản là một môn học của khối kiến thức cơ 

sở, trang bị cho người học những kiến thức chung nhất về 

marketing và bước đầu đưa ra cách thức vận dụng nó trong 

thực tiễn kinh doanh và quản trị doanh nghiệp. Môn học 

trước hết cung cấp những khái niệm cơ bản về marketing 

để làm rõ tư tưởng chủ đạo của marketing hiện đại: tìm hiểu 

và đáp ứng nhu cầu thị trường. Từ đó môn học giới thiệu 

một công cụ hiệu quả để có thể hiểu biết thị trường và nắm 

bắt nhu cầu khách hàng – hệ thống thông tin và nghiên cứu 

marketing. Công cụ này được sử dụng trong quá trình 

nghiên cứu môi trường marketing và hành vi của người tiêu 

dùng để giúp doanh nghiệp nhận biết, dự đoán những cơ 

hội và đe dọa từ phía môi trường tới quá trình thực hành 

marketing. Kết quả nghiên cứu môi trường và khách hàng 

sẽ cung cấp dữ liệu cho doanh nghiệp tiến hành phân khúc 

thị trường, lựa chọn thị trường mục tiêu, lập chiến lược 

marketing hỗn hợp: sản phẩm, giá cả, phân phối và xúc tiến 

hỗn hợp. 

2.2 Kiến thức ngành 

25 
Kinh doanh 

quốc tế 

Môn học sẽ cung cấp kiến thức cơ bản liên quan đến hoạt 

động kinh doanh quốc tế trong kỷ nguyên toàn cầu hóa. Am 

hiểu sự khác biệt giữa các quốc gia về văn hóa, chính trị, 

kinh tế và pháp lý sẽ ảnh hưởng trực tiếp hay gián tiếp trước 

khi ra quyết định xâm nhập thị trường toàn cầu. Hiểu được 

ưu và nhươc điểm của từng chiến lược và phương thức 

thâm nhập thị trường quốc tế mà các doanh nghiệp sử dụng. 
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Song song với những kiến thức nghiệp vụ trong hoạt động 

kinh doanh quốc tế, môn học cung cấp những lý thuyết nền 

tảng về khái niệm, các học thuyết thương mại và đầu tư từ 

cổ điển cho đến hiện đại, các chính sách mà chính phủ các 

nước sử dụng để can thiệp vào thương mại quốc tế, quản trị 

rủi ro ngoại hối và hợp đồng ngoại thương. Ngoài ra, môn 

học này sẽ giúp sinh viên tiếp cận với các tình huống thực 

tế mà các công ty phải đối mặt và cách thức mà các doanh 

nghiệp giải quyết các tình huống này. 

26 Luật kinh doanh 

Học phần cung cấp cho người học quy định pháp luật và 

nhận thức rõ hơn về vai trò của các loại hình doanh nghiệp, 

các chủ thể kinh doanh, hợp đồng cũng như phá sản doanh 

nghiệp; xác định được vị trí, vai trò của các thiết chế có sự 

ảnh hưởng đến họat động kinh tế ở nước ta. Đồng thời, trình 

bày những vấn đề cơ bản về chủ thể kinh doanh theo quy 

định của pháp luật Việt Nam, các quy định về hợp đồng; 

các quy định về giải quyết tranh chấp trong  kinh doanh, 

thương mại; và các quy định về phá sản doanh nghiệp, hợp 

tác xã. 

27 
Hệ thống thông 

tin quản lý 

Học phần giới thiệu cho sinh viên vai trò của thông tin 

trong việc hỗ trợ các hoạt động kinh doanh, quản lý ra quyết 

định và xây dựng chiến lược của tổ chức; tầm quan trọng 

của hệ thống thông tin quản lý trong xu thế kinh doanh toàn 

cầu; hạ tầng công nghệ thông tin và việc ứng dụng hệ thống 

thông tin trong thời đại số; qui trình phát triển hệ thống 

thông tin; các vấn đề đạo đức và xã hội trong hệ thống 

thông tin; các vấn an toàn và bảo mật hệ thống thông tin; 

việc xây dựng và thực hiện các dự án phát triển hệ thống 

thông tin. 

28 

Thị trường và 

các định chế tài 

chính 

Học phần cung cấp những kiến thức cơ bản về các thành 

phần chủ yếu và mối quan hệ giữa các thành phần này trong 

hệ thống tài chính. Cụ thể, sinh viên sẽ được trang bị kiến 

thức nền tảng về thị trường tài chính, bao gồm thị trường 

các công cụ nợ, thị trường vốn cổ phần và thị trường chứng 

khoán phái sinh. Đồng thời, học phần cũng giới thiệu đến 

người học các định chế tài chính, bao gồm ngân hàng 

thương mại và các định chế tài chính phi ngân hàng. Ngoài 

ra, người học sẽ được trang bị những kiến thức cơ bản về 
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lãi suất - một yếu tố quan trọng của thị trường tài chính và 

kiến thức cơ bản về hoạt động của ngân hàng trung ương. 

29 Hành vi tổ chức 

Học phần Hành vi tổ chức được thiết kế 8 chương; Ngoài 

chương tổng quan, chương 2 đến chương 4 đề cập đến hành 

vi của cá nhân trong tổ chức gồm thái độ, sự thoả mãn trong 

công việc, tính cách và giá trị, nhận thức và việc ra quyết 

định của cá nhân; Chương 5 xem xét vấn đề động lực và 

tạo động lực; Chương 6 bàn đến nhóm và hành vi cá nhân 

trong nhóm; Chương 7 và 8 bàn về giao tiếp trong tổ chức 

và văn hóa tổ chức.  Học phần thiết kế nhằm giúp người 

học: nhận biết và phát hiện được hành vi của cá nhân, hành 

vi nhóm; Biết sử dụng các kiến thức đã học để đánh giá đặc 

điểm, quản lý các hành vi của bản thân; Xây dựng mối quan 

hệ như gắn kết, tạo động cơ, đồng cảm, chia sẻ trong nhóm 

qua đó tạo dựng các mối quan hệ của bản thân với đồng 

nghiệp, các nhà quản lý, cấp dưới và với khách hàng; Tham 

gia tích cực và hiệu quả vào hoạt động của tổ chức, có khả 

năng xử lý các mối quan hệ trong tổ chức một cách chuyên 

nghiệp, tôn trọng người khác và ra quyết định phù hợp với 

đạo lý. 

2.3 Kiến thức chuyên ngành 

30 
Quản trị 

Marketing 

Môn học đi sâu vào kiến thức chuyên ngành quản trị 

marketing: kiến thức quản trị về marketing; nghiên cứu 

phân tích môi trường, cung cấp kỹ năng trong việc hoạch 

định chiến lược Marketing trên cơ sở phân tích và dự báo 

thị trường; xác định sứ mệnh, mục tiêu, xây dựng chiến 

lược và kế hoạch chương trình hành động marketing; các 

kỹ năng Marketing để thực thi chiến lược Marketing và cơ 

sở khoa học để kiểm tra việc thực thi chiến lược đó. 

31 
Quản trị chiến 

lược 

Quản trị chiến lược đề cập đến cách thức ra các quyết định 

nhằm duy trì hiệu suất dài hạn của tổ chức. Học phần giúp 

sinh viên hiểu sâu sắc các khái niệm về các quyết định 

chiến lược, các chiến lược, tư duy chiến lược, lợi thế cạnh 

tranh, năng lực cạnh tranh và các khái niệm liên quan đến 

quản trị chiến lược. Học phần cũng cung cấp những nội 

dung cơ bản của quản trị chiến lược trong tổ chức: viễn 

cảnh sứ mệnh, nghiên cứu môi trường, phân tích bên trong 

tổ chức, các loại chiến lược trong tổ chức kinh doanh và tổ 
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chức thực hiện chiến lược; nghiên cứu công ty trong mối 

quan hệ với các bên hữu quan, trong môi trường biến đổi 

hình thành tư duy chiến lược cho các nhà quản trị; các bối 

cảnh môi trường bên ngoài, bên trong xây dựng các chiến 

lược hữu hiệu và tổ chức thực hiện chiến lược. 

32 
Quản trị sản 

xuất 

Học phần quản trị sản xuất cung cấp cho sinh viên những 

hiểu biết cụ thể về chiến lược sản xuất, hoạch định và kiểm 

soát các kế hoạch sản xuất, quản lý tồn kho và có khả năng 

ứng dụng để xử lý các tình huống kinh doanh thực tiễn.Học 

phần này thuộc khối kiến thức chuyên ngành của ngành 

Quản trị kinh doanh. 

33 
Quản trị nguồn 

nhân lực 

Học phần phân tích các chức năng chính của quản trị nguồn 

nhân lực bao gồm hoạch định nguồn nhân lực, phân tích và 

thiết kế công việc, tuyển dụng, đào tạo và phát triển, quản 

trị thành tích, tiền lương và phúc lợi. Trọng tâm của môn 

học trang bị cho sinh viên kiến thức về quản trị con người 

trong tổ chức nhằm đạt được kết quả tốt nhất cho tổ chức 

và gia tăng sự thỏa mãn và phát triển của nhân viên. Nội 

dung học phần tăng cường các hoạt động nhóm và thảo luận 

tình huống, giúp người học tiếp cận những tình huống sinh 

động và thực tiễn của các hoạt động quản trị nguồn nhân 

lực, qua đó phát triển khả năng tiếp cận thực tế, tăng cường 

năng lực thực tiễn và phát triển các kỹ năng, phẩm chất 

thiết thực cho nhà quản trị nguồn nhân lực tương lai. 

34 
Quản trị tài 

chính 

Học phần này cung cấp cho sinh viên các kiến thức quản 

trị tài chính trong doanh nghiệp, giúp sinh viên phát triển 

các kỹ năng cần thiết, đáp ứng các yêu cầu làm việc trong 

lĩnh vực quản trị tài chính. Nội dung cơ bản của học phần 

quản trị tài chính liên quan đến việc hoạch định và kiểm 

soát các hoạt động tài chính trong doanh nghiệp bao gồm 

hoạt động đầu tư và tài trợ. 

35 
Nghiên cứu 

Marketing 

Học phần Nghiên cứu marketing cung cấp cho sinh viên 

kiến thức cơ bản về các hoạt động thiết kế, thu thập, phân 

tích và báo cáo thông tin được sử dụng để giải quyết một 

vấn đề marketing đặc biệt. Học phần giúp sinh viên có thể 

triển khai một dự án nghiên cứu thực tế và sử dụng phần 

mềm SPSS để phân tích dữ liệu. Học phần này thuộc khối 

kiến thức chuyên ngành và được giảng dạy sau khi sinh 
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viên đã học môn Marketing căn bản và Thống kê kinh 

doanh và kinh tế. 

36 
Quản trị chuỗi 

cung ứng 

Môn học này cung cấp cho người học những khái niệm căn 

bản về chuỗi cung ứng và về quản trị chuỗi cung ứng, 

những kiến thức để người học có khả năng nhận diện các 

thành phần của chuỗi cung ứng, nhận diện mối quan hệ 

giữa các thành phần này và để người học có khả năng quản 

trị chuỗi cung ứng một cách hiệu quả. Với môn học này, 

người học có khả năng đánh giá hiệu quả của một mạng 

lưới chuỗi cung ứng, có khả năng nhận biết tại sao hệ thống 

quản lý mạng lưới hậu cần, quản trị tồn kho và rủi ro trên 

toàn hệ thống, quản trị hoạt động mua sắm và cung ứng đầu 

vào, thiết kế sản phẩm, quy trình sản xuất và quản trị lợi 

nhuận trên toàn chuỗi cung ứng 

37 
Khởi sự kinh 

doanh 

Học phần này trang bị cho sinh viên kiến thức tổng quan 

về tinh thần doanh nhân và hoạt động khởi nghiệp. Môn 

học giúp phát triển tư duy kinh doanh và cung cấp cho sinh 

viên những nguyên tắc cơ bản để hình thành ý tưởng và 

nắm bắt cơ hội kinh doanh. Trong khóa học, sinh viên sẽ tự 

cùng nhau tìm kiếm và trình bày các ý tưởng tiềm năng, 

học cách phát triển các ý tưởng này và chuyển chúng thành 

cơ hội, đồng thời khai thác các cơ hội đó để có thể triển 

khai sáng lập doanh nghiệp mới. Môn học tập trung vào 

việc nhận diện, tạo ra và đánh giá cơ hội thông qua việc 

kiểm tra các đặc điểm của một cơ hội kinh doanh tốt và các 

bước cần thiết để đưa doanh nghiệp vào hoạt động. Sinh 

viên sẽ được tiếp cận với các vấn đề trong thực tiễn kinh 

doanh như tài trợ, bản quyền, hình thành nhóm. Kết quả 

cuối cùng của học phần sẽ là “Kế hoạch kinh doanh” của 

các nhóm. Sinh viên sẽ trình bày kế hoạch kinh doanh và 

được các doanh nhân và nhà đầu tư tham gia đánh giá. Kết 

quả sẽ được sử dụng cho việc đánh giá học phần. 

38 Quản trị dự án 

Quản trị dự án là một môn học của khối kiến thức ngành, 

trang bị cho người học những kiến thức chuyên sâu điều 

hành dự án như quản trị dự án và các cấu trúc tổ chức để 

quản trị dự án; phân tích các phương pháp đánh giá, so sánh 

lựa chọn dự án; các phương pháp hoạch định, lập tiến độ 

và điều chỉnh tiến độ của dự án; các phương pháp kiểm soát 
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dự án và các vấn đề ảnh hưởng đến sự thành công của dự 

án. Vận dụng được các công cụ, phương pháp và kỹ thuật 

để giải thích, tính toán, xây dựng và đánh giá mức độ hiệu 

quả của dự án. 

39 
Quản trị chất 

lượng toàn diện 

Môn học cung cấp cho người học nhận thức đúng đắn về 

chất lượng và quản lý chất lượng, những kiến thức căn bản 

về hệ thống quản trị chất lượng toàn diện - một hệ thống 

quản lý chất lượng hướng đến một kết quả kinh doanh tuyệt 

hảo. Môn học giới thiệu những nguyên lý, triết lý nền tảng 

và công cụ cơ bản kết hợp với chất lượng toàn diện.Môn 

học cũng bàn đến những sự thay đổi cần thiết của những tổ 

chức quản lý theo phương thức truyền thống để thực thi 

được chất lượng toàn diện; việc thực thicác chức năng 

hoạch định, tổ chức, lãnh đạo và kiểm tra của nhà quản trị 

trong lĩnh vực chất lượng của tổ chức. 

 Nhóm học phần tài chính  

40 Kế toán quản trị  

Học phần cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản 

về bản chất, chức năng, nội dung và phương pháp của kế 

toán quản trị. Phân biệt giữa kế toán tài chính và kế toán 

quản trị, các cách phân loại chi phí cũng đặt biệt quan tâm. 

Từ đó, sẽ giới thiệu các phương pháp tính giá, lập dự toán 

và kiểm soát chi phí, đến việc phân tích chi phí trong quan 

hệ với sản lượng và lợi nhuận; cũng như tạo lập và cung 

cấp thông tin thích hợp cho việc ra quyết định. 

41 
Quản trị ngân 

hàng 

Học phần quản trị ngân hàng đề cập các kiến thức và kỹ 

năng về quản trị ngân hàng, tổ chức và điều  hành hoạt động 

ngân hàng. Nội dung của học phần tập trung vào những vấn 

đề cốt lõi của quản trị hoạt động ngân hàng mà trọng tâm 

là cơ sở khoa học của các quyết định trong hoạt động quản 

trị. Học phần gồm các nôi dung chính: Phân tích hoạt dộng 

kinh doanh ngân hàng; Quản trị rủi ro lãi suất; Quản trị 

nguồn vốn; Quản trị thanh khoản và  Quản trị rủi ro tín 

dụng. 

42 

Phân tích tài 

chính doanh 

nghiệp 

Môn học cung cấp cho người học kiến thức về hệ thống báo 

cáo tài chính và phân tích tài chính doanh nghiệp, hỗ trợ 

việc ra quyết định cho người sử dụng có liên quan. Nội 

dung chủ yếu của học phần gồm phân tích cấu trúc tài 

chính, phân tích hiệu quả kinh doanh, phân tích khả năng 
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thanh toán và phân tích các chủ đề đặc biệt. 

43 Quản trị rủi ro 

Học phần giới thiệu các rủi ro trong tổ chức và sự tồn tại 

khách quan của rủi ro, Để xác định rủi ro cần biết nguồn 

rủi ro và các mối hiểm hoạ, từ đó dự báo nguy cơ rủi ro. 

Các phương pháp nhận dạng và đo lường nhằm xác định, 

đánh giá và phân tích các rủi ro từ đó quyết định chiến lược 

xử lý rủi ro. Chuỗi rủi ro là cơ sở xác định biện pháp hành 

động cụ thể. Tài trợ rủi ro là hành động xử lý rủi ro một 

cách bị động, dùng tài chính để bù đắp tổn thất khi xảy ra 

rủi ro. Bên cạnh học phần cũng trình bày các rủi ro đặc thù 

và các biện pháp kiểm soát trong tổ chức kinh doanh. 

 Nhóm học phần nhân sự  

44 
Phát triển kĩ 

năng quản trị  

Môn học PTKNQT hướng đến sự thay đổi chính bản thân 

người học; giúp cho người học khả năng nhận diện bản thân 

– điểm mạnh, yếu, sở trường của mình; khả năng quan hệ 

với người khác – kỹ năng giao tiếp, tạo dựng quyền năng 

của bản thân và kỹ năng quản trị xung đột với các cá nhân 

dựa trên nền tảng kiểm soát cảm xúc bản thân hữu hiệu; và 

hướng đến làm việc nhóm hiệu quả. Vì vậy, môn học mang 

đến cho sinh viên – các nhà quản trị tương lai một kỹ năng 

quản trị cá nhân, quản trị các mối quan hệ với con người và 

hướng đến giải quyết vấn đề quản trị một cách đầy sáng 

tạo. 

45 Lãnh đạo  

Mục tiêu của học phần này nhằm giúp người học nắm vững 

những khái niệm về lãnh đạo và phát triển những hiểu biết 

và kỹ năng về lãnh đạo cho bản thân mình, nhận ra các bối 

cảnh lãnh đạo khác nhau với các quan niệm, mô hình và lý 

thuyết phù hợp nhằm làm cho công tác lãnh đạo trong 

doanh nghiệp hiệu quả. 

Học phần đề cập đến các nội dung cơ bản về phẩm chất, kỹ 

năng, bản chất và vai trò của nhà lãnh đạo, các phong cách 

lãnh đạo hiệu quả, quyền lực và sự ảnh hưởng cũng như 

các tình huống lãnh đạo thực tế được thảo luận để trao dồi 

và phát triển kỹ năng lãnh đạo. 

46 
Quản trị đa văn 

hóa 

Học phần này giúp sinh viên nhận thấy sự khác biệt về văn 

hóa giữa các quốc gia, ảnh hưởng của văn hóa và sự khác 

biệt về văn hóa đối với hoạt động quản trị tại những doanh 

nghiệp kinh doanh quốc tế. Từ đó học phần giúp sinh viên 
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có kiến thức, kỹ năng cần thiết để thực hiện các chức năng 

quản trị trong môi trường kinh doanh đa văn hóa. 

47 
Quản trị sự thay 

đổi 

Học phần này cung cấp và trang bị cho sinh viên các kiến 

thức cơ bản về thay đổi và phát triển trong tổ chức. Các nội 

dung chính của họ phần gồm tổng quan về sự thay đổi và 

phát triển, các bước tiến hành thay đổi, quản trị sự thay đổi 

để chủ động phát triển, tái lập – con đường thay đổi để phát 

triển các doanh nghiệp, tạo ra sự liên tục để phát triển. 

 Nhóm học phần marketing  

48 
Quản trị quan 

hệ khách hàng 

Học phần giúp sinh viên hiểu sâu sắc các khái niệm cốt lõi 

về quản trị quan hệ khách hàng (CRM). Học phần cũng 

cung cấp những nội dung cơ bản về tầm quan trọng của 

CRM, phân tích giá trị khách hàng và phân biệt khách hàng 

theo giá trị, các nguồn tạo ra giá trị khách hàng, quản trị 

trải nghiệm khách hàng, quản trị danh mục khách hàng, 

quản trị vòng đời khách hàng, cơ sở dữ liệu khách hàng, 

văn hoá doanh nghiệp định hướng khách hàng, vấn đề tổ 

chức trong quan hệ khách hàng. 

49 
Hành vi người 

tiêu dùng 

Hành vi người tiêu dùng là một lĩnh vực nghiên cứu có 

nguồn gốc từ các khoa học như tâm lý học, xã hội học, tâm 

lý xã hội học, nhân văn học và kinh tế học. Hành vi người 

tiêu dùng chú trọng đến việc nghiên cứu tâm lý cá nhân, 

nghiên cứu những niềm tin cốt yếu, những giá trị, những 

phong tục, tập quán ảnh hưởng đến hành vi con người và 

những ảnh hưởng lẫn nhau giữa các cá nhân trong quá trình 

mua sắm tiêu dùng. Ðặc biệt, việc nghiên cứu hành vi 

người tiêu dùng là một phần quan trọng trong nghiên cứu 

kinh tế học với mục đích tìm hiểu xem bằng cách nào (how) 

và tại sao (why) những người tiêu dùng mua (hoặc không 

mua) các sản phẩm và dịch vụ, và quá trình mua sắm của 

người tiêu dùng diễn ra như thế nào. 

50 
Truyền thông 

marketing 

Môn học Truyền thông marketing tích hợp nhằm trang bị 

cho học viên những kiến thức và kỹ năng cần thiết để xây 

dựng, phân tích, đánh giá các vấn đề truyền thông của 

doanh nghiệp, có khả năng tự thiết kế và tổ chức thành công 

các dự án truyền thông marketing, góp phần nâng cao hiệu 

quả của chiến lược marketing chung của doanh nghiệp. 
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51 
Quản trị thương 

hiệu 

Học phần quản trị thương hiệu mới thuộc khối kiến thức 

chuyên ngành, cung cấp những nguyên tắc nền tảng về 

thương hiệu và quản trị thương hiệu. Học phần cho thấy 

tầm quan trọng của công tác quản trị thương hiệu trong 

doanh nghiệp, quá trình quản trị thương hiệu và nội dung 

của công tác quản trị thương hiệu. 

 Nhóm học phần quản trị chung  

52 

Lý thuyết và 

thiết kế cơ cấu 

tổ chức 

Nội dung nhằm thực hiện mục tiêu môn học như sau: Trước 

tiên là tìm hiểu định nghĩa chính thống về tổ chức, các 

chiều hướng của tổ chức, các mô hình và những quan điểm 

thiết kế tổ chức. Tiếp theo là nghiên cứu cụ thể từng biến 

số thuộc về bối cảnh chi phối việc thiết kế cấu trúc tổ chức 

như: Mục tiêu và chiến lược của tổ chức, môi trường bên 

ngoài, công nghệ của tổ chức, quy mô và giai đoạn phát 

triển tổ chức. Trên cơ sở đó sẽ đi đến nghiên cứu về những 

kiểu thiết kế cấu trúc tổ chức, đặc điểm, ưu nhược điểm và 

tình huống áp dụng của từng kiểu cấu trúc. Những phần 

tiếp theo đề cập đến những vấn đề cơ bản trong việc vận 

hành cấu trúc tổ chức, cụ thể: Văn hóa và đạo đức trong tổ 

chức; quyền lực và chính trị trong tổ chức; kiểm soát tổ 

chức; quan hệ và xung đột giữa các bộ phận trong tổ chức; 

đổi mới và thay đổi tổ chức và hướng đến tổ chức học tập. 

53 
Quản trị công 

nghệ và đổi mới  

Học phần giúp người học tiếp cận cơ sở nền tảng, phương 

pháp luận và các công cụ quản trị công nghệ và đổi mới 

trong tổ chức. Người học sẽ phát triển khả năng hiểu biết 

về bản chất của đổi mới, xem xét khả năng về tổ chức và 

kỹ thuật tác động đến sự đổi mới, liên kết chiến lược cho 

quản trị công nghệ của tổ chức. Các chủ đề trọng tâm tập 

trung vào: (a) quản trị đổi mới, công nghệ và chiến lược; 

(b) phát triển năng lực đổi mới trong phạm vi tổ chức, c) 

đạt được công nghệ từ môi trường bên ngoài, và (d) các vấn 

đề cho quản trị công nghệ và đổi mới thành công. 

54 

Phương pháp 

nghiên cứu khoa 

học 

Học phần cung cấp khái niệm và trình tự căn bản trong 

nghiên cứu khoa học, các phương pháp nghiên cứu định 

lượng và định tính phổ biến trong lĩnh vực Khoa học xã 

hội, các kỹ thuật phân tích số liệu cơ bản và những vấn đề 

cần quan tâm khi viết hoặc đánh giá các tài liệu khoa học 
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55 

Quản trị doanh 

nghiệp thương 

mại 

Môn học đề cập những kiến thức về thương mại và những 

định hướng chiến lược của các doanh nghiệp thương mại; 

Cách thức tổ chức và kỹ năng quản trị các hoạt động bán 

hàng, mua hàng và dự trữ hàng hóa, quản trị nhân sự, quản 

trị tài chính của doanh nghiệp thương mại 

56 
Thương mại 

điện tử 

Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản 

về thương mại điện tử, lợi ích và các điều kiện ứng dụng 

thương mại điện tử trong nền kinh tế. Sinh viên cũng được 

cung cấp những kiến thức về các mô hình và ứng dụng 

thương mại điện tử; các công cụ hỗ trợ thương mại điện tử.  

57 
Thực tập năm 2 

(Kiến tập) 

Học tập kiến tập ngành Quản trị kinh doanh được xây dựng 

nhằm tạo điều kiện cho sinh viên tiếp cận được thực tiễn 

quản trị các công ty. Sinh viên được tham quan các công ty 

để tận mắt “thấy” các hoạt động quản trị trong các công ty. 

Từ đó sinh viên có sự so sánh và bổ sung cho những kiến 

thức đã được thầy cô giảng dạy tại trường. Nội dung kiến 

tập bao gồm:  

- Tìm hiểu tổng quan về đơn vị kiến tập: các nguồn 

lực doanh nghiệp, định hướng phát triển, thị trường, … 

- Tìm hiểu về các hoạt động quản trị tại doanh 

nghiệp. 

58 Thực tập năm 3 

Kết thúc kỳ học năm 3, sinh viên đến thực tập tại doanh 

nghiệp bằng cách tham gia vào một quy trình cụ thể của 

doanh nghiệp. Sinh viên viết báo cáo và nộp về cho giáo 

viên hướng dẫn. 

59 
Thực tập tốt 

nghiệp 

Chương trình thực tập Quản trị kinh doanh cung cấp cho 

sinh viên kinh nghiệm làm việc chuyên nghiệp trong môi 

trường thực tế của tổ chức. Thực tập là một phần mở rộng 

của chương trình giảng dạy cung cấp những kinh nghiệm 

có ý nghĩa và chuyên ngành. Trách nhiệm trong chương 

trình thực tập được xác định bởi chương trình đào tạo. Sinh 

viên được giám sát trong việc thiết lập và thực hiện kế 

hoạch thực tập bởi một giảng viên và một giám sát viên 

thực tập.  

Tổng 132  

 ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT CÁC HỌC PHẦN (XEM PHỤ LỤC 1) 
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 HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN  

1. Chương trình thực hiện theo các quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào 

tạo, Đại học Đà Nẵng và Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum về đào tạo đại 

học. Chương trình này được định kỳ rà soát, hiệu chỉnh nhằm đáp ứng sự phát 

triển của ngành và phù hợp với nhu cầu xã hội. 

2. Đánh giá và cập nhật, cải tiến chương trình đào tạo 

 Đánh giá, cập nhật chương trình đào tạo 

- Đánh giá, cập nhật CTĐT: Định kỳ hai năm một lần, Trưởng đơn vị chuyên 

môn quản lý CTĐT tổ chức đánh giá, cập nhật CTĐT theo Quy định tại Thông tư 

07/2015/TT-BGDĐT ban hành ngày 16/4/2015. 

- Giám đốc ĐHĐN ban hành CTĐT cập nhật trên cơ sở đề xuất của Giám đốc 

Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum. 

 Đánh giá, cải tiến chương trình đào tạo 

- Ít nhất 05 năm một lần, Trưởng đơn vị chuyên môn quản lý CTĐT tổ chức đánh 

giá và cải tiến CTĐT theo quy định tại Thông tư 04/2016/TT-BGDĐT ngày 14/3/2016.  

Giám đốc Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum thực hiện cải tiến chương trình đào tạo trên 

cơ sở đề xuất của Hội đồng khoa học và đào tạo sau khi CTĐT được đánh giá.  

- Giám đốc ĐHĐN ban hành CTĐT cập nhật trên cơ sở đề xuất của Giám đốc 

Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum. 

 

GIÁM ĐỐC PHÂN HIỆU ĐHĐN 

TẠI KON TUM 

KHOA KINH TẾ 

 

 

 

 

              TS. Nguyễn Phi Hùng 

 

 

 

 

ThS. Phan Thị Thanh Trúc 

 GIÁM ĐỐC ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG 

 

 

 

 

 

  



48 

 

 

 

PHỤ LỤC 1. ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

 

Học kỳ 1 

STT Môn Số TC 

1 Triết học Mác Lê Nin 3 

2 Tin học đại cương 2 

3 Toán ứng dụng trong kinh tế 3 

4 Kỹ năng mềm 3 

5 Pháp luật đại cương 2 

6 Kinh tế vi mô 3 

7 Giáo dục thể chất 1 1 

 Tổng cộng 17 
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1. TRIẾT HỌC MÁC – LÊNIN 

1. Tên học phần: TRIẾT HỌC MÁC - LÊNIN  

2. Tên tiếng Anh: MARXIST-LENINIST PHILOSOPHY 

3. Số tín chỉ: 03 

4. Phân bổ thời gian: Lý thuyết: 35 tiết; thực hành: 10 tiết, tự học: 90 tiết 

5. Điều kiện tham gia học phần  

6. Loại học phần: Bắt buộc. 

7. Mô tả tóm tắt học phần  

Học phần Triết học Mác Lê-nin gồm có 3 chương. Chương 1 trình bày những nét 

khái quát nhất về triết học, triết học Mác - Lênin, và vai trò của triết học Mác - Lênin 

trong đời sống xã hội. Chương 2 trình bày những nội dung cơ bản của chủ nghĩa duy vật 

biện chứng, gồm vấn đề vật chất và ý thức; phép biện chứng duy vật; lý luận nhận thức 

của chủ nghĩa duy vật biện chứng. Chương 3 trình bày những nội dung cơ bản của chủ 

nghĩa duy vật lịch sử, gồm vấn đề hình thái kinh tế xã hội; giai cấp và dân tộc; nhà nước 

và cách mạng xã hội; ý thức xã hội; triết học về con người. 

8. Mục tiêu học phần (kiến thức, kỹ năng, thái độ) 

TT 

Mã mục 

tiêu học 

phần (MTx) 

Tên mục tiêu 

1 MT1 

Cung cấp những hiểu biết có tính căn bản, hệ thống về triết học 

Mác-Lênin. Từ đó, xây dựng thế giới quan duy vật biện chứng 

và phương pháp luận biện chứng duy vật làm nền tảng lý luận 

cho việc nhận thức các vấn đề, nội dung của các môn học khác.  

2 MT2 
Có khả năng vận dụng sáng tạo những nguyên lý của chủ nghĩa 

Mác – Lênin vào hoạt động nhận thức và hoạt động thực tiễn. 

3 MT3 
Nhận thức được thực chất giá trị, bản chất khoa học, cách mạng 

của triết học Mác – Lênin. 

9. Chuẩn đầu ra của học phần 

TT 

Mã CĐR  

học phần 

(CLOx) 

Tên chuẩn đầu ra 

1 CLO1 
Trình bày được nguồn gốc, bản chất của triết học; sự ra đời, phát 

triển và vai trò của triết học Mác – Lênin trong đời sống xã hội. 

2 CLO2 
Trình bày được hệ thống các khái niệm, phạm trù và các quy luật 

cơ bản của sự vận động, phát triển trong tự nhiên, xã hội và tư duy. 

3 CLO3 

Lấy được ví dụ nhằm làm rõ hệ thống các khái niệm, phạm trù 

và các quy luật cơ bản của sự vận động, phát triển trong tự nhiên, 

xã hội và tư duy. 
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4 CLO4 
Vận dụng được tri thức triết học Mác-Lênin vào giải thích các 

vấn đề trong thực tiễn. 

Ma trận quan hệ chuẩn đầu ra học phần và chuẩn đầu ra chương trình đào tạo 

CĐR học 

phần/ CĐR 

chương trình P
L

O
1

 

P
L

O
2

 

P
L

O
3

 

P
L

O
4

 

P
L

O
5

 

P
L

O
6

 

P
L

O
7

 

P
L

O
8

 

P
L

O
9

 

P
L

O
1

0
 

P
L

O
1

1
 

P
L

O
1

2
 

CLO1 x            

CLO2 x            

CLO3 x            

CLO4 x        x  x x 

10. Nhiệm vụ của sinh viên 

- Tham dự đầy đủ các buổi học theo quy định. 

- Tuyệt đối không làm việc riêng khi tham gia lớp học. 

- Sinh viên phải nghiên cứu giáo trình trước, chuẩn bị các ý kiến đề xuất khi nghe 

giảng; Chuẩn bị các nội dung thảo luận, đọc và sưu tầm các tư liệu có liên quan đến nội 

dung môn học. 

- Hoàn thành tất cả các bài tập cá nhân và bài tập nhóm theo đúng quy định. Các 

bài tập phải được thực hiện từ chính bản thân sinh viên. Nếu bị phát hiện có sao chép 

thì xử lý các sinh viên có liên quan bằng hình thức đánh giá 0 (không) điểm. 

11. Đánh giá sinh viên 

TT Chỉ tiêu 
Cách thức 

đánh giá 

Tỷ lệ 

(%) 
CLO1 CLO2 CLO3 CLO4 

1 
Điểm chuyên 

cần 

Đánh giá 

chuyên cần 

và bài tập 

10 x x x x 

2 Điểm giữa kì 

Kiểm tra 

trắc nghiệm 

và tự luận 

30 x x x x 

3 Điểm cuối kì 
Kiểm tra tự 

luận 
60  x x x 

12. Nội dung chi tiết học phần 

  
CHƯƠNG 1. KHÁI LUẬN VỀ TRIẾT HỌC VÀ TRIẾT HỌC 

MÁC-LÊNIN 

I  TRIẾT HỌC VÀ VẤN ĐỀ CƠ BẢN CỦA TRIẾT HỌC 

 1 Khái lược về triết học  

 2 Vấn đề cơ bản của triết học   

 3 Biện chứng và siêu hình 
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II  
TRIẾT HỌC MÁC – LÊNIN VÀ VAI TRÒ CỦA TRIẾT HỌC MÁC 

– LÊNIN TRONG ĐỜI SỐNG 

 1 Sự ra đời và phát triển của triết học Mác – Lênin 

 2 Đối tượng và chức năng của triết học Mác – Lênin 

 3 
Vai trò của triết học Mác – Lênin trong đời sống xã hội và trong sự 

nghiệp đổi mới ở Việt Nam hiện nay 

  CHƯƠNG 2. CHỦ NGHĨA DUY VẬT BIỆN CHỨNG 

I  VẬT CHẤT VÀ Ý THỨC 

 1 Vật chất và các hình thức tồn tại của vật chất 

 2 Nguồn gốc, bản chất và kết cấu của ý thức 

 3 Mối quan hệ giữa vật chất và ý thức 

II  PHÉP BIỆN CHỨNG DUY VẬT 

 1 Hai loại hình biện chứng và phép biện chứng duy vật 

 2 Nội dung của phép biện chứng duy vật 

III  LÝ LUẬN NHẬN THỨC 

 1 Quan niệm về nhận thức trong lịch sử 

 2 Lý luận nhận thức duy vật biện chứng 

  CHƯƠNG 3. CHỦ NGHĨA DUY VẬT LỊCH SỬ 

I  HỌC THUYẾT HÌNH THÁI KINH TẾ - XÃ HỘI 

 1 Sản xuất vật chất là cơ sở của sự tồn tại và phát triển xã hội 

 2 Biện chứng giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất 

 3 Biện chứng giữa cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng của xã hội 

 4 
Sự phát triển của các hình thái kinh tế xã hội là một quá trình lịch sử - 

tự nhiên 

II  GIAI CẤP VÀ DÂN TỘC 

 1 Giai cấp và đấu tranh giai cấp  

 2 Dân tộc 

 3 Mối quan hệ giai cấp – dân tộc – nhân loại 

III  NHÀ NƯỚC VÀ CÁCH MẠNG XÃ HỘI 

 1 Nhà nước 

 2 Cách mạng xã hội 

IV  Ý THỨC XÃ HỘI 

 1 Khái niệm tồn tại xã hội và các yếu tố cơ bản của tồn tại xã hội 

 2 Ý thức xã hội và kết cấu của ý thức xã hội 

V  TRIẾT HỌC VỀ CON NGƯỜI 

 1 Con người và bản chất con ngưới 

 2 Hiện tượng tha hóa con người và vấn đề giải phóng con người 

 3 
Quan điểm của triết học Mác-Lênin về quan hệ cá nhân và xã hội; vai 

trò của quần chúng nhân dân và lãnh tụ trong lịch sử 

 4 Vấn đề con người trong sự nghiệp cách mạng ở Việt Nam 
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13. Tài liệu học tập 

13.1. Tài liệu chính 

TL1. Giáo trình Triết học Mác-Lênin (dành cho bậc đại học hệ không chuyên lý 

luận chính trị), Bộ giáo dục và đào tạo (GS.TS. Phạm Văn Đức chủ biên), Nxb Chính 

Trị Quốc Gia Sự Thật, Hà Nội, 2021.  

TL2. [PDF]  Giáo trình Triết học Mác-Lênin (dành cho bậc đại học hệ không chuyên 

lý luận chính trị) do Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo biên soạn (GS.TS. Phạm Văn Đức 

chủ biên), Hà Nội, 2019. 

 TL3. Giáo trình Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác- Lênin, Bộ Giáo dục 

và Đào tạo, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2016; [thư viện trường] 

13.2. Tài liệu khác  

TK1. Tìm hiểu môn học triết học Mác –Lênin (Dưới dạng hỏi & đáp), Trần Văn 

Phòng, Phạm Ngọc Quang, Nguyễn Thế Kiệt, NXB Lý luận chính trị, 2007; [thư viện 

trường] 

TK2. Hỏi – đáp những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin, Trần Văn Phòng, 

An Như Hải, Đỗ Thị Thạch, NXB Đại học quốc gia Hà Nội, 2011; [thư viện trường] 

TK3. Bài tập thực hành triết học Mác-Lênin, Nguyễn Đăng Quang, NXB Giáo dục, 

2008; [thư viện tỉnh Kon Tum] 

TK4. Làm quen triết học qua biếm họa, Michael F. Partton, Kevin Cannon, Đỗ 

Vương Trí dịch, NXB Thế giới, 2016; [thư viện trường]  

TK5. Website: http://philosophy.vass.gov.vn/Pages/home.aspx 

14. Phê duyệt 

Tổ bộ môn Trưởng khoa 

 

 

 

 

Phan Thị Thanh Trúc 

   

http://philosophy/
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2. TIN HỌC ĐẠI CƯƠNG 

1. Tên học phần: TIN HỌC ĐẠI CƯƠNG  

2. Tên tiếng Anh: GENERAL INFORMATION TECHNOLOGY 

3. Số tín chỉ: 02 

4. Phân bổ thời gian: Lý thuyết: 20 tiết; thực hành: 10 tiết, tự học: 60 tiết 

5. Điều kiện tham gia học phần:  

6. Loại học phần: Bắt buộc 

7. Mô tả học phần 

Học phần Tin học đại cương được giảng dạy ở năm thứ nhất đối với tất cả sinh 

viên các ngành không chuyên tin học. Học phần này cung cấp kiến thức tổng quan về 

công nghệ thông tin và máy tính; kỹ năng sử dụng máy tính và Internet thành thạo để 

phục vụ trong suốt quá trình học tập và nghiên cứu chuyên ngành cũng như công việc 

sau khi tốt nghiệp của sinh viên. 

8. Mục tiêu của học phần 

TT 

Mã mục tiêu 

học phần 

(MTx) 

Tên mục tiêu 

  Kiến thức 

1 MT1 Có hiểu biết cơ bản về Công nghệ thông tin 

2 MT2 
Hiểu biết về an toàn lao động, bảo vệ môi trường và một số vấn 

đề cơ bản liên quan đến pháp luật trong sử dụng CNTT-MT 

  Kỹ năng 

3 MT3 Sử dụng được máy tính cơ bản 

4 MT4 Sử dụng được Internet cơ bản 

9. Chuẩn đầu ra học phần của học phần 

TT 

Mã CĐR  

học phần 

(CLOx) 

Tên chuẩn đầu ra 

1 CLO1 
Giải thích được khái niệm liên quan CNTT, máy tính và 

mạng máy tính 

2 CLO2 
Trình bày được hai thành phần cơ bản của máy tính, các 

thiết bị cấu thành phần cứng máy tính và vai trò của chúng 

3 CLO3 
Sử dụng thành thạo máy tính và xử lý được các sự cố cơ bản trên 

máy tính 

4 CLO4 
Có kiến thức cơ bản về Internet, sử dụng được trình duyệt 

web và thư điện tử 

5 CLO5 

Có kiến thức về an toàn lao động, bảo vệ môi trường và một 

số vấn đề cơ bản liên quan đến pháp luật trong sử dụng 

CNTT - TT 

6 CLO6 
Vận dụng được trong các học phần tiếp theo và công việc 

sau khi ra trường 
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Ma trận quan hệ chuẩn đầu ra học phần và chuẩn đầu ra chương trình đào tạo 

CĐR học 

phần/ CĐR 

chương trình P
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CLO1        x     

CLO2        x     

CLO3        x     

CLO4        x     

CLO5        x     

CLO6        x     

10. Nhiệm vụ của sinh viên 

- Sinh viên có trách nhiệm tham dự đầy đủ các buổi học. Trong trường hợp nghỉ 

học do lý do bất khả kháng thì phải có giấy tờ chứng minh đầy đủ và hợp lý. 

- Học phần được thực hiện trên nguyên tắc tôn trọng người học và người dạy. 

Mọi hành vi làm ảnh hưởng đến quá trình dạy và học đều bị nghiêm cấm. 

- Sinh viên/học viên phải đi học đúng giờ quy định.  

11. Đánh giá sinh viên 

Ma trận quan hệ chuẩn đầu ra và hình thức đánh giá 

TT Chỉ tiêu Cách thức đánh giá 
Tỷ lệ 

(%) C
L

O
1

 

C
L

O
2

 

C
L

O
3

 

C
L

O
4

 

C
L

O
5

 

C
L

O
6

 

1 Điểm chuyên cần 

Chuyên cần 

Đóng góp ý kiến 

Bài tập về nhà 

10 x x x x x x 

2 Điểm giữa kì Bài thi 30 x x x  x x 

3 Điểm cuối kì Bài thi 60 x x x x x x 

12. Nội dung chi tiết học phần 

CHƯƠNG 1 

TỔNG QUAN VỀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 

1.1  CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ CNTT 

1.2  MÁY TÍNH VÀ MẠNG MÁY TÍNH 

 1.2.1 Phần cứng 

 1.2.2 Phần mềm 

 1.2.3 Hiệu năng máy tính 

 1.2.4 Mạng máy tính và truyền thông 

1.3  CÁC ỨNG DỤNG CỦA CNTT-TT 

 1.3.1 Một số ứng dụng công và ứng dụng trong kinh doanh 
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 1.3.2 Một số ứng dụng liên lạc, truyền thông phổ biến 

1.4  AN TOÀN LAO ĐỘNG VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG SỬ 

DỤNG CNTT-TT 

 1.4.1 An toàn lao động 

 1.4.2 Bảo vệ môi trường 

1.5  CÁC VẤN ĐỀ AN TOÀN THÔNG TIN CƠ BẢN KHI LÀM VIỆC VỚI 

MÁY TÍNH 

 1.5.1 Kiểm soát truy nhập, bảo đảm an toàn cho dữ liệu 

 1.5.2 Phần mềm độc hại (malware) 

1.6  MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN LIÊN QUAN ĐẾN PHÁP LUẬT TRONG 

SỬ DỤNG CNTT 

 1.6.1 Bản quyền 

 1.6.2 Bảo vệ dữ liệu 

CHƯƠNG 2 

SỬ DỤNG MÁY TÍNH CƠ BẢN 

2.1  LÀM VIỆC VỚI MÁY TÍNH 

 2.1.1 Trình tự và các lưu ý thực hiện công việc đúng cách, an toàn 

 2.1.2 Mở máy, đăng nhập và sử dụng bàn phím, chuột 

2.2  LÀM VIỆC VỚI HỆ ĐIỀU HÀNH 

 2.2.1 Màn hình làm việc 

 2.2.2 Biểu tượng và cửa sổ 

2.3  QUẢN LÝ THƯ MỤC VÀ TỆP 

 2.3.1 Thư mục và tệp 

 2.3.2 Xem thông tin, di chuyển đến nơi lưu giữ, tạo đường tắt đến nơi lưu giữ 

thư mục, tệp 

 2.3.3 Tạo, đặt tên, đổi tên tệp và thư mục, thay đổi trạng thái và hiển thị thông 

tin về tệp 

 2.3.4 Chọn, sao chép, di chuyển tệp và thư mục 

 2.3.5 Xóa, khôi phục tệp và thư mục 

 2.3.6 Tìm kiếm tệp và thư mục 

2.4  MỘT SỐ PHẦN MỀM TIỆN ÍCH 

 2.4.1 Nén và giải nén tệp 

 2.4.2 Phần mềm diệt virus, phần mềm an ninh mạng 

 2.4.3 Chuyển đổi định dạng tệp 

 2.4.4 Đa phương tiện 

2.5  SỬ DỤNG TIẾNG VIỆT 

 2.5.1 Các khái niệm liên quan 

 2.5.2 Lựa chọn và cài đặt các tiện ích sử dụng tiếng Việt 

 2.5.3 Chuyển đổi phông chữ Việt 

 2.5.4 Sử dụng nhiều ngôn ngữ trong một tài liệu 

2.6  SỬ DỤNG MÁY IN 
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 2.6.1 Lựa chọn máy in 

 2.6.2 In 

CHƯƠNG 3 

SỬ DỤNG INTERNET CƠ BẢN 

3.1  KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ INTERNET 

 3.1.1 Các khái niệm/thuật ngữ thường gặp 

 3.1.2 Bảo mật khi làm việc với Internet 

3.2  SỬ DỤNG TRÌNH DUYỆT WEB 

 3.2.1 Thao tác duyệt web cơ bản 

 3.2.2 Thiết đặt 

 3.2.3 Chuyển hướng từ nguồn nội dung Internet này qua nguồn khác 

 3.2.4 Đánh dấu 

3.3  SỬ DỤNG WEB 

 3.3.1 Biểu mẫu và sử dụng một số dịch vụ công 

 3.2.2 Tìm kiếm 

 3.2.3 Lưu nội dung 

 3.3.4 Chuẩn bị in và in 

3.4  SỬ DỤNG THƯ ĐIỆN TỬ 

 3.4.1 Khái niệm và nguy cơ khi sử dụng thư điện tử 

 3.4.2 Viết và gửi thư điện tử 

 3.4.3 Nhận và trả lời thư điện tử 

 3.4.4 Quản lý và nâng cao hiệu quả sử dụng thư điện tử 

3.5  MỘT SỐ DẠNG TRUYỀN THÔNG SỐ THÔNG DỤNG 

 3.5.1 Dịch vụ nhắn tin tức thời (IM) 

 3.5.2 Cộng đồng trực tuyến 

 3.5.3 Thương mại điện tử và ngân hàng điện tử 

13. Tài liệu học tập 

13.1. Tài liệu chính 

TL1. Lê Thị Bảo Yến, Bài giảng Tin học đại cương (dành cho khối không chuyên), 

lưu hành nội bộ Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum. 

TL2. Hoàng Thị Thanh Hà, Giáo trình Tin học căn bản, NXB Thông tin truyền thông. 

13.2. Tài liệu khác 

TK1. Hàn Viết Thuận (2004), Giáo trình tin học đại cương, Nhà xuất bản Thống kê. 

TK2. Bùi Thế Tâm (2006), Giáo trình tin học cơ sở, Nhà xuất bản Giao thông vận tải. 

14. Phê duyệt 

Tổ bộ môn Trưởng khoa 

 

 

 

 

Phan Thị Thanh Trúc 
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3. TOÁN ỨNG DỤNG TRONG KINH TẾ 

1. Tên học phần: TOÁN ỨNG DỤNG TRONG KINH TẾ 

2. Tên tiếng Anh: APPLIED MATHEMATICS IN ECONOMICS 

3. Số tín chỉ: 03 

4. Phân bổ thời gian: Lý thuyết: 30 tiết; thực hành: 15 tiết, tự học: 90 tiết 

5. Điều kiện tham gia học phần:  

6. Loại học phần: Bắt buộc 

7. Mô tả tóm tắt học phần 

Học phần Toán ứng dụng trong kinh tế nhằm trang bị cho người học những kiến 

thức và kỹ năng toán được ứng dụng vào tính toán các bài toán kinh tế. Học phần bao 

gồm kiến thức về đại số tuyến tính và giải tích, cụ thể: ma trận, hệ phương trình tuyến 

tính, hàm số, đạo hàm và tích phân. Học phần không tập trung vào chứng minh lý thuyết 

toán mà trang bị cho sinh viên khả năng giải quyết các bài toán kinh tế bằng kiến thức 

toán đã được chứng minh. Do đó, phương pháp giảng dạy dựa trên vấn đề được áp dụng 

xuyên suốt học phần, trong đó tăng cường hoạt động của người học bằng hệ bài tập kết 

hợp sử dụng các công cụ tính toán cho từng nội dung giảng dạy, song song với thuyết 

giảng lý thuyết. 

8. Mục tiêu học phần (kiến thức, kỹ năng, thái độ) 

TT 

Mã mục tiêu 

học phần 

(MTx) 

Tên mục tiêu 

  Kiến thức 

1 MT1 
Áp dụng kiến thức về Ma trận để giải hệ phương trình tuyến 

tính. 

2 MT2 
Áp dụng kiến thức về hệ phương trình tuyến tính để giải các 

bài toán kinh tế. 

3 MT3 
Áp dụng kiến thức về đạo hàm, đạo hàm riêng và vi phân để 

giải các bài toán kinh tế. 

4 MT4 Áp dụng kiến thức tích phân trong giải các bài toán kinh tế. 

  Kỹ năng 

5 MT5 Phát triển kỹ năng tính toán trong kinh tế. 

  Thái độ 

6 MT6 
Có khả năng đóng góp phát triển thái độ chủ động trong giải 

quyết vấn đề. 
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9. Chuẩn đầu ra của học phần 

TT 

Mã CĐR  

học phần 

(CLOx) 

Tên chuẩn đầu ra 

1 CLO1 Giải được các bài toán đại số tuyến tính và giải tích cơ bản 

2 CLO2 
Áp dụng được kiến thức về hệ phương trình tuyến tính để 

giải các bài toán kinh tế 

3 CLO3 
Vận dụng các quy tắc tính, một số định lý về giới hạn, đạo 

hàm và vi phân để giải các bài toán kinh tế 

4 CLO4 
Vận dụng các quy tắc tính, một số định lý về tích phân đề 

giải các bài toán kinh tế 

5 CLO5 Giải được một số bài toán kinh tế cơ bản  

6 CLO6 Có thái độ học tập tích cực 

Ma trận quan hệ chuẩn đầu ra học phần và chuẩn đầu ra chương trình đào tạo 

CĐR học 

phần/ CĐR 

chương trình P
L

O
1

 

P
L

O
2

 

P
L

O
3

 

P
L

O
4

 

P
L

O
5

 

P
L

O
6

 

P
L

O
7

 

P
L

O
8

 

P
L

O
9

 

P
L

O
1

0
 

P
L

O
1

1
 

P
L

O
1

2
 

CLO1 x            

CLO2 x            

CLO3 x            

CLO4 x            

CLO5 x            

CLO6           x  

10. Nhiệm vụ của sinh viên 

- Sinh viên phải hoàn thành các nhiệm vụ học tập trên hệ thống elearning trước 

khi đến lớp. 

- Sinh viên phải hoành thành bài tập sau khi kết thúc nội dung học và nộp bài lên 

hệ thống elearning. Nếu sinh viên không hoàn thành 1 bài tập thì sinh viên cần trao đổi 

trực tiếp với giảng viên nhằm tìm giải pháp hỗ trợ thích hợp. Sinh viên sẽ bị cầm thi khi 

không hoàn thành ba nội dung liên tiếp. 

11. Đánh giá sinh viên 

TT Chỉ tiêu 
Cách thức 

đánh giá 

Tỷ lệ 

(%) C
L

O
1

 

C
L

O
2

 

C
L

O
3

 

C
L

O
4

 

C
L

O
5

 

C
L

O
6

 

1 
Điểm chuyên 

cần 
Điểm danh 10      x 
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2 Điểm giữa kì Bài tập cá nhân 30 x x x x x  

3 Điểm cuối kì Kiểm tra viết 60 x x x x x  

12. Nội dung chi tiết học phần 

  

CHƯƠNG 1 

MỘT SỐ MÔ HÌNH ĐẠI SỐ VÀ TUYẾN TÍNH ÁP DỤNG 

TRONG PHÂN TÍCH KINH TẾ 

1.1  
MÔ HÌNH CÂN ĐỐI LIÊN NGÀNH (MÔ HÌNH INPUT – OUTPUT 

CỦA LEONTIEF) 

 1.1.1 Giới thiệu mô hình 

 1.1.2 Phương pháp giải 

 1.1.3 Các ví dụ 

 1.1.4 Bài tập 

1.2  MỘT SỐ MÔ HÌNH TUYẾN TÍNH TRONG PHÂN TÍCH KINH TẾ 

 1.2.1 Mô hình cân bằng thị trường n hàng hóa có liên quan 

 1.2.2 Mô hình cân bằng thu nhập quốc dân 

 1.2.3 Mô hình IS – LM 

 1.2.4 Bài tập 

  

CHƯƠNG 2 

ÁP DỤNG PHÉP TÍNH VI TÍCH PHÂN HÀM MỘT BIẾN VÀ 

PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN VÀO PHÂN TÍCH KINH TẾ VÀ 

KINH DOANH 

2.1  BÀI TOÁN LÃI SUẤT VÀ HIỆU QUẢ ĐẦU TƯ 

 2.1.1 Giới hạn e và bài toán lãi suất 

 2.1.2 Đánh giá hiệu quả đầu tư 

 2.1.3 Giá trị hiện tại của chuỗi tiền tệ 

 2.1.4 Bài tập 

2.2  ÁP DỤNG ĐẠO HÀM VÀ PHÂN TÍCH KINH TẾ VÀ KINH DOANH 

 2.2.1 Các hàm số thường gặp trong phân tích kinh tế và kinh doanh 

 2.2.2 Đạo hàm và giá trị cận biên 

 2.2.3 Đạo hàm và hệ số co dãn 

 2.2.4 Đạo hàm cấp 2 và quy luật lợi ích biên giảm dần 

 2.2.5 Khảo sát hàm bình quân 

 2.2.6 Bài toán tối ưu hàm một biến 

 2.2.7 Hệ số tăng trưởng (nhịp tăng trưởng) 

 2.2.8 Bài tập 

2.3  ÁP DỤNG TÍCH PHÂN VÀO PHÂN TÍCH KINH TẾ VÀ KINH DOANH 

 2.3.1 Bài toán tìm hàm tổng khi biết hàm cận biên 

 2.3.2 Bài toán tìm hàm quỹ vốn khi biết hàm đầu tư 
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 2.3.3 Tính thặng dư của nhà sản xuất và thặng dư của người tiêu dùng 

 2.3.4 Bài tập 

2.4  PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN VÀ ÁP DỤNG KINH TẾ 

 2.4.1 Tìm hàm cầu khi biết hệ số co dãn của cầu theo giá 

 2.4.2 Biến động của giá trn thị trường theo thời gian 

 2.4.3 Bài tập 

  

CHƯƠNG 3 

ÁP DỤNG PHÉP TOÁN VI PHÂN HÀM NHIỀU BIẾN VÀO 

PHÂN TÍCH KINH TẾ VÀ KINH DOANH 

3.1  CÁC HÀM SỐ NHIỀU BIẾN TRONG PHÂN TÍCH KINH TẾ 

 3.1.1 Hàm sản xuất 

 3.1.2 Hàm doanh thu, chi phí, lợi nhuận 

 3.1.3 Hàm lợi ích (hàm thoả dụng) 

 3.1.4 Điểm cân bằng 

 3.1.5 Hàm cung, cầu thị trường n hàng hóa liên quan 

3.2  
ÁP DỤNG ĐẠO HÀM RIÊNG VÀ VI PHÂN TOÀN PHẦN VÀO 

PHÂN TÍCH KINH TẾ VÀ KINH DOANH 

 3.2.1 Đạo hàm riêng và giá trị cận biên 

 3.2.2 Đạo hàm riêng và hệ số co dãn 

 3.2.3 Đạo hàm riêng cấp 2 và quy luật lợi ích biên giảm dần 

 3.2.4 Hàm thuần nhất và vấn đề hiệu quả của quy mô 

 3.2.5 Đạo hàm của hàm ẩn và áp dụng phân tích kinh tế 

 3.2.6 Hai hàng hóa có tính chất thay thế hoặc bổ sung 

 3.2.7 Bài tập 

3.3  
MÔ HÌNH CỰC TRỊ KHÔNG CÓ ĐIỀU KIỆN RÀNG BUỘC (TỰ DO) 

NHIỀU BIẾN TRONG KINH TẾ 

 3.3.1 Xác định quỹ vốn và lao động để tối đa hóa doanh thu, lợi nhuận 

 3.3.2 
Xác định cơ cấu sản phẩm để tối thiểu hóa chi phí, tối đa hóa doanh thu, 

lợi nhuận 

 3.3.3 Bài tập 

3.4  
MÔ HÌNH CỰC TRỊ CÓ ĐIỀU KIỆN RÀNG BUỘC NHIỀU BIẾN 

TRONG KINH TẾ 

 3.4.1 Tối đa hóa lợi ích trong điều kiện ràng buộc về ngân sách dành cho chi tiêu 

 3.4.2 
Tối đa hóa sản lượng trong điều kiện ràng buộc về ngân sách dành cho 

sản xuất 

 3.4.3 Tối thiểu hóa chi tiêu trong điều kiện giữ mức lợi ích 

 3.4.4 Tối thiểu hóa chi phí trong điều kiện giữ mức sản lượng 

 3.4.5 
Tối đa hóa lợi nhuận của hãng độc quyền, trong trường hợp không phân 

biệt giá bán ở hai thị trường 
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 3.4.6 Bài tập 

13. Tài liệu học tập 

13.1. Tài liệu chính 

TL1. Nguyễn Huy Hoàng, Nguyễn Trung Đông (2018), Giáo trình toán dành cho 

kinh tế và quản trị, Trường Đại học Tài Chính – Marketing. 

TL2. Nguyễn Huy Hoàng, Phạm Văn Nghĩa, Đoàn Trọng Tuyến (2014), Toán cơ 

sở cho kinh tế, NXB Giáo dục Việt Nam. 

13.2. Tài liệu khác 

TK1. Đặng Ngọc Dục, Nguyễn Viết Đức (2009), Toán cao cấp - Phần 1 (Giải tích 

toán học), NXB Đà Nẵng. 

TK2. Đặng Ngọc Dục, Nguyễn Viết Đức (2009), Toán cao cấp - Phần 2 (Đại số 

tuyến tính), NXB Đà Nẵng. 

TK3. Lê Đình Thúy (2012), Toán cao cấp cho các nhà kinh tế  - Phần I (Đại số 

tuyến tính), NXB Đại học Kinh tế Quốc dân.  

TK4. Lê Đình Thúy (2012), Toán cao cấp cho các nhà kinh tế - Phần II (Giải tích 

toán học), NXB Đại học Kinh tế Quốc dân. 

14. Phê duyệt 

Tổ bộ môn  Trưởng khoa 

 

 

 

 

Phan Thị Thanh Trúc 
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4. KỸ NĂNG MỀM 

1. Tên học phần: KỸ NĂNG MỀM 

2. Tên tiếng Anh: SOFT SKILLS 

3. Số tín chỉ: 03 

4. Phân bổ thời gian: Lý thuyết: 20 tiết; thực hành: 25 tiết, tự học: 90 tiết 

5. Điều kiện tham gia học phần:  

6. Loại học phần: Bắt buộc 

7. Mô tả tóm tắt học phần 

Học phần cung cấp các kiến thức cơ bản và hướng dẫn rèn luyện các kỹ năng cần 

thiết cho người học: kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng đàm phán/thương lượng, kỹ năng 

quản lý thời gian, kỹ năng ra quyết định và kỹ năng thuyết trình.  

8. Mục tiêu học phần (kiến thức, kỹ năng, thái độ) 

TT 

Mã mục tiêu 

học phần 

(MTx) 

Tên mục tiêu 

1 MT1 Vận dụng được kỹ năng làm việc nhóm hiệu quả. 

2 MT2 
Vận dụng được quy trình đàm phán/thương lượng để đàm 

phán/thương lượng một vấn đề cụ thể. 

3 MT3 Lập được kế hoạch thời gian cho bản thân. 

4 MT4 
Vận dụng ra quyết định phù hợp cho các vấn đề trong học 

tập, cuộc sống. 

5 MT5 Thiết kế và trình bày được bài thuyết trình. 

9. Chuẩn đầu ra của học phần 

TT 

Mã CĐR  

học phần 

(CLOx) 

Tên chuẩn đầu ra 

1 CLO1 
Vận dụng được nguyên tắc, đặc điểm hành vi và các cách 

giải quyết vấn đề làm việc nhóm. 

2 CLO2 
Vận dụng được các kỹ năng quản lý thời gian vào học tập và 

công việc 

3 CLO3 
Xác định được bản chất và các hình thức trong đàm 

phán/thương lượng. 

4 CLO4 Đàm phán/thương lượng được một vấn đề cụ thể. 

5 CLO5 
Thiết kế được nội dung và trình bày bài thuyết trình một cách 

hiệu quả.  

6 CLO6 Vận dụng được quy trình giải quyết vấn đề để ra quyết định 
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Ma trận quan hệ chuẩn đầu ra học phần và chuẩn đầu ra chương trình đào tạo 

CĐR học 

phần/ CĐR 

chương trình P
L

O
1

 

P
L

O
2

 

P
L

O
3

 

P
L

O
4

 

P
L

O
5

 

P
L

O
6

 

P
L

O
7

 

P
L

O
8

 

P
L

O
9

 

P
L

O
1

0
 

P
L

O
1

1
 

P
L

O
1

2
 

CLO1       x      

CLO2            x 

CLO3     x        

CLO4     x        

CLO5     x        

CLO6         x    

10. Nhiệm vụ của sinh viên 

10.1. Quy định về tham dự lớp học 

- Theo quy định, nếu sinh viên vắng quá 20% thời gian số tiết học (tương ứng 12 

tiết) thì sinh viên không thể hoàn thành học phần (tức, không có điểm học phần).  

-  Sinh viên tham dự đầy đủ các buổi học. 

-  Sinh viên không tham gia hoạt động kiểm tra đánh giá nào, cột điểm đó sẽ nhận 

điểm 0 (Không); Trừ trường hợp nghỉ có lý do, có thông báo với giảng viên và có minh 

chứng, sinh viên sẽ được kiểm tra lại. 

10.2. Quy định về hành vi lớp học 

Các quy định chi tiết sẽ được thảo luận, thống nhất và công bố trong buổi học đầu 

tiên, gồm:  

-  Mọi hành vi làm ảnh hưởng đến quá trình dạy và học đều bị nghiêm cấm (như 

gây ồn, nói chuyện, ăn uống). 

-  Sinh viên phải đi học đúng giờ quy định, nếu đi trễ quá 15 phút sau khi giờ học 

bắt đầu thì không được tham dự buổi học đó. 

-  Các thiết bị điện tử (như máy tính xách tay, điện thoại) chỉ được sử dụng cho 

mục đích học tập (ghi chép bài giảng, tính toán phục vụ bài giảng, bài tập) khi có sự 

đồng ý của giảng viên. 

11. Đánh giá sinh viên 

TT Chỉ tiêu Cách thức đánh giá 
Tỷ lệ 

(%) 

C
L

O
1

 

C
L

O
2

 

C
L

O
3

 

C
L

O
 4

 

C
L

O
 5

 

C
L

O
6

 

1 
Điểm chuyên 

cần 
Chuyên cần 10 x x x x x x 

2 Điểm giữa kì 

Đánh giá hoạt động; tự 

luận; làm việc nhóm 

(50%) – Chương 1 30 

x      

Đánh giá hoạt động; làm việc 

nhóm (50%) – Chương 2 
   x   
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3 
Điểm chuyên 

cần 

Đánh giá hoạt động; tự 

luận (35%) – Chương 3 

60 

 x     

Đánh giá tự luận (35%) – 

Chương 4 
     x 

Đánh giá thuyết trình 

(30%) – Chương 5 
    x  

12. Nội dung chi tiết học phần 

  CHƯƠNG 1 

LÀM VIỆC NHÓM 

1.1.  KHÁI QUÁT VỀ LÀM VIỆC NHÓM 

 1.1.1 Khái niệm nhóm 

 1.1.2 Kỹ năng làm việc nhóm 

 1.1.3 Phân loại nhóm 

1.2.  VAI TRÒ CỦA LÀM VIỆC NHÓM 

1.3.  CÁC GIAI ĐOẠN CỦA HOẠT ĐỘNG NHÓM 

1.4  KẾ HOẠCH LÀM VIỆC NHÓM HIỆU QUẢ 

1.5  CÁC YẾU TỐ CẢN TRỞ HOẠT ĐỘNG NHÓM 

1.6  CÁC YẾU TỐ HỖ TRỢ HOẠT ĐỘNG NHÓM 

  CHƯƠNG 2 

ĐÀM PHÁN, THƯƠNG LƯỢNG 

2.1.  BẢN CHẤT VÀ CÁC HÌNH THỨC TRONG ĐÀM PHÁN 

 2.1.1 Bản chất của hoạt động đàm phán 

 2.1.2 Các hình thức đàm phán 

2.2.  QUY TRÌNH ĐÀM PHÁN 

 2.2.1 Giai đoạn chuẩn bị đàm phán 

 2.2.2 Giai đoạn tiến hành đàm phán 

 2.2.3 Kết thúc đàm phán 

 2.2.4 Đo lường thành công của cuộc đàm phán 

2.3  ĐÀM PHÁN/THƯƠNG LƯỢNG THEO NHÓM 

 2.3.1 Xây dựng tình huống cho các nhóm 

 2.3.2 Tiến hành đàm phán/thương lượng 

 2.3.3 Kết thúc đàm phán 

  CHƯƠNG 3 

QUẢN LÝ THỜI GIAN 

3.1  THỜI GIAN VÀ QUẢN LÝ THỜI GIAN 

 3.1.1 Giá trị của thời gian 

 3.1.2 Phân tích cách sử dụng thời gian 



65 

 

 

 

 3.1.3 Nguyên nhân dẫn đến việc sử dụng thời gian chưa tốt 

 3.1.4 Quản lý thời gian 

3.2  XÁC ĐỊNH MỤC TIÊU CÔNG VIỆC 

 3.2.1 Xác định mục tiêu 

 3.2.2 Phân loại mục tiêu 

 3.2.3 Nguyên tắc 5W – 2H 

3.3  CÔNG CỤ QUẢN LÝ THỜI GIAN 

 3.3.1 Đồ thị quản lý thời gian (Ma trận Eisenhover) 

 3.3.2 Nguyên tắc Pareto 80/20 

 3.3.2 Nguyên tắc SMART 

  CHƯƠNG 4 

RA QUYẾT ĐỊNH 

4.1  GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ 

 4.1.1 Vấn đề và các loại vấn đề 

 4.1.2 Sai lầm khi giải quyết vấn đề 

 4.1.3 Các bước giải quyết vấn đề 

4.2  RA QUYẾT ĐỊNH 

 4.2.1  Khái niệm và phân loại ra quyết định 

 4.2.2  Sai lầm khi ra quyết định 

 4.2.3 Các mô hình, phương pháp ra quyết định 

  CHƯƠNG 5 

KỸ NĂNG THUYẾT TRÌNH 

5.1.   CÔNG TÁC CHUẨN BỊ TRƯỚC KHI THUYẾT TRÌNH 

 5.1.1.  Khắc phục sự hồi hộp, lo lắng 

 5.1.2  Trang thiết bị cần thiết 

 5.1.3  Hình dáng bên ngoài, giọng điệu 

 5.1.4  Luyện tập trước khi thuyết trình 

5.2   CÁC KỸ NĂNG TRONG THUYẾT TRÌNH 

 5.2.1 Kỹ năng nói 

 5.2.2 Kỹ năng giao tiếp bằng mắt 

 5.2.3 Ngôn ngữ cơ thể 

 5.2.4  Trao đổi với thính giả 

5.3.   THIẾT KẾ NỘI DUNG BÀI THUYẾT TRÌNH 

5.4.  TRÌNH BÀY BÀI THUYẾT TRÌNH 

13. Tài liệu học tập 

13.1. Tài liệu chính 

TL1. Bài giảng do giảng viên cung cấp. 
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13.2. Tài liệu khác 

TK1. Harvard Business, Cẩm Nang Kinh Doanh Harvard: Quản Lý Thời Gian, 

NXB Tổng hợp TP.HCM, 2016. 

TK2. Martin Manser, Quản Lý Thời Gian,  NXB Lao động - Xã hội, 2012  

TK3. John C. Maxwell, 17 nguyên tắc vàng trong làm việc nhóm, NXB Lao Động, 

2008. 

TK4. G. Richard Shell, Đàm phán để giành lợi thế. NXB Trẻ, 2009. 

TK5. Roger Fisher, William Ury and Bruce Batton, Để thành công trong đàm phán 

(Getting to yes). Nhà xuất bản TP Hồ Chí Minh, 2007. 

TK6. Harvard Business Review - on making smart decisions - Ra quyết định thông 

minh: Catherine H. Tinsley, David A Garvin, Robin L. Dillon, Peter M. Madsen, 

Michael A. Roberto, Andrew Campbell, Jo Whitehead, Sydney Finkelstein; Dịch: Thùy 

Linh; NXB Công thương , 2019 

TK7. Alison Leste, Kỹ Năng Thuyết Trình Hiệu Quả, NXB Lao Động, 2019 

TK8. Richard Hall, Thật Đơn Giản - Thuyết Trình, NXB Lao Động Xã Hội, 2017 

14. Phê duyệt 

Tổ bộ môn Trưởng khoa 

 

 

 

 

Phan Thị Thanh Trúc 
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5. PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG 

1. Tên học phần: PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG 

2. Tên tiếng Anh: INTRODUCTION TO LAWS 

3. Số tín chỉ: 02 

4. Phân bổ thời gian: Lý thuyết: 20 tiết; thực hành:10 tiết, tự học: 60 tiết 

5. Điều kiện tham gia học phần: 

6. Loại học phần: Bắt buộc 

7. Mô tả tóm tắt học phần:  

Học phần Pháp luật đại cương cung cấp cho người học những kiến thức về những 

vấn đề cơ bản nhất của pháp luật Việt Nam: Những vấn đề lý luận chung nhất về nhà 

nước và pháp luật Việt Nam, những quy định cơ bản của pháp luật Việt Nam trong lĩnh 

vực luật hành chính; luật dân sự; lao động, hôn nhân & gia đình, luật hình sự; pháp luật 

phòng, chống tham nhũng. Qua đó giúp người học nhận diện được hình thức, hệ thống 

pháp luật Việt Nam, giúp người học có được kỹ năng cơ bản trong việc tìm kiếm văn 

bản pháp luật để vận dụng trong thực tiễn. 

8. Mục tiêu học phần (kiến thức, kỹ năng, thái độ) 

TT 

Mã mục tiêu 

học phần 

(MTx) 

Tên mục tiêu 

  Kiến thức 

1 MT1 
Hiểu được những vấn đề cơ bản về Nhà nước và có sự liên 

hệ đối với Nhà nước CHXHCN Việt Nam; 

2 MT2 
Hiểu được những vấn đề cơ bản về Pháp luật và có sự liên 

hệ đối với Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam;  

3 MT3 
Hiểu được những vấn đề lý luận chung và những chế định cơ bản 

của chuyên ngành luật trong hệ thống pháp luật Việt Nam; 

4 MT4 

Vận dụng được những quy định của một số ngành luật cơ 

bản trong hệ thống pháp luật Việt Nam để giải quyết tình 

huống thực tế; 

5 MT5 
Nhận biết được các tội phạm về tham nhũng trong tình 

huống thực tế;  

6 MT6 
Hiểu được trách nhiệm phòng, chống tham nhũng của công 

dân. 

  Kỹ năng 

7 MT7 
Có tư duy logic, làm việc nhóm, trình bày vấn đề, giải quyết 

vấn đề pháp lý. 

  Thái độ 

8 MT8 Có tinh thần thượng tôn pháp luật. 
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9. Chuẩn đầu ra của học phần 

TT 

Mã CĐR 

học phần 

(CLOx) 

Tên chuẩn đầu ra 

1 CLO 1 Giải thích được những vấn đề cơ bản về nhà nước và pháp luật. 

2 CLO 2 
Vẽ được sơ đồ Bộ máy Nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam. 

3 CLO 3 
Phân tích được các vấn đề về quy phạm pháp luật, quan hệ pháp 

luật, vi phạm pháp luật, thực hiện pháp luật, trách nhiệm pháp lý.  

4 CLO 4 
Vận dụng được quy định của một số ngành luật cơ bản trong hệ 

thống pháp luật Việt Nam để giải quyết tình huống thực tế 

5 CLO 5 Nhận diện được các vấn đề phòng chống tham nhũng 

6 CLO 6 
Phát triển được kỹ năng tư duy logic, kỹ năng giải quyết vấn đề 

pháp lý. 

7 CLO 7 Có tính kỷ luật và tinh thần thượng tôn pháp luật 

Ma trận quan hệ chuẩn đầu ra học phần và chuẩn đầu ra chương trình đào tạo 

CĐR học phần/ 

CĐR chương trình P
L

O
1

 

P
L

O
2

 

P
L

O
3

 

P
L

O
4

 

P
L

O
5

 

P
L

O
6

 

P
L

O
7

 

P
L

O
8

 

P
L

O
9

 

P
L

O
1

0
 

P
L

O
1

1
 

P
L

O
1

2
 

CLO1 x            

CLO2 x            

CLO3 x            

CLO4         x    

CLO5 x            

CLO6         x    

CLO7           x  

10. Nhiệm vụ của sinh viên 

- Sinh viên có trách nhiệm tham dự đầy đủ các buổi học. Trong trường hợp nghỉ 

học do lý do bất khả kháng thì phải có giấy tờ chứng minh đầy đủ và hợp lý; 

- Học phần được thực hiện trên nguyên tắc tôn trọng người học và người dạy. 

Mọi hành vi làm ảnh hưởng đến quá trình dạy và học đều bị nghiêm cấm; 

- Sinh viên/học viên phải đi học đúng giờ quy định;  

- Tuyệt đối không làm ồn, gây ảnh hưởng đến người khác trong quá trình học; 

- Tuyệt đối không được ăn uống, nhai kẹo cao su, sử dụng các thiết bị như điện 

thoại, máy nghe nhạc trong giờ học. 
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11. Đánh giá sinh viên 

TT Chỉ tiêu Cách thức đánh giá 

Tỷ 

lệ 

(%) C
L

O
1

 

C
L

O
2

 

C
L

O
3

 

C
L

O
4

 

C
L

O
5

 

C
L

O
6

 

C
L

O
7

 

1 

Điểm 

chuyên 

cần 

Điểm danh, cộng điểm 

phát biểu 
10      x x 

2 
Điểm 

giữa kì 

Bài thi trắc nghiệm + tự 

luận - Chương 1, 

Chương 2 

30 x x      

3 
Điểm 

cuối kì 

Bài thi trắc nghiệm + tự 

luận - Chương 2, 

chương 3, chương 4 

60   x x x   

12. Nội dung chi tiết học phần 

  CHƯƠNG 1 

  TỔNG QUAN VỀ NHÀ NƯỚC 

1.1.  KHÁI NIỆM, ĐẶC TRƯNG CỦA NHÀ NƯỚC 

 1.1.1 Khái niệm nhà nước 

 1.1.2 Đặc trưng của nhà nước 

1.2.  BẢN CHẤT VÀ CHỨC NĂNG CỦA NHÀ NƯỚC 

 1.2.1 Bản chất của nhà nước 

 1.2.2 Chức năng của nhà nước 

1.3.  CÁC KIỂU VÀ HÌNH THỨC NHÀ NƯỚC 

 1.3.1. Các kiểu nhà nước 

 1.3.2. Hình thức của nhà nước 

1.4.  BỘ MÁY NHÀ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 1.4.1. Các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của bộ máy Nhà nước Cộng hòa 

xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

 1.4.2. Các cơ quan trong bộ máy Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

  CHƯƠNG 2 

  TỔNG QUAN VỀ PHÁP LUẬT 

2.1.  KHÁI NIỆM, BẢN CHẤT VÀ HÌNH THỨC CỦA PHÁP LUẬT 

 2.1.1. Khái niệm pháp luật 

 2.1.2. Bản chất pháp luật 

 2.1.3. Hình thức pháp luật 

2.2.  QUY PHẠM PHÁP LUẬT VÀ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 

 2.2.1. Quy phạm pháp luật 

 2.2.2. Văn bản quy phạm pháp luật 
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2.3.  QUAN HỆ PHÁP LUẬT 

 2.3.1. Khái niệm, đặc điểm của quan hệ pháp luật 

 2.3.2. Thành phần của quan hệ pháp luật 

 2.3.3. Sự kiện pháp lý 

2.4.  THỰC HIỆN PHÁP LUẬT, VI PHẠM PHÁP LUẬT VÀ TRÁCH 

NHIỆM PHÁP LÝ 

 2.4.1. Thực hiện pháp luật 

 2.4.2. Vi phạm pháp luật 

 2.4.3. Trách nhiệm pháp lý 

  CHƯƠNG 3 

  MỘT SỐ NGÀNH LUẬT CƠ BẢN TRONG HỆ THỐNG PHÁP 

LUẬT VIỆT NAM 

3.1.  PHÁP LUẬT DÂN SỰ 

 3.1.1. Khái niệm pháp luật dân sự 

 3.1.2. Các chế định cơ bản trong pháp luật dân sự 

3.2.  PHÁP LUẬT LAO ĐỘNG  

 3.2.1. Khái niệm pháp luật lao động 

 3.2.2. Các chế định cơ bản trong pháp luật lao động 

3.3.  PHÁP LUẬT HÌNH SỰ 

 3.3.1. Khái niệm về pháp luật hình sự 

 3.3.2. Các chế định cơ bản trong pháp luật hình sự 

3.4.  PHÁP LUẬT HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH 

 3.4.1. Khái niệm pháp luật hôn nhân và gia đình 

 3.4.2. Các chế định cơ bản trong pháp luật hôn nhân và gia đình 

3.5.  PHÁP LUẬT HÀNH CHÍNH 

 3.5.1. Khái niệm pháp luật hành chính 

 3.5.2. Các chế định cơ bản trong pháp luật hành chính 

  CHƯƠNG 4 

  PHÁP LUẬT PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG 

4.1.  KHÁI NIỆM, ĐẶC ĐIỂM VÀ CÁC HÀNH VI THAM NHŨNG 

 4.2.1. Khái niệm tham nhũng 

 4.2.2. Đặc điểm của tham nhũng  

 4.2.3. Các hành vi tham nhũng  

4.2.  NGUYÊN NHÂN VÀ HẬU QUẢ CỦA THAM NHŨNG 

 4.2.1. Nguyên nhân  

 4.2.2. Hậu quả của tham nhũng 

4.3.  TẦM QUAN TRỌNG CỦA CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG 
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 4.3.1. Góp phần bảo vệ chế độ, xây dựng nhà nước pháp quyền 

 4.3.2. Góp phần tăng trưởng kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân 

 4.3.3. Góp phần duy trì các giá trị đạo đức truyền thống, làm lành mạnh các 

quan hệ xã hội 

 4.3.4. Góp phần củng cố niềm tin của nhân dân vào chế độ và pháp luật 

4.4.  TRÁCH NHIỆM PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG 

 4.4.1. Trách nhiệm của công dân 

 4.4.2. Trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức 

13. Tài liệu học tập 

13.1. Tài liệu chính 

- Bộ Giáo dục và Đào tạo (2014), Giáo trình Pháp luật đại cương, Nxb đại học 

Sư phạm, 2014; 

- Tài liệu giảng dạy phòng chống tham nhũng (dành cho các ngành không chuyên 

về luật), Bộ giáo dục và đào tạo. 

13.2. Tài liệu khác  

- Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2013; 

- Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015; 

- Bộ luật Dân sự 2015; 

- Bộ luật Lao động 2019; 

- Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi năm 2017; 

- Luật Hôn nhân & Gia đình 2014; 

- Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012; 

- Luật Phòng, chống tham nhũng 2018. 

14. Phê duyệt 

Tổ bộ môn Trưởng khoa 

 

 

 

 

Phan Thị Thanh Trúc 
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6. KINH TẾ VI MÔ 

1. Tên học phần: KINH TẾ VI MÔ 

2. Tên tiếng Anh: MICROECONOMICS  

3. Số tín chỉ: 03 

4. Phân bổ thời gian: Lý thuyết: 40 tiết; thực hành:5 tiết, tự học: 90 tiết 

5. Điều kiện tham gia học phần:  

6. Loại học phần: Bắt buộc 

7. Mô tả tóm tắt học phần:  

Môn học nghiên cứu cách thức các hộ gia đình và các đơn vị kinh tế ra quyết định 

và tương tác của họ trên các loại thị trường khác nhau (cạnh tranh hoàn hảo, độc quyền, 

cạnh tranh độc quyền và độc quyền nhóm). Môn học sẽ bàn đến các nguyên lý của kinh 

tế học vi mô; cung và cầu hàng hóa; lý thuyết về hành vi của công ty và cá nhân; cạnh 

tranh và độc quyền; và phúc lợi kinh tế. Môn học cũng bàn đến tác động về sự can thiệp 

thị trường của chính phủ bằng các chính sách như thuế, trợ giá, thương mại quốc tế, 

kiểm soát giá, điều tiết độc quyền...Ngoài ra môn học yêu cầu về khả năng áp dụng công 

cụ toán học trong phân tích kinh tế và kỹ năng áp dụng các kiến thức đạt được để giải 

thích các vấn đề thực tiễn. 

8. Mục tiêu học phần (kiến thức, kỹ năng, thái độ) 

TT 

Mã mục tiêu 

học phần 

(MTx) 

Tên mục tiêu 

  Kiến thức 

1 MT1 Hiểu được quyết định lựa chọn của người tiêu dùng 

2 MT2 
Giải thích được các quyết định sản xuất của hãng trong ngắn 

hạn và dài hạn. 

3 MT3 

So sánh được đặc điểm của các thị trường: thị trường cạnh 

tranh, thị trường độc quyền, thị trường cạnh tranh độc quyền 

và độc quyền tập đoàn. 

4 MT4 

Phân biệt được quyết định sản xuất của hãng cạnh tranh 

hoàn hảo, hãng độc quyền, hãng cạnh tranh độc quyền và 

hãng độc quyền tập đoàn. 

5 MT5 Hiểu được vai trò của chính phủ trong nền KT. 

6 MT6 

Phân tích được thực tế ngân sách của người tiêu dùng và có 

những lựa chọn tiêu dùng nhằm tối ưu hóa lợi ích trong giới 

hạn ngân sách. 

7 MT7 

Khảo sát được tình hình về sản phẩm, về thị trường liên quan 

đến lĩnh vực kinh doanh của doanh nghiệp để có thể đưa ra 

được các quyết định trong sản xuất. 
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8 MT8 

Phân tích được tình hình thực tế của doanh nghiệp để đưa ra 

các quyết định sản xuất cho doanh nghiệp, xác định các điểm 

hòa vốn, điểm đóng cửa sản xuất và mức lợi nhuận của DN. 

9 MT9 
Phân tích các chỉ tiêu trong doanh nghiệp như: Các chỉ tiêu 

chi phí, lợi nhuận của DN. 

10 MT10 
Phân tích được vai trò và những quyết định của chính phủ 

trong nền kinh tế. 

  Thái độ 

11 MT11 
Có thái độ học hỏi, tôn trọng chuyên môn, người dạy và người 

học.  

9. Chuẩn đầu ra của học phần 

TT 

Mã CĐR 

học phần 

(CLOx) 

Tên chuẩn đầu ra 

1 CLO1 
Trình bày được những nguyên lý cơ bản của sự khan hiếm, sự 

lựa chọn, chi phí cơ hội, và thương mại. 

2 CLO2 
Trình bày được cách vận hành của thị trường với các lực lượng 

cung cầu 

3 CLO3 
Phân tích được tác động của chính phủ đến kết quả thị trường và 

các bên tham gia 

4 CLO4 
Vận dụng được các lựa chọn tối ưu của người tiêu dùng và nhà 

cung ứng. 

5 CLO5 

Vận dụng được cách thức ra quyết định về giá và sản lượng của 

doanh nghiệp trong các hình thái thị trường và chính sách của 

chính phủ đối với sức mạnh độc quyền. 

6 CLO6 Có thái độ học tập tích cực 

Ma trận quan hệ chuẩn đầu ra học phần và chuẩn đầu ra chương trình đào tạo 

CĐR học 

phần/ CĐR 

chương trình P
L

O
1

 

P
L

O
2

 

P
L

O
3

 

P
L

O
4

 

P
L

O
5

 

P
L

O
6

 

P
L

O
7

 

P
L

O
8

 

P
L

O
9

 

P
L

O
1

0
 

P
L

O
1

1
 

P
L

O
1

2
 

CLO1 x            

CLO2 x            

CLO3         x    

CLO4 x            

CLO5         x    

CLO6           x  
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10. Nhiệm vụ của sinh viên 

- Tuân thủ chính xác kế hoạch học tập do giảng viên công bố trên lớp;  

- Đọc các tài liệu do giảng viên yêu cầu trước khi đến lớp; tích cực tham gia các 

hoạt động trong giờ học; 

- Thực hiện các bài tập cá nhân do giảng viên yêu cầu; tham gia các bài tập nhóm 

và hoạt động thuyết trình tại lớp; 

- Thi giữa kỳ và kết thúc học phần theo kế hoạch Phòng Khảo thí công bố. 

11. Đánh giá sinh viên 

TT Chỉ tiêu 
Cách thức  

đánh giá 

Tỷ lệ 

(%) C
L

O
1

 

C
L

O
2

 

C
L

O
3

 

C
L

O
4

 

C
L

O
5

 

C
L

O
6

 

1 

Điểm 

chuyên 

cần 

Đánh giá chuyên 

cần 
10      x 

2 
Điểm 

giữa kì 

Kiểm tra trắc 

nghiệm 
30 x x x x x  

3 
Điểm 

cuối kì 

Hình thức thi: Trắc 

nghiệm 
60 x x x x x  

12. Nội dung chi tiết học phần 

  CHƯƠNG 1 

  TỔNG QUAN VỀ KINH TẾ VI MÔ 

1.1.  MƯỜI NGUYÊN LÝ CỦA KINH TẾ HỌC  

 1.1.1 Con người ra quyết định như thế nào? (4 nguyên lý) 

 1.1.2 Con người tương tác với nhau như thế nào? (3 nguyên lý) 

 1.1.3 Nền kinh tế vận hành như thế nào? (3 nguyên lý) 

1.2.  KINH TẾ HỌC LÀ GÌ? 

 1.2.1 Kinh tế học 

 1.2.2 Kinh tế học vi mô và kinh tế học vĩ mô 

 1.2.3 Tiếp cận nghiên cứu: Kinh tế học thực chứng và chuẩn tắc 

1.3.  PHƯƠNG PHÁP VÀ CÔNG CỤ HỖ TRỢ NGHIÊN CỨU  

 1.3.1 Vai trò của giả định và mô hình 

 1.3.2 Tại sao các nhà kinh tế bất đồng ý kiến 

 1.3.3 Phương pháp vẽ đồ thị  

  Phụ lục 

SỰ PHU THUỘC LẪN NHAU VÀ LỢI ÍCH TỪ THƯƠNG MẠI 

Khả năng sản xuất 

Chuyên môn hóa và thương mại 

Lợi thế so sánh: Động lực của chuyên môn hóa 
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  CHƯƠNG 2 

  CUNG CẦU VÀ GIÁ CẢ THỊ TRƯỜNG 

2.1.  THỊ TRƯỜNG VÀ CẠNH TRANH 

 2.1.1 Thị trường là gì? 

 2.1.2 Cạnh tranh là gì? 

2.2.  CẦU HÀNG HÓA 

 2.2.1 Khái niệm 

 2.2.2 Cầu cá nhân và cầu thị trường 

 2.2.3 Các yế tố tác động đến cầu ngoài giá  

 2.2.4 Phân biệt sự di chuyển trên đường cầu và dịch chuyển đường cầu 

2.3.  CUNG HÀNG HÓA 

 2.3.1 Khái niệm 

 2.3.2 Cung cá nhân và cung thị trường 

 2.3.3 Các yế tố tác động đến cung ngoài giá  

 2.3.4 Phân biệt sự di chuyển trên đường cung và dịch chuyển đường cung 

2.4.  SỰ KẾT HỢP CUNG-CẦU  THỊ TRƯỜNG 

 2.4.1 Cân bằng cung – cầu (cân bằng thị trường) 

 2.4.2 Thay đổi cân bằng thị trường 

2.5.  VẤN ĐỀ KIỂM SOÁT GIÁ 

 2.5.1 Giá trần 

 2.5.2 Giá sàn 

 2.5.3 Đánh giá việc kiểm soát giá 

2.6.  THUẾ 

 2.6.1 Thuế đánh vào người bán tác động đến thị trường 

 2.6.2 Thuế đánh vào người mua tác động đến thị trường 

 2.6.3 Độ co giãn và phạm vi ảnh hưởng của thuế 

  CHƯƠNG 3 

  ĐỘ CO GIÃN CỦA CUNG – CẦU 

3.1.  ĐỘ CO GIÃN CỦA CẦU 

 3.1.1 Khái niệm về độ co giãn 

 3.1.2 Độ co giãn của cầu theo giá 

 3.1.3 Độ co giãn cầu theo thu nhập 

 3.1.4 Độ co giãn của cầu theo giá chéo 

3.2.  ĐỘ CO GIÃN CỦA CUNG 

 3.2.1 Độ co giãn của cung theo giá 

 3.2.2 Các yếu tố ảnh hưởng 
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  Phụ lục 

BA ỨNG DỤNG CỦA CUNG, CẦU VÀ ĐỘ CO GIÃN 

Vụ mùa bội thu có phải là tin tốt cho nông dân? 

Vì sao OPEC thất bại trong việc giữ giá dầu ở mức cao? 

Ngăn chặn ma túy làm tăng hay giảm tội phạm liên quan đến ma túy? 

  CHƯƠNG 4 

  THỊ TRƯỜNG VÀ PHÚC LỢI 

4.1.  NGƯỜI TIÊU DÙNG, NHÀ SẢN XUẤT VÀ HIỆU QUẢ CỦA THỊ TRƯỜNG 

 4.1.1 Thặng dư của người tiêu dùng 

 4.1.2 Thặng dư của nhà sản xuất 

 4.1.3 Hiệu quả thị trường 

4.2.  ỨNG DỤNG VÀ CHI PHÍ CỦA THUẾ 

 4.2.1 Tổn thất vô ích của thuế 

 4.2.2 Các yếu tố ảnh hưởng đến tổn thất vô ích 

 4.2.3 Tổn thất vô ích và doanh thu thuế khi mức thuế thay đổi 

  CHƯƠNG 5 

  LÝ THUYẾT VỀ SỰ LỰA CHỌN CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG 

5.1.  LÝ THUYẾT LỢI ÍCH 

 5.1.1 Mục tiêu lựa chọn tiêu dùng của người tiêu dùng & Các nhân tố ảnh hưởng 

 5.1.2 Lý thuyết lợi ích 

5.2.  TỐI ƯU HÓA: NGƯỜI TIÊU DÙNG SẼ CHỌN GÌ? 

 5.2.1 Đường bàng quan 

 5.2.2 Đường ngân sách 

 5.2.3 Lựa chọn tối ưu của người tiêu dùng 

 5.2.4 Hiệu ứng thay thế, hiệu ứng thu nhập 

  CHƯƠNG 6 

  LÝ THUYẾT SẢN XUẤT – CHI PHÍ 

6.1.  LÝ THUYẾT SẢN XUẤT 

 6.1.1 Khái niệm 

 6.1.2 Sản xuất theo thời gian 

6.2.  LÝ THUYẾT CHI PHÍ 

 6.2.1 Chi phí là gì? 

 6.2.2 Sản xuất và chi phí 

 6.2.3 Các đo lường khác nhau về chi phí 

 6.2.4 Chi phí trong ngắn hạn và trong dài hạn 

 6.2.5 Quyết định sản xuất để tối đa hóa lợi nhuận 
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  CHƯƠNG 7 

  CẠNH TRANH HOÀN HẢO 

7.1.  HÌNH THÁI THỊ TRƯỜNG 

 7.1.1 Phân loại hình thái thị trường 

 7.1.2 Cạnh tranh trong hình thái thị trường 

7.2.  ĐƯỜNG CẦU VÀ ĐƯỜNG DOANH THU BIÊN CỦA DOANH 

NGHIỆP CẠNH TRANH HOÀN HẢO 

7.3.  QUYẾT ĐỊNH SẢN XUẤT CỦA DOANH NGHIỆP CẠNH TRANH 

HOÀN HẢO 

 7.3.1 Quyết định sản xuất trong ngắn hạn  

 7.3.2 Quyết định sản xuất trong dài hạn 

  CHƯƠNG 8 

  CẠNH TRANH KHÔNG HOÀN HẢO 

8.1.  ĐỘC QUYỀN 

 8.1.1 Vấn đề chung về thị trường độc quyền 

 8.1.2 Quyết định sản xuất của doanh nghiệp độc quyền 

 8.1.2 Chính sách công đối với độc quyền 

8.2.  CẠNH TRANH ĐỘC QUYỀN 

 8.2.1 Đường cầu của doanh nghiệp   

 8.2.2 Quyết định sản xuất  

 8.2.3 Chi phí phân biệt 

8.3.  ĐỘC QUYỀN NHÓM 

 8.3.1 Thị trường chỉ có vài người bán 

 8.3.2 Kinh tế học về sự hợp tác 

 8.3.3 Chính sách công về thị trường độc quyền nhóm 

13. Tài liệu học tập 

13.1. Tài liệu chính 

TL1. Kinh tế học vi mô, Bản dịch từ Principles of Microeconomics tác giả 

N.Gregory Mankiw;Cengage Learning; 6th Edition. 

TL2. Lê Thế Giới (2009); Kinh tế vi mô; Nhà xuất bản Tài chính. 

13.2. Tài liệu khác 

TK1. N.Gregory Menkiw; Principles of Microeconomics; Cengage Learning; 

Seventh Edition. 

TK2. William D.Nordhaus (1997); Kinh tế học; Paul A. Samuelson, nhà xuất bản 

chính trị quốc gia. 

TK3. Michael Melvin and William Boyes (2005); Microeconomics; 6th ed. 

Houghton-Mifflin. 

TK4. Michael Parkin (2004); Microeconomics; 7th ed. Addison-Wesley. 
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TK5. David C. Colander (2004); Microeconomics; 5th ed. McGraw-Hill. 

TK6. Robert E. Hall and Marc Lieberman (2005); Microeconomics; 3rd ed. 

Thomson Learning. 

TK7. Michael E. Wetzstein, (2012); Microeconomic Theory second edition. 

14. Phê duyệt 

Tổ bộ môn Trưởng khoa 

 

 

 

 

Phan Thị Thanh Trúc 
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Học kỳ 2 

STT Môn Số TC 

1 Kinh tế chính trị Mac- Lê Nin  2 

2 Tin học văn phòng  3 

3 Tiếng Anh 1 3 

4 Thị trường và các định chế tài chính   3 

5 Kinh tế vĩ mô  3 

6 Quản trị học 3 

7 Giáo dục thể chất 1 1 

 Giáo dục quốc phòng   

 Tổng cộng 18 
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7. KINH TẾ CHÍNH TRỊ MÁC LÊNIN 

1. Tên học phần: KINH TẾ CHÍNH TRỊ MÁC – LÊNIN 

2. Tên tiếng Anh: POLITICAL ECONOMICS OF MARXISM AND LENINISM 

3. Số tín chỉ: 02 

4. Phân bổ thời gian: Lý thuyết: 23 tiết; thực hành: 07 tiết, tự học: 60 tiết 

5. Điều kiện tham gia học phần 

6. Loại học phần: Bắt buộc. 

7. Mô tả tóm tắt học phần  

Học phần Kinh tế chính trị Mác Lênin gồm 6 chương: Chương 1 bàn về đối 

tượng, phương pháp nghiên cứu và chức năng của kinh tế chính trị Mác- Lênin. Chương 

2 đến chương 6 trình bày nội dung cốt lõi của Kinh tế chính trị Mác-Lênin theo mục tiêu 

của môn học, cụ thể như: Hàng hóa, thị trường và vai trò của các chủ thể tham gia thị 

trường; Sản xuất giá trị thặng dư trong nền kinh tế thị trường; Cạnh tranh và độc trong 

nền kinh tế thị trường; Kinh tế thị trường định hướng XHCN và các quan hệ lợi ích kinh 

tế; Công nghiệp hóa, Hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam. 

8. Mục tiêu học phần (kiến thức, kỹ năng, thái độ) 

TT 

Mã mục tiêu 

học phần 

(MTx) 

Tên mục tiêu 

1 MT1 

Trang bị cho sinh viên những tri thức cơ bản, cốt lõi của Kinh tế 

chính trị Mác – Lênin trong bối cảnh phát triển kinh tế của đất 

nước và thế giới ngày nay; gồm những tri thức kinh tế chính trị 

về phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa và những vấn đề kinh 

tế chính trị của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. 

2 MT2 

Hình thành cho sinh viên kỹ năng phân tích, đánh giá và nhận 

diện bản chất của các quan hệ lợi ích kinh tế trong phát triển kinh 

tế xã hội của đất nước và góp phần giúp sinh viên xây dựng trách 

nhiệm xã hội phù hợp với vị trí việc làm và cuộc sống sau khi ra 

trường. 

3 MT3 
Góp phần xây dựng lập trường, ý thức hệ tư tưởng Mác – Lênin 

đối với sinh viên. 

9. Chuẩn đầu ra của học phần 

TT 

Mã CĐR 

học phần 

(CLOx) 

Tên chuẩn đầu ra 

1 CLO1 
Trình bày được lịch sử hình thành, đối tượng, phương pháp và 

các chức năng cơ bản của kinh tế chính trị Mác – Lênin. 

2 CLO2 Trình bày được những kiến thức cơ bản về sản xuất hàng hóa, 
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giá trị thặng dư, chủ nghĩa tư bản độc quyền. 

3 CLO3 
Diễn giải được những vấn đề lý luận cơ bản của Kinh tế chính 

trị Mác – Lênin. 

4 CLO4 
Phân tích được những vấn đề kinh tế chính trị của thời kỳ quá 

độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. 

5 CLO5 
Vận dụng kiến thức kinh tế chính trị Mác – Lênin vào hoạt động 

thực tiễn. 

Ma trận quan hệ chuẩn đầu ra học phần và chuẩn đầu ra chương trình đào tạo 

CĐR học 

phần/ CĐR 

chương trình P
L

O
1

 

P
L

O
2

 

P
L

O
3

 

P
L

O
4

 

P
L

O
5

 

P
L

O
6

 

P
L

O
7

 

P
L

O
8

 

P
L

O
9

 

P
L

O
1

0
 

P
L

O
1

1
 

P
L

O
1

2
 

CLO1 x            

CLO2 x            

CLO3 x            

CLO4 x            

CLO5 x        x  x x 

10. Nhiệm vụ của sinh viên 

- Tham dự đầy đủ các buổi học theo quy định. 

- Tuyệt đối không làm việc riêng khi tham gia lớp học. 

- Sinh viên phải nghiên cứu giáo trình trước, chuẩn bị các ý kiến đề xuất khi nghe 

giảng; Chuẩn bị các nội dung thảo luận, đọc và sưu tầm các tư liệu có liên quan đến nội 

dung môn học. 

- Hoàn thành tất cả các bài tập cá nhân và bài tập nhóm theo đúng quy định. Các 

bài tập phải được thực hiện từ chính bản thân sinh viên. Nếu bị phát hiện có sao chép 

thì xử lý các sinh viên có liên quan bằng hình thức đánh giá 0 (không) điểm. 

11. Đánh giá sinh viên 

TT Chỉ tiêu Cách thức đánh giá 
Tỷ lệ 

(%) C
L

O
1

 

C
L

O
2

 

C
L

O
3

 

C
L

O
4

 

C
L

O
5

 

1 
Điểm 

chuyên cần 

Đánh giá chuyên cần 

và bài tập. 
10 x x x x x 

2 
Điểm giữa 

kì 

Kiểm tra viết + trắc 

nghiệm 
30  x x  x 

3 
Điểm cuối 

kì 

Kiểm tra viết + trắc 

nghiệm 
60  x x x x 

  



82 

 

 

 

12. Nội dung chi tiết học phần 

  CHƯƠNG 1.  

ĐỐI TƯỢNG, PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

VÀ CHỨC NĂNG CỦA KINH TẾ CHÍNH TRỊ MÁC – LÊNIN 

1.1  KHÁI QUÁT SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA KINH TẾ 

CHÍNH TRỊ MÁC – LÊNIN 

1.2  ĐỐI TƯỢNG, MỤC ĐÍCH VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

CỦA KINH TẾ CHÍNH TRỊ MÁC – LÊNIN  

 1.2.1 Đối tượng nghiên cứu của kinh tế chính trị Mác – Lênin 

 1.2.2 Mục đích nghiên cứu của kinh tế chính trị Mác – Lênin 

 1.2.3 Phương pháp nghiên cứu của kinh tế chính trị Mác – Lênin 

1.3  CHỨC NĂNG CỦA KINH TẾ CHÍNH TRỊ MÁC – LÊNIN 

 1.3.1 Chức năng nhận thức 

 1.3.2 Chức năng thực tiễn 

 1.3.3 Chức năng tư tưởng 

 1.3.4 Chức năng phương pháp luận 

  CHƯƠNG 2.  

HÀNG HÓA, THỊ TRƯỜNG 

VÀ VAI TRÒ CỦA CHỦ THỂ THAM GIA THỊ TRƯỜNG 

2.1  LÝ LUẬN CỦA C.MÁC VỀ SẢN XUẤT HÀNG HÓA VÀ HÀNG HÓA 

 2.1.1 Sản xuất hàng hóa 

 2.1.2 Hàng hóa 

 2.1.3 Tiền tệ 

 2.1.4 Dịch vụ và các quan hệ trao đổi trong trường hợp một số yếu tố khác 

hàng hóa thông thường ở điều kiện hiện nay 

2.2  THỊ TRƯỜNG VÀ NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG 

 2.2.1 Khái niệm, phân loại và vai trò của thị trường 

 2.2.2 Nền kinh tế thị trường và một số quy luật chủ yếu của nền kinh tế thị trường 

2.3  VAI TRÒ CỦA CÁC CHỦ THỂ THAM GIA THỊ TRƯỜNG 

  CHƯƠNG 3.  

GIÁ TRỊ THẶNG DƯ TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG 

3.1  LÝ LUẬN CỦA C.MÁC VỀ GIÁ TRỊ THẶNG DƯ 

 3.1.1 Nguồn gốc của giá trị thặng dư 

 3.1.2 Bản chất của giá trị thặng dư 

 3.1.3 Các phương pháp sản xuất giá trị thặng dư 

3.2  TÍCH LŨY TƯ BẢN 

 3.2.1 Bản chất của tích lũy tư bản 

 3.2.2 Những nhân tố ảnh hưởng tới quy mô tích lũy 

 3.2.3 Một số hệ quả của tích lũy tư bản 

3.3  CÁC HÌNH THỨC BIỂU HIỆN CỦA GIÁ TRỊ THẶNG DƯ TRONG 

NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG 

 3.3.1 Lợi nhuận 

 3.3.2 Lợi tức 
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 3.3.3 Địa tô 

  CHƯƠNG 4.  

CẠNH TRANH VÀ ĐỘC QUYỀN TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG 

4.1  CẠNH TRANH Ở CẤP ĐỘ ĐỘC QUYỀN TRONG NỀN KINH TẾ 

THỊ TRƯỜNG 

 4.1.1 Độc quyền, độc quyền nhà nước và tác động của độc quyền 

 4.1.2 Quan hệ cạnh tranh ở trạng thái độc quyền  

4.2  LÝ LUẬN CỦA V.I.LÊNIN VỀ ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ CỦA ĐỘC 

QUYỀN VÀ ĐỘC QUYỀN NHÀ NƯỚC TRONG NỀN KINH TẾ 

THỊ TRƯỜNG 

 4.2.1 Lý luận của V.I.Lênin về đặc điểm của độc quyền 

 4.2.2 Lý luận của V.I.Lênin về đặc điểm của độc quyền nhà nước  

4.3  BIỂU HIỆN MỚI CỦA ĐỘC QUYỀN, ĐỘC QUYỀN NHÀ NƯỚC 

TRONG ĐIỀU KIỆN HIỆN NAY; VAI TRÒ LỊCH SỬ CỦA CHỦ 

NGHĨA TƯ BẢN 

 4.3.1 Biểu hiện mới của độc quyền 

 4.3.2 Biểu hiện mới của độc quyền nhà nước 

 4.3.3 Vai trò lịch sử của chủ nghĩa tư bản 

  CHƯƠNG 5.  

KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ 

NGHĨA Ở VIỆT NAM VÀ CÁC QUAN HỆ LỢI ÍCH KINH TẾ 

Ở VIỆT NAM 

5.1  KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA Ở 

VIỆT NAM 

 5.1.1 Khái niệm kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam 

 5.1.2 Tính tất yếu khách quan của việc phát triển kinh tế thị trường định 

hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam 

 5.1.3 Đặc trưng của kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam 

5.2  HOÀN THIỆN THỂ CHẾ KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG 

XÃ HỘI CHỦ NGHĨA Ở VIỆT NAM 

 5.2.1 Sự cẩn thiết phải hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã 

hội chủ nghĩa ở Việt Nam 

 5.2.2 Nội dung hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ 

nghĩa ở Việt Nam 

5.3  QUAN HỆ LỢI ÍCH KINH TẾ Ở VIỆT NAM 

 5.3.1 Lợi ích kinh tế và quan hệ lợi ích kinh tế 

 5.3.2 Vai trò của nhà nước trong đảm bảo hài hòa các quan hệ lợi ích 

  CHƯƠNG 6.  

CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA 

VÀ HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ CỦA VIỆT NAM 

6.1  CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA Ở VIỆT NAM 

 6.1.1 Khái quát về cách mạng công nghiệp và công nghiệp hóa 

 6.1.2 Tính tất yếu khách quan và nội dung công nghiệp hóa, hiện đại hóa 
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6.2  HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ CỦA VIỆT NAM 

 6.2.1 Khái niệm và các hình thức hội nhập kinh tế quốc tế 

 6.2.2 Tác động của hội nhập kinh tế quốc tế đến phát triển của Việt Nam 

 6.2.3 Phương hướng nâng cao hiệu quả hội nhập kinh tế quốc tế trong phát 

triển của Việt Nam 

13. Tài liệu học tập 

13.1. Tài liệu chính 

TL1. Bộ giáo dục và đào tạo (PGS.TS Ngô Tuấn Nghĩa chủ biên, 2021),Giáo trình 

Kinh tế chính trị Mác - Lênin (dành cho bậc đại học hệ không chuyên lý luận chính trị), 

Nxb Chính Trị Quốc Gia Sự Thật, Hà Nội, 2021. 

 TL2. [PDF] PGS.TS Ngô Tuấn Nghĩa chủ biên (2019), Giáo trình Kinh tế chính trị 

Mác - Lênin (dành cho bậc đại học hệ không chuyên lý luận chính trị) do Bộ Giáo dục 

và Đào tạo chỉ đạo biên soạn. 

13.2. Tài liệu khác  

TK1. Giáo trình Kinh tế chính trị Mác - Lênin (dùng cho các khối ngành không 

chuyên Kinh tế- Quản trị kinh doanh trong các trường đại học, cao đẳng), Bộ Giáo dục 

và Đào tạo, Nxb Chính trị Quốc gia Hà Nội, 2006. 

TK2. Giáo trình Kinh tế chính trị Mác - Lênin (dùng cho các khối ngành Kinh tế- 

Quản trị kinh doanh trong các trường đại học, cao đẳng), Bộ Giáo dục và Đào tạo, Nxb 

Chính trị Quốc gia Hà Nội, 2006. 

TK3. Giáo trình Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam (Dành cho 

sinh viên Đại học, Cao đẳng khối không chuyên ngành Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí 

Minh), Bộ Giáo dục và Đào tạo, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2018. 

TK4. Thủ tưởng chính phủ (2017), Chỉ thị 16/CT-TTg (2017) “về việc tăng cường 

năng lực tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4”. 

TK5. Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, 

NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2016.  

TK6. V.I.Lênin toàn tập, tập 27, Nxb Chính trị Quốc gia, 2005. 

TK7. V.I.Lênin toàn tập, tập 31, Nxb Chính trị Quốc gia, 2005. 

TK8. The Fourth Industrial Revolution- Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, 

Klaus Schwab, 2016. 

14. Phê duyệt 

Tổ bộ môn Trưởng khoa 

 

 

 

 

Phan Thị Thanh Trúc 
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8.TIN HỌC VĂN PHÒNG 

1. Tên học phần: TIN HỌC VĂN PHÒNG  

2. Tên tiếng Anh: OFFICE INFORMATION TECHNOLOGY 

3. Số tín chỉ: 03 

4. Phân bổ thời gian: Lý thuyết: 30 tiết; thực hành: 15 tiết, tự học: 90 tiết 

5. Điều kiện tham gia học phần:  

6. Loại học phần: Bắt buộc 

7. Mô tả học phần 

Học phần Tin học văn phòng được giảng dạy ở năm thứ nhất đối với tất cả sinh 

viên các ngành không chuyên tin học. Học phần Tin học văn phòng củng cố và cung cấp 

kiến thức tổng quan về công nghệ thông tin và máy tính; kỹ năng sử dụng thành thạo 

máy tính và các phần mềm thông dụng cơ bản trên máy tính cá nhân như hệ điều hành 

Windows 10 và bộ phần mềm tin học văn phòng phổ biến nhất hiện nay là Microsoft 

Office phiên bản 2013 trở lên bao gồm: trình soạn thảo văn bản Word, bảng tính Excel 

và trình chiếu PowerPoint. Sau khi hoàn thành học phần này, sinh viên có thể áp dụng 

để làm những báo cáo, bảng thống kê và slide thuyết trình phục vụ cho các môn học tiếp 

theo trong chương trình đào tạo và cho công việc sau khi tốt nghiệp. 

8. Mục tiêu của học phần 

TT 

Mã mục tiêu 

học phần 

(MTx) 

Tên mục tiêu 

  Kiến thức 

1 MT1 Hiểu biết và sử dụng được các phần mềm văn phòng 

2 MT2 
Phân tích được các thể loại văn bản, bảng tính, slide thuyết 

trình từ đó lựa chọn đúng công cụ để thực hiện 

  Kỹ năng 

3 MT3 Sáng tạo trong việc trình bày văn bản và slide trình chiếu 

4 MT4 Có kỹ năng làm việc nhóm và tổng hợp thông tin hiệu quả 

5 MT5 
Vận dụng kiến thức tin học cơ bản phục vụ cho các học phần 

chuyên ngành và thực tế công việc sau khi ra trường 

9. Chuẩn đầu ra học phần của học phần 

TT 

Mã CĐR 

học phần 

(CLOx) 

Tên chuẩn đầu ra 

1 CLO1 Xử lý văn bản cơ bản 

2 CLO2 Thiết kế, trình chiếu slide cơ bản 

3 CLO3 Xử lý bảng tính cơ bản 

4 CLO4 
Có kỹ năng sáng tạo, phân tích, tổng hợp, phối hợp và làm việc 

nhóm 

5 CLO5 Ứng dụng được trong các học phần tiếp theo và công việc sau 
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khi ra trường 

Ma trận quan hệ chuẩn đầu ra và nội dung (chương) học phần 

CĐR học phần/ 

CĐR chương 

trình P
L

O
1

 

P
L

O
2

 

P
L

O
3

 

P
L

O
4

 

P
L

O
5

 

P
L

O
6

 

P
L

O
7

 

P
L

O
8

 

P
L

O
9

 

P
L

O
1

0
 

P
L

O
1

1
 

P
L

O
1

2
 

CLO1        x     

CLO2        x     

CLO3        x     

CLO4       x x x    

CLO5        x    x 

10. Nhiệm vụ của sinh viên 

- Sinh viên có trách nhiệm tham dự đầy đủ các buổi học. Trong trường hợp nghỉ 

học do lý do bất khả kháng thì phải có giấy tờ chứng minh đầy đủ và hợp lý. 

- Học phần được thực hiện trên nguyên tắc tôn trọng người học và người dạy. 

Mọi hành vi làm ảnh hưởng đến quá trình dạy và học đều bị nghiêm cấm. 

- Sinh viên/học viên phải đi học đúng giờ quy định.  

- Tuyệt đối không làm ồn, gây ảnh hưởng đến người khác trong quá trình học. 

- Tuyệt đối không được ăn uống, nhai kẹo cao su, sử dụng các thiết bị như điện 

thoại, máy nghe nhạc trong giờ học. 

11. Đánh giá sinh viên 

Ma trận quan hệ chuẩn đầu ra và hình thức đánh giá 

TT Chỉ tiêu Cách thức đánh giá 
Tỷ lệ 

(%) C
L

O
1

 

C
L

O
2

 

C
L

O
3

 

C
L

O
4

 

C
L

O
5

 

1 
Điểm chuyên 

cần 

Chuyên cần 

Đóng góp ý kiến 

Bài tập về nhà 

10 x x x x x 

2 Điểm giữa kì 
Bài tập nhóm/ Báo cáo 

nhóm 
30 x x  x x 

3 Điểm cuối kì Bài thi thực hành 60 x  x x x 

12. Nội dung chi tiết học phần 

CHƯƠNG 1. 

MICROSOFT WORD 

1.1 Các thao tác căn bản trên Word 

1.2 Các thao tác trên tập tin 

1.3 Định lề trang in 

1.4 Định dạng ký tự 

1.5 Định dạng đoạn văn bản 



87 

 

 

 

1.6 Định dạng viền khung và màu nền  

1.7 Định dạng chia cột 

1.8 Định dạng Drop Cap 

1.9 Cài đặt điểm dừng tab 

1.10 Chèn các đối tượng đồ họa  

1.11 Định dạng bảng biểu 

1.12 Chèn công thức toán học 

1.13 Chèn tiêu đề trang và chân trang 

1.14 Đánh số trang 

1.15 Quản lý in ấn trong word 

CHƯƠNG 2. 

MICROSOFT POWERPOINT 

2.1 Quản lý cửa sổ powerpoint 

2.2 Tạo một trình chiếu powerpoint 

2.3 Thao tác với các đối tượng đồ họa, âm thanh 

2.4 Thao tác trên bảng và đồ thị 

2.5 Thiết lập hiệu ứng và hoạt cảnh 

2.6 Lưu trữ và in ấn một bài trình chiếu 

CHƯƠNG 3. 

MICROSOFT EXCEL 

3.1 Các khái niệm cơ bản trong excel 

3.2 Nhập dữ liệu, điền số thứ tự 

3.3 Thao tác trên sheet, dòng, cột, ô 

3.4 Sao chép công thức 

3.5 Định dạng dữ liệu trong ô 

3.6 Hàm 

3.7 Kỹ thuật sắp xếp và lọc dữ liệu 

3.8 In ấn trang tính trong Excel 

13. Tài liệu học tập 

13.1. Tài liệu chính 

TL1. Hoàng Thị Thanh Hà, Giáo trình Tin học căn bản,  NXB Thông tin truyền thông 

13.2. Tài liệu khác 

TK1. Hướng dẫn tự học Microsoft Word 2013, NXB Từ Điển Bách Khoa 

TK2. Hướng dẫn tự học Microsoft Powerpoint 2013, NXB Từ Điển Bách Khoa 

TK3. Hướng dẫn tự học Microsoft Excel 2013, NXB Từ Điển Bách Khoa 

14. Phê duyệt 

Tổ bộ môn Trưởng khoa 

 

 

 

Phan Thị Thanh Trúc 
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9. TIẾNG ANH  1 

1. Tên học phần: TIẾNG ANH  1 

2. Tên tiếng Anh: ENGLISH 1  

3. Số tín chỉ: 03 

4. Phân bổ thời gian: Lý thuyết: 12 tiết; thực hành: 33 tiết, tự học: 90 tiết 

5. Điều kiện tham gia học phần 

6. Loại học phần: Bắt buộc  

7. Mô tả tóm tắt học phần 

Học phần Tiếng Anh 1 nhằm trang bị cho người học những kiến thức và kỹ năng 

cơ bản để có thể giao tiếp thành công ở cấp độ A1. Về kiến thức, học phần này bao gồm 

các kiến thức về từ vựng liên quan gia đình, thời trang, công nghệ, thể thao; về thì cơ 

bản như thì hiện tại đơn, hiện tại tiếp diễn, quá khứ đơn, thì tương lai với will&going 

to; về các kĩ năng từ như danh từ số ít, danh từ số nhiều, tính từ có tiền tố phủ định, ngữ 

động từ, hậu tố; về cấu trúc viết hồ sơ cá nhân, bài tường thuật, email thân mật. Về kỹ 

năng, học phần tập trung vào tất cả 4 kỹ năng ngôn ngữ: nghe, nói, đọc và viết. Ngoài 

ra, học phần cũng cấp cho người học cơ hội để thực hành giao tiếp và giúp cải thiện kỹ 

năng tự học tiếng Anh thông qua việc cung cấp các tài liệu phù hợp và các kỹ thuật học 

tiếng Anh được dùng trong quá trình học. 

8. Mục tiêu của học phần 

TT 

Mã mục tiêu 

học phần 

(MTx) 

Tên mục tiêu 

  Kiến thức 

1 MT1 
Phân biệt được cách sử dụng của các điểm ngữ pháp để miêu 

tả các chủ đề gần gũi trong cuộc sống. 

2 MT2 
Phát triển từ vựng nhằm giao tiếp ở mức độ A1 về các chủ 

đề quen thuộc trong cuộc sống. 

3 MT3 
Phân biệt được các thể loại văn bản trong tiếng Anh và sự 

khác nhau với tiếng Việt. 

  Kỹ năng 

  Kỹ năng cứng 

3 MT4 
Giao tiếp được bằng tiếng Anh trong các chủ đề liên quan 

thực tế. 

4 MT5 Phát âm đúng các hình thái biểu hiện thì và nói có ngữ điệu. 

5 MT6 Đọc hiểu và nghe hiểu các đoạn văn bản, hội thoại ở mức độ A1. 

  Kỹ năng mềm 

7 MT7 Phát triển khả năng làm việc theo cặp, nhóm một cách hiệu quả. 

8 MT8 Phát triển kỹ năng thuyết trình bằng ngoại ngữ. 

9 MT9 
Phát triển kỹ năng khai thác, tìm kiếm thông tin qua sách, 

báo và Internet. 

  Thái độ 
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10 MT10 Thể hiện thái độ học tập chăm chỉ. 

11 MT11 Phát huy tính tự học, tự nghiên cứu. 

9. Chuẩn đầu ra học phần của học phần 

TT 

Mã CĐR  

học phần 

(CLOx) 

Tên chuẩn đầu ra 

1 CLO1 

Sử dụng được từ vựng liên quan đến các chủ đề quen thuộc 

như gia đình, thời trang, máy tính, công nghệ, thể thao; Sử 

dụng đúng danh từ số ít và danh từ số nhiều, tính từ có tiền 

tố phủ định, ngữ động từ, hậu tố. 

2 CLO2 

Sử dụng được thì hiện tại đơn, phân biệt được thì hiện tại 

đơn và thì hiện tại tiếp diễn, thì quá khứ đơn, thì tương lai 

với will& going to. 

3 CLO3 

Nghe hiểu và nhận dạng được cách phát âm các âm giống 

nhau, các âm được nhấn và không nhấn của từ; Tiên đoán 

nội dung sắp nghe; Nghe hiểu các hướng dẫn. 

4 CLO4 

Đọc hiểu các đoạn văn bản, hội thoại liên quan các vấn đề 

trong cuộc sống như gia đình, thời trang, chiến dịch truyền 

thông xã hội, những thành công trong thể thao mang tính 

truyền cảm hứng. 

5 CLO5 

Giao tiếp được trong các tình huống trong cuộc sống: mô tả 

người, sắp xếp cuộc hẹn, nói về các sản phẩm và giá cả, 

thương lượng khi thảo luận các kế hoạch. 

6 CLO6 
Áp dụng các cấu trúc phù hợp vào viết hồ sơ cá nhân, email 

thân mật, bài tường thuật về một câu chuyện nào đó. 

10. Nhiệm vụ của sinh viên 

- Sinh viên có trách nhiệm tham dự đầy đủ các buổi học. Trong trường hợp nghỉ 

học do lý do bất khả kháng thì phải có giấy tờ chứng minh đầy đủ và hợp lý. 

- Sinh viên không được vắng quá số buổi học theo quy định đào tạo hiện hành 

của Nhà trường và không được phép vắng các hoạt động sau đây của lớp học phần: Làm 

bài tập lớn theo nhóm và Trình bày bài tập lớn. Nếu không tham gia các hoạt động này 

thì bị coi như không hoàn thành học phần và phải đăng ký học lại học phần vào học kỳ 

sau. 

- Học phần được thực hiện trên nguyên tắc tôn trọng người học và người dạy. 

Mọi hành vi làm ảnh hưởng đến quá trình dạy và học đều bị nghiêm cấm. 

- Sinh viên phải đi học đúng giờ quy định. Sinh viên đi trễ quá 5 phút sau khi giờ 

học bắt đầu sẽ không được tham dự buổi học. 

- Sinh viên tuyệt đối không làm ồn, gây ảnh hưởng đến người khác trong khi học. 

- Sinh viên không được ăn uống, nhai kẹo cao su, sử dụng các thiết bị như điện 

thoại, máy nghe nhạc trong giờ học. 

- Máy tính xách tay, máy tính bảng chỉ được thực hiện vào mục đích ghi chép bài 
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giảng, tính toán phục vụ bài giảng, bài tập, tuyệt đối không dùng vào việc khác. 

- Hoàn thành toàn bộ các bài tập cá nhân và bài tập nhóm được giao 

11. Đánh giá sinh viên 

Ma trận quan hệ chuẩn đầu ra và hình thức đánh giá 

TT 
Chỉ 

tiêu 
Cách thức đánh giá 

Tỷ lệ 

(%) C
L

O
1

 

C
L

O
2

 

C
L

O
3

 

C
L

O
4

 

C
L

O
5

 

C
L

O
6

 

1 

Điểm 

chuyên 

cần 

- Chuyên cần 

- Đóng góp ý kiến 

- Bài tập về nhà 

10 x x x x x x 

2 
Điểm 

giữa kì 

- Kiểm tra trắc nghiệm 

(Nghe),  

- Vấn đáp (Nói) 

30   x  x  

3 
Điểm 

cuối kì 

- Kiểm tra tự luận (Đọc, 

Viết) 

- Kiểm tra trắc nghiệm (Ngữ 

pháp, từ vựng) 

60 x x  x  x 

12. Nội dung chi tiết học phần 

UNIT 1. 

FAMILY AND FRIENDS 

1.1 Vocabulary: Family 

1.2 Grammar: Present simple  

1.3 Listening: Spelling and pronounciation 

1.4 Word skills: Singular and plural nouns 

1.5 Reading: Sibling rivalry 

1.6 Speaking: Describing people 

1.7 Writing: Personal profile 

UNIT 2. 

STYLE 

2.1 Vocabulary: Clothes 

2.2 Grammar: Present continuous; present simple vs present continuous 

2.3 Listening: Catwalk fashion 

2.4 Word skills: Adjectives: opposites 

2.5 Reading: Teenage pressures 

2.6 Speaking: Making arrangements 

2.7 Writing: An email 

UNIT 3. 

DIGITAL WORLD 

3.1 Vocabulary: Computing 

3.2 Grammar: Past simple  

3.3 Listening: Listening to instruction 
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3.4 Word Skills: Introduction to phrasal verbs 

3.5 Reading: Dancing Man 

3.6 Speaking: In a shop 

3.7 Writing: A narrative 

UNIT 4. 

BE ACTIVE! 

4.1 Vocabulary: Sports and hobbies 

4.2 Grammar:  Will &Going to 

4.3 Listening: Prediction 

4.4 Word skills: Noun suffixes 

4.5 Reading: Against the odds 

4.6 Speaking: Negotiating 

4.7 Writing: An informal letter 

13. Tài liệu học tập 

13.1. Tài liệu chính  

TL1. Falla, T., & Davies, P. A. (2017). Solutions, Elementary, Student's book. 

Oxford University Press. 

TL2. Falla, T., & Davies, P. A. (2017). Solutions, Elementary, Workbook. Oxford 

University Press. 

13.2.Tài liệu khác 

TK1. Eckersley, C. E. (1996). A Concise English Grammar for Foreign Students. Cuốn 

sách tổng hợp một cách ngắn gọn các chủ điểm ngữ pháp quan trọng của tiếng Anh. 

TK2. Speaking extra, 2004. Gammidge, M. Cambridge: Cambridge University Press.2.  

TK3. Writing extra, 2004. Palmer, G. Cambridge: Cambridge University Press. 

TK4. Reading extra, 2004. Driscoll, L. Cambridge: Cambridge University Press. 

TK5. Listening extra, 2004.  Craven, M. Cambridge: Cambridge University Press. 

14. Phê duyệt 

Tổ bộ môn Trưởng khoa 

 

 

 

 

 

Phan Thị Thanh Trúc 
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10. THỊ TRƯỜNG VÀ CÁC ĐỊNH CHẾ TÀI CHÍNH 

1. Tên học phần: THỊ TRƯỜNG VÀ CÁC ĐỊNH CHẾ TÀI CHÍNH 

2. Tên tiếng Anh: FINANCIAL MARKETS AND INSTITUTIONS 

3. Số tín chỉ: 03 

4. Phân bổ thời gian: Lý thuyết: 30 tiết; thực hành: 15 tiết, tự học: 90 tiết 

5. Điều kiện tham gia học phần: Kinh tế vi mô, Kinh tế vĩ mô 

6. Loại học phần: Bắt buộc 

7. Mô tả tóm tắt học phần  

Học phần cung cấp những kiến thức cơ bản về các thành phần chủ yếu và mối quan 

hệ giữa các thành phần này trong hệ thống tài chính. Cụ thể, sinh viên sẽ được trang bị 

kiến thức nền tảng về thị trường tài chính, bao gồm thị trường các công cụ nợ, thị trường 

vốn cổ phần và thị trường chứng khoán phái sinh. Đồng thời, học phần cũng giới thiệu 

đến người học các định chế tài chính, bao gồm ngân hàng thương mại và các định chế 

tài chính phi ngân hàng. Ngoài ra, người học sẽ được trang bị những kiến thức cơ bản 

về lãi suất - một yếu tố quan trọng của thị trường tài chính và kiến thức cơ bản về hoạt 

động của ngân hàng trung ương. 

8. Mục tiêu học phần (kiến thức, kỹ năng, thái độ) 

TT 

Mã mục tiêu 

học phần 

(MTx) 

Tên mục tiêu 

  Kiến thức 

1 MT1 

Cung cấp kiến thức tổng quát về thị trường tài chính bao 

gồm: các công cụ nợ, thị trường vốn cổ phần và thị trường 

chứng khoán phái sinh 

2 MT2 

Cung cấp kiến thức cơ bản về hoạt động của các định chế 

tài chính như: Ngân hàng thương mại, công ty bảo hiểm, quỹ 

hưu trí, quỹ đầu tư… 

3 MT3 
Cung cấp kiến thức về vấn đề lãi suất và kiến thức nền tảng về 

ngân hàng trung ương. 

  Kỹ năng 

4 MT4 
Phát triển kỹ năng đánh giá, lập luận, nhận định về các vấn 

đề liên quan đến thị trường tài chính các định chế tài chính.  

  Thái độ 

5 MT5 
Có kỹ năng làm việc nhóm, viết báo cáo, thuyết trình và tìm 

kiếm thông tin 
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9. Chuẩn đầu ra của học phần 

TT 

Mã CĐR 

học phần 

(CLOx) 

Tên chuẩn đầu ra 

1 CLO1 

Giải thích được các vấn đề liên quan đến  thị trường tiền tệ, thị 

trường trái phiếu, thị trường cổ phiếu và thị trường chứng khoán 

phái sinh. 

2 CLO2 
Giải thích được chức năng của ngân hàng trung ương và việc sử 

dụng các công cụ khác nhau trong điều hành chính sách tiền tệ. 

3 CLO3 
Trình bày được các lý thuyết xác định lãi suất và mối quan hệ 

giữa lãi suất, rủi ro và kỳ hạn 

4 CLO4 

Phân biệt được các công cụ nợ ngắn hạn và dài hạn, các công cụ 

mà doanh nghiệp sử dụng để huy động vốn, các công cụ chứng 

khoán phái sinh 

5 CLO5 
Đánh giá được các loại rủi ro liên quan đến việc đầu tư vào các 

công cụ tài chính 

6 CLO6 Phân biệt được các loại định chế tài chính 

7 CLO7 
Tìm kiếm và sử dụng thông tin thích hợp từ các nguồn tài liệu 

khác nhau liên quan đến thị trường tài chính 

8 CLO8 Phát triển kỹ năng làm việc nhóm, viết báo cáo và thuyết trình 

Ma trận quan hệ chuẩn đầu ra học phần và chuẩn đầu ra chương trình đào tạo 

CĐR học 

phần/ CĐR 

chương trình P
L

O
1

 

P
L

O
2

 

P
L

O
3

 

P
L

O
4

 

P
L

O
5

 

P
L

O
6

 

P
L

O
7

 

P
L

O
8

 

P
L

O
9

 

P
L

O
1

0
 

P
L

O
1

1
 

P
L

O
1

2
 

CLO1 x            

CLO2 x            

CLO3 x            

CLO4 x            

CLO5 x        x    

CLO6 x            

CLO7        x     

CLO8       x  x    

10. Nhiệm vụ của sinh viên 

- Tham gia đầy đủ các buổi học trên lớp. 

- Sinh viên phải chuẩn bị cho buổi học trên lớp bằng cách đọc trước các tài liệu 

mỗi chương theo yêu cầu. 

- Sinh viên phải tích cực thu thập và tổng hợp các bài viết liên quan đến các chủ 

đề trong chương trình môn học, thảo luận nhóm và thuyết trình. 

- Chuẩn bị câu hỏi và bài tập. 
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11. Đánh giá sinh viên 

Ma trận quan hệ chuẩn đầu ra và hình thức đánh giá 

TT Chỉ tiêu 
Cách thức 

đánh giá 

Tỷ lệ 

(%) 

C
L

O
1

 

C
L

O
2

 

C
L

O
3

 

C
L

O
4

 

C
L

O
5

 

C
L

O
6

 

C
L

O
7

 

C
L

O
8

 

1 

Điểm 

chuyên 

cần 

Điểm danh 10 x x x x x x x x 

2 
Điểm giữa 

kì 

Thi giữa kỳ: câu 

hỏi trả lời ngắn, 

bài tập và câu 

hỏi trắc nghiệm 

30 x x x x x    

3 
Điểm cuối 

kì 

Thi trắc 

nghiệm/ tự luận 
60 x x x x x x x  

12. Nội dung chi tiết học phần 

  CHƯƠNG 1 

  TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG TÀI CHÍNH 

1.1.  HỆ THỐNG TÀI CHÍNH 

 1.1.1 Khái quát hệ thống tài chính 

 1.1.2 Các thành phần của hệ thống tài chính 

1.2.  THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH  

 1.2.1 Chức năng của thị trường tài chính 

 1.2.2 Phân loại thị trường tài chính 

1.3.  ĐỊNH CHẾ TÀI CHÍNH  

 1.3.1 Chức năng của định chế tài chính 

 1.3.2 Phân loại định chế tài chính 

1.4.  NGÂN HÀNG TRUNG ƯƠNG 

 1.4.1 Chức năng của ngân hàng trung ương 

 1.4.2 Các hoạt động của ngân hàng trung ương 
 

  CHƯƠNG 2 

  LÃI SUẤT 

2.1.  ĐO LƯỜNG LÃI SUẤT 

 2.1.1 Giá trị hiện tại 

 2.1.2 Lãi suất hoàn vốn (Yield to Maturiry) 

 2.1.3 Lãi suất hiện hành (Current Yield) 

 2.1.4 Lãi suất chiết khấu (Yield on a Discount Basis) 

2.2.  PHÂN BIỆT CÁC LOẠI LÃI SUẤT  

 2.2.1 Lãi suất đơn và lãi suất kép  

 2.2.2 Lãi suất thực và lãi suất danh nghĩa 
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2.3  CẤU TRÚC RỦI RO CỦA LÃI SUẤT 

 2.3.1 Rủi ro vỡ nợ 

 2.3.2 Rủi ro thanh khoản 

 2.3.3 Tác động của thuế thu nhập 

2.4.  CẤU TRÚC KỲ HẠN CỦA LÃI SUẤT 

 2.4.1 Đường cong lãi suất (Yield Curves) 

 2.4.2 Lý thuyết dự tính (Expectations Theory) 

 2.4.3 Lý thuyết thị trường phân cách (Segmented Markets Theory) 

 2.4.4 Lý thuyết phần bù thanh khoản (Liquidity Premium Theory) 
 

  CHƯƠNG 3 

  THỊ TRƯỜNG TIỀN TỆ 

3.1.  TỔNG QUAN VỀ THỊ TRƯỜNG TIỀN TỆ 

 3.1.1 Vai trò của thị trường tiền tệ 

 3.1.2 Các chủ thể tham gia vào thị trường tiền tệ 

3.2.  CÁC CÔNG CỤ TRÊN THỊ TRƯỜNG TIỀN TỆ 

 3.2.1 Đặc trưng của các công cụ trên thị trường tiền tệ 

 3.2.2 Tín phiếu kho bạc 

 3.2.3 Thương phiếu 

 3.2.4 Chứng chỉ tiền gửi 

 3.2.5 Hợp đồng mua lại 

 3.2.6 Hối phiếu được chấp nhận 

 3.2.7 Eurodollars 

3.3  THỊ TRƯỜNG TIỀN TỆ VIỆT NAM 
 

  CHƯƠNG 4 

  THỊ TRƯỜNG TRÁI PHIẾU 

4.1.  KHÁI QUÁT THỊ TRƯỜNG VỐN 

 4.1.1 Chức năng thị trường vốn 

 4.1.2 Cấu trúc của thị trường vốn 

4.2.  TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ 

 4.2.1 Các loại trái phiếu chính phủ 

 4.2.2 Đấu thầu trái phiếu chính phủ 

 4.2.3 Giao dịch trái phiếu chính phủ 

4.3.  TRÁI PHIẾU CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG 

 4.3.1 Các loại trái phiếu chính quyền địa phương 

 4.3.2 Đặc điểm của trái phiếu chính quyền địa phương 

 4.3.3 Giao dịch trái phiếu chính quyền địa phương 

4.4.  TRÁI PHIẾU CÔNG TY 

 4.4.1 Các loại trái phiếu công ty 

 4.4.2 Thị trường sơ cấp của trái phiếu công ty 
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 4.4.3 Thị trường thứ cấp của trái phiếu công ty 

4.5  THỊ TRƯỜNG TRÁI PHIẾU VIỆT NAM 

  CHƯƠNG 5 

  THỊ TRƯỜNG CỔ PHIẾU 

5.1  KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN VÀ CỔ PHIẾU 

5.2.  CÁC LOẠI CỔ PHIẾU 

 5.2.1 Cổ phiếu thường 

 5.2.2 Cổ phiếu ưu đãi 

 5.2.3 Chứng khoán có khả năng chuyển đổi 

5.3.  THỊ TRƯỜNG CỔ PHIẾU 

 5.3.1 Thị trường sơ cấp 

 5.3.2 Thị trường thứ cấp 

5.4.  THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM 

 5.4.1 Tổ chức thị trường chứng khoán Việt Nam 

 5.4.2 Giao dịch trên thị trường chứng khoán Việt Nam 
 

  CHƯƠNG 6 

  THỊ TRƯỜNG CÔNG CỤ TÀI CHÍNH PHÁI SINH 

6.1  KHÁI QUÁT VỀ CÔNG CỤ TÀI CHÍNH PHÁI SINH 

6.2.  THỊ TRƯỜNG CÔNG CỤ TÀI CHÍNH PHÁI SINH 

 6.2.1 Khái quát về thị trường các công cụ tài chính phái sinh 

 6.2.2 MỘT SỐ MÔ HÌNH TỔ CHỨC THỊ TRƯỜNG CÔNG CỤ TÀI 

CHÍNH PHÁI SINH 

6.3.  THỊ TRƯỜNG KỲ HẠN VÀ THỊ TRƯỜNG TƯƠNG LAI 

 6.3.1 Sự khác nhau giữa hợp đồng kỳ hạn và hợp đồng tương lai 

 6.3.2 Các công cụ trên thị trường tương lai 

 6.3.3 Các chủ thể tham gia vào thị trường tương lai 

6.4.  THỊ TRƯỜNG QUYỀN CHỌN 

 6.4.1 Các loại quyền chọn 

 6.4.2 Lợi nhuận và lỗ của hợp đồng quyền chọn  

 6.4.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến phí quyền chọn 

6.5.  THỊ TRƯỜNG HOÁN ĐỔI 

6.6.  SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA THỊ TRƯỜNG CÔNG CỤ 

TÀI CHÍNH PHÁI SINH VIỆT NAM 
 

13. Tài liệu học tập 

13.1. Tài liệu chính 

TL1. David S. Kidwell, David W. Blackwell, David A. Whidbee, Richard W. Sias 

(2012); Markets & Money; Financial Institutions, John Wiley & Sons. 

TL2. Jeff Madura (2010); Financial Markets and Institutions; South-Western 

Cengage Learning (2010). 

TL3. Federic S. Mishkin, Stanley G. Eakins (2012); Financial Markets and 
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Institutions; Pearson. 

TL4. Tổ bộ môn kế toán – Tài chính Phân hiệu ĐHĐN Tại Kon Tum (2021), Bài 

giảng thị trường và các định chế tài chính. 

13.2. Tài liệu khác 

TK1. Christopher Viney (2012); Financial Institutions, Instruments & Markets; 

McGraw-Hill. 

TK2. Madura (2015);  Financial Markets and Institutions.  

TK3. Viney / Phillips (2013); Financial Institution Instrument Markets. 

TK4. Hệ thống văn bản pháp luật: Luật các tổ chức tín dụng, Luật chứng khoán, 

Luật kinh doanh bảo hiểm, Luật bảo hiểm tiền gửi và các văn bản pháp luật khác. 

14. Phê duyệt 

Tổ bộ môn Trưởng khoa 

 

 

 

 

Phan Thị Thanh Trúc 

 

  



98 

 

 

 

11. KINH TẾ VĨ MÔ 

1. Tên học phần: KINH TẾ VĨ MÔ 

2. Tên tiếng Anh: MARCROECONOMICS 

3. Số tín chỉ: 03 

4. Phân bổ thời gian: Lý thuyết: 30 tiết; thực hành: 15 tiết, tự học: 90 tiết 

5. Điều kiện tham gia học phần: Học trước Kinh tế vi mô 

6. Loại học phần: Bắt buộc 

7. Mô tả tóm tắt học phần  

Học phần giới thiệu cho sinh viên những kiến thức cơ bản về kinh tế học vĩ mô. 

Bao gồm: Giới thiệu về Kinh tế vĩ mô, cách thức hoạt động của thị trường; Đo lường 

các biến số cơ bản của kinh tế vĩ mô như tổng sản lượng, mức giá của nền kinh tế;  Cơ 

chế hoạt động của nền kinh tế trong dài hạn; Tiền tệ và giá cả trong dài hạn; Kinh tế vĩ 

mô của nền kinh tế mở và xem xét cách thức hoạt động của nền kinh tế trong ngắn hạn. 

8. Mục tiêu học phần (kiến thức, kỹ năng, thái độ) 

TT 

Mã mục tiêu 

học phần 

(MTx) 

Tên mục tiêu 

  Kiến thức 

1 MT1 

Người học hiểu rõ được bản chất cuả kinh tế học, kinh tế học vĩ 

mô, các chính sách kinh tế vĩ mô chủ yếu (chính sách tài khoá, 

chính sách tiền tệ, chính sách thu nhập và chính sách kinh tế đối 

ngoại), từ đó có thể vận dụng đối chứng các chính sách trong 

từng giai đoạn nền kinh tế đang thực hiện. 

2 MT2 

Phân biệt rõ tổng sản phẩm quốc dân (GNP), tổng sản phẩm 

quốc nội (GDP), biết cách tính các chỉ tiêu kinh tế khác, từ đó 

vận dụng tính các chỉ tiêu đó trong thực tiễn Việt Nam.  

3 MT3 

Hiểu được bản chất tổng cung, tổng cầu, mức cung tiền, mức 

cầu tiền, thất nghiệp, lạm phát, lợi thế tuyệt đối, lợi thế tương 

đối, tỷ giá hối đoái và cán cân thanh toán quốc tế; Từ đó vận 

dụng trong thực tiễn để đánh giá, phân tích được thực tiễn vấn 

đề kinh tế đang diễn ra. 

3 MT4 

Vận dụng để phân tích, lý giải các hiện tượng, sự kiện kinh tế 

đang diễn ra trong thực tế, như: vấn đề tăng trưởng kinh tế, vấn 

đề lạm phát, thất nghiệp, việc sử dụng công cụ lãi suất trong 

chính sách tiền tệ của Chính phủ và các ngân hàng trong thời 

gian qua nhằm chống lạm phát…Đồng thời vận dụng những 

kiến thức của học phần để giải các bài tập tình huống giả định 

qua đó giúp người học nắm vững nội dung của học phần. 
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  Kỹ năng 

4 MT5 
Có thể đánh giá thực trạng  sử dụng các công cụ kinh tế của 

địa phương và Việt Nam. 

  Thái độ 

5 MT6 

Người học cần có tinh thần thái độ học tập tích cực, nghiêm 

túc để nắm vững nội dung của học phần. Trên cơ sở đó phải 

thể hiện quan điểm của mình về các hiện tượng, sự kiện kinh 

tế đang diễn ra trong thực tế. 

9. Chuẩn đầu ra của học phần 

TT 

Mã CĐR 

học phần 

(CLOx) 

Tên chuẩn đầu ra 

1 CLO1 Trình bày được các nhân tố ảnh hưởng cung cầu 

2 CLO2 
Lựa chọn được các quyết định kinh tế có căn cứ mang tính khả 

thi cao cho bản thân dựa vào nguyên lý về chi phí cơ hội 

3 CLO3 
Phân tích được tình hình thực tiễn thực hiện các công cụ kinh tế 

để điều tiết nền kinh tế Việt Nam một cách thành thạo. 

4 CLO4 

Vận dụng và thực hành tính các chỉ tiêu kinh tế trong thực tiễn, 

từ đó nhìn nhận đánh giá từ các chỉ tiêu đó về tình hình phát triển 

kinh tế Việt Nam 

5 CLO5 

Vận dụng để nhìn nhận đánh giá được việc sử dụng chính sách 

tiền tệ Việt Nam (trong từng bối cảnh nền kinh tế thịnh vượng 

hay suy thoái). 

6 CLO6 
Vận dụng và đánh giá được các yếu tố thực tiễn tác động đến 

tổng cung và tổng cầu.   

7 CLO7 Đánh giá được tình hình thực hiện chính sách tài khóa Việt Nam 

8 CLO8 
Phân tích, đánh giá được thực trạng lạm phát và thất nghiệp của 

Việt Nam. 

9 CLO9 Có khả năng giao tiếp, thuyết trình hiệu quả 

10 CLO10 Có tinh thần học tập tích cực 

Ma trận quan hệ chuẩn đầu ra học phần và chuẩn đầu ra chương trình đào tạo 

CĐR học phần/ 

CĐR chương 

trình P
L

O
1

 

P
L

O
2

 

P
L

O
3

 

P
L

O
4

 

P
L

O
5

 

P
L

O
6

 

P
L

O
7

 

P
L

O
8

 

P
L

O
9

 

P
L

O
1

0
 

P
L

O
1

1
 

P
L

O
1

2
 

CLO1 x            

CLO2 x x           

CLO3 x x           

CLO4 x            

CLO5 x            
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CLO6 x            

CLO7 x            

CLO8 x            

CLO9     x        

CLO10            x 

10. Nhiệm vụ của sinh viên 

- Tuân thủ chính xác kế hoạch học tập do giảng viên công bố trên lớp;  

- Đọc các tài liệu do giảng viên yêu cầu trước khi đến lớp; tích cực tham gia các 

hoạt động trong giờ học; 

- Thực hiện các bài tập cá nhân do giảng viên yêu cầu; tham gia các bài tập nhóm 

và hoạt động thuyết trình tại lớp; 

- Thi giữa kỳ và kết thúc học phần theo kế hoạch Phòng Khảo thí công bố. 

11. Đánh giá sinh viên 

TT Chỉ tiêu 
Cách thức  

đánh giá 

Tỷ 

lệ 

(%) C
L

O
1

 

C
L

O
2

 

C
L

O
3

 

C
L

O
4

 

C
L

O
5

 

C
L

O
6

 

C
L

O
7

 

C
L

O
8

 

C
L

O
9

 

C
L

O
1

0
 

1 

Điểm 

chuyên 

cần 

Đánh giá chuyên 

cần 
10          x 

2 
Điểm 

giữa kì 

 Bài về nhà 

Thuyết trình báo 

cáo 

Kiểm tra tự luận 

30 x x x x x x x x x  

3 
Điểm 

cuối kì 

Hình thức thi: Tự 

luận 
60 x x x x x x x x   

12. Nội dung chi tiết học phần 

  CHƯƠNG 1 

  GIỚI THIỆU VỀ KINH TẾ HỌC VĨ MÔ 

1.1.  CÁC NGUYÊN LÝ CỦA KINH TẾ HỌC 

 1.1.1 Cách thức ra quyết định của con người 

 1.1.2 Cách thức tác động của con người 

 1.1.3 Cách thức vận hành nền kinh tế 

1.2.  TƯ DUY CỦA NHÀ KINH TẾ 

 1.2.1 Nhà kinh tế là nhà khoa học 

 1.2.2 Nhà kinh tế là người tư vấn chính sách 

1.3  CUNG CẦU VÀ THỊ TRƯỜNG 

 1.3.1 Cung 

 1.3.2 Cầu 

 1.3.3 Cân bằng cung cầu 
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  CHƯƠNG 2 

  DỮ LIỆU KINH TẾ VĨ MÔ 

2.1.  ĐO LƯỜNG THU NHẬP QUỐC GIA 

 2.1.1 Thu nhập và chi tiêu của nền kinh tế 

 2.1.2 Thước đo của Tổng sản phẩm nội địa 

 2.1.3 Các thành phần của GDP 

 2.1.7 GDP thực tế và danh nghĩa 

 2.1.7 Bàn luận về thước đo GDP 

2.2.  ĐO LƯỜNG CHI PHÍ SINH HOẠT 

 2.2.1 Chỉ số giá tiêu dùng 

 2.2.2 Điều chỉnh các biến số kinh tế do ảnh hưởng của lạm phát 

  CHƯƠNG 3 

  SẢN XUẤT VÀ TĂNG TRƯỞNG 

3.1.  TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ TRÊN THẾ GIỚI 

 3.1.1 Tăng trưởng cảu các nước trên thế giới 

 3.1.2 Tăng trưởng kinh tế Việt Nam 

3.2.  NĂNG SUẤT: VAI TRÒ VÀ CÁC NHÂN TỐ QUYẾT ĐỊNH  

 3.2.1 Vòng chu chuyển kinh tế 

 3.2.2 Sản xuất 

 3.2.3 Năng suất 

 3.2.7 Các nhân tố ảnh hưởng tới năng suất 

  CHƯƠNG 4 

  TIẾT KIỆM, ĐẦU TƯ VÀ HỆ THỐNG TÀI CHÍNH 

4.1.  CÁC THỂ CHẾ TÀI CHÍNH TRONG NỀN KINH TẾ  

 4.1.1 Thị trường tài chính 

 4.1.2 Trung gian tài chính 

4.2.  TIẾT KIỆM VÀ ĐẦU TƯ TRONG HỆ THỐNG TÀI KHOẢN THU 

NHẬP QUỐC GIA 

 4.2.1 Phân biệt giữa tiết kiệm và đầu tư 

 4.2.2 Mối quan hệ giữa tiết kiệm, đầu tư và hoạt động của thị trường vốn 

4.3  CHÍNH SÁCH TÀI KHÓA 

 4.3.1 Chính sách tài khóa 

 4.3.2 Tác động của chính sách tài khóa 

  CHƯƠNG 5 

  THẤT NGHIỆP 

5.1.  NHỮNG VẦN ĐỀ CHUNG VỀ THẤT NGHIỆP 

 5.1.1 Khái niệm về thất nghiệp 

 5.1.2 Đo lường thất nghiệp 

 5.1.3 Khoảng thời gian thất nghiệp 
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5.2.  TÌM KIẾM VIỆC 

5.3  LUẬT TIỀN LƯƠNG TỐI THIỂU 

5.4  CÔNG ĐOÀN VÀ THƯƠNG LƯỢNG TẬP THỂ 

5.5  LÝ THUYÊT VỀ TIỀN LƯƠNG HIỆU QUẢ 

  CHƯƠNG 6 

  HỆ THỐNG TIỀN TỆ 

6.1.  Ý NGHĨA CỦA TIỀN 

 6.1.1 Khái niệm, chức năng của tiền tệ 

 6.1.2 Các hình thái tiền tệ 

 6.1.3 Khối lượng tiền 

6.2.  NGÂN HÀNG TRUNG ƯƠNG 

6.3  HỆ THỐNG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VÀ CUNG TIỀN 

 6.3.1 Khái niệm về ngân hàng thương mại và quá trình tạo tiền gửi 

 6.3.2 Số nhân tiền 

6.3  MỘT SỐ CÔNG CỤ KIỂM SOÁT CUNG TIỀN CỦA NGÂN HÀNG 

TRUONG ƯƠNG 

 6.3.1 Hoạt động thị trường mở 

 6.3.2 Tỷ lệ dự trữ bắt buộc 

 6.3.2 Lãi suất chiết khấu 

  CHƯƠNG 7 

  TỐC ĐỘ TĂNG TIỀN VÀ LẠM PHÁT 

7.1.  LÝ THUYẾT CỔ ĐIỂN VỀ LẠM PHÁT 

 7.1.1 Mức giá và giá trị đồng tiền 

 7.1.2 Cung tiền, cầu tiền và trạng thái cân bằng của thị trường tiền tệ 

 7.1.3 Tốc độ chu chuyển và phương trình số lượng 

7.2.  LẠM PHÁT 

 7.2.1 Thuế lạm phát  

 7.2.2 Chi phí lạm phát 

  CHƯƠNG 8 

  KINH TẾ VĨ MÔ CỦA NỀN KINH TẾ MỞ 

8.1.  CÁC LUỒNG CHU CHUYỂN HÀNG HÓA VÀ VỐN QUỐC TẾ 

 8.1.1 Vai trò của xuất khẩu ròng 

 8.1.2 Dòng vốn ra nước ngoài ròng và cán cân thương mại 

 8.1.3 Tiết kiệm, đầu tư và mối quan hệ của chúng với các luồng chu chuyển 

quốc tế 

8.2.  GIÁ CẢ CHO GIAO DỊCH QUỐC TẾ 

 8.2.1 Tỷ giá hối đoái danh nghĩa 

 8.2.2 Tỷ giá hối đoái thực tế 

8.3  CUNG VÀ CẦU CỦA VỐN VAY VÀ THỊ TRƯỜNG NGOẠI HỐI 
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 8.3.1 Thị trường vốn vay 

 8.3.2 Thị trường ngoại hối 

8.4  TRẠNG THÁI CÂN BẰNG TRONG NỀN KINH TẾ 

 8.4.1 Cân bằng giữa hai thị trường vốn vay và hàng hóa 

 8.4.2 Cân bằng giữa hai thị trường 

 8.4.3 Tác động của các chính sách 

  CHƯƠNG 9 

  TỔNG CUNG TỔNG CẦU 

9.1.  CÁC ĐẶC ĐIỂM CỦA BIẾN ĐỘNG KINH TẾ 

 9.1.1 Biến động kinh tế xảy ra bất thường và khó có thể dự báo 

 9.1.2 Các biến số vĩ mô đều biến động cung nhau 

 9.1.3 Sản lượng giảm thất nghiệp tăng 

9.2.  LÝ GIẢI BIẾN ĐỘNG KINH TẾ TRONG NGẮN HẠN 

9.3  ĐƯỜNG TỔNG CẦU 

 9.3.1 Lý do đường tổng cầu dốc xuống 

 9.3.2 Sự dịch chuyển của đường tổng cầu 

9.4  ĐƯỜNG TỔNG CUNG 

 9.4.1 Đường tổng cung dài hạn 

 9.4.2 Đường tổng cung ngắn hạn 

9.5  HAI NGUYÊN NHÂN DẪN TỚI BIẾN ĐỘNG KINH TẾ 

 9.5.1 Biến động từ sốc cầu 

 9.5.2 Biến động từ sốc cung 

  CHƯƠNG 10 

  ẢNH HƯỞNG CỦA CHÍNH SACH TÀI KHÓA VÀ TIỀN TỆ 

TỚI TỔNG CẦU 

10.1.  ẢNH HƯỞNG CỦA CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ TỚI TỔNG CẦU 

10.2.  ẢNH HƯỞNG CỦA CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ TỚI TỔNG CẦU 

10.3  SỬ DỤNG CHÍNH SÁCH NHẰM BÌNH ỔN NỀN KINH TẾ 

  CHƯƠNG 11 

  SỰ ĐÁNH ĐỔI TRONG NGẮN HẠN GIỮA 

 LẠM PHÁT VÀ THẤT NGHIỆP 

11.1.  ĐƯỜNG PHILLIPS 

 11.1.1 Nguồn gốc của đường Phillips 

 11.1.2 Tổng cầu, tổng cung và Đường Phillips 

11.2.  SỰ DỊCH CHUYỂN CỦA ĐƯỜNG PHILLIPS: VAI TRÒ CỦA SỰ 

KỲ VỌNG 

 11.2.1 Đường Phillips dài hạn 

 11.2.2 Kỳ vọng và Đường Phillips ngắn hạn 
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11.3  SỰ DỊCH CHUYỂN CỦA ĐƯỜNG PHILLIPS: VAI TRÒ CỦA 

CÚ SỐC CUNG 

11.4  CHI PHÍ CỦA VIỆC LÀM GIẢM LẠM PHÁT 

13. Tài liệu học tập 

13.1. Tài liệu chính 

TL1. N. Gregory Mankiw(2012), Principles of Macroeconomics, Sixth Edition, 

South-Western, Cengage Learning 

TL2. N. Gregory Mankiw (2010), Kinh tế học vĩ mô - Principles of 

Macroeconomics, Sixth Edition, Harvard University, Cengage Learning, Khoa Kinh tế, 

Trường Đại học Kinh tế TP.HCM dịch. 

TL3. Bùi Quang Bình (2008), Giáo trình Kinh tế Vĩ mô, Nhà xuất bản Giáo dục. 

TL4. Bộ môn kinh tế vĩ mô, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân (2007), Nguyên lý 

kinh tế vĩ mô, NXB Lao động Xã hội. 

13.2. Tài liệu khác 

TK1. David Begg, Stanley Fischer, Rudiger Dornbusch (2007), Kinh tế học, Nxb. 

Thống kê, Hà Nội (2007) 

TK2. MCEACHERN (2014), Macroeconomics: A Contemporary Approach  

TK3. SCHILLER (2013), Macro Economy today 13E,  

TK4. Ashimov (2013), Macroeconomic Analysis and Parametric Control of a 

National Economy.  

14. Phê duyệt 

              Tổ bộ môn Trưởng khoa 

 

 

 

 

Phan Thị Thanh Trúc 
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12. QUẢN TRỊ HỌC 

1. Tên học phần: QUẢN TRỊ HỌC 

2. Tên tiếng Anh: MANAGEMENT 

3. Số tín chỉ: 03 

4. Phân bổ thời gian: Lý thuyết:  27 tiết; thực hành: 18 tiết, tự học: 90 tiết 

5. Điều kiện tham gia học phần:  

6. Loại học phần: Bắt buộc 

7. Mô tả tóm tắt học phần:  

Quản trị học nhằm cung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ bản về quá trình ra 

quyết định, các nhân tố tác động đến tổ chức trong môi trường kinh doanh và công việc 

của nhà quản trị. Học phần bao gồm các nội dung như tổng quan về quản trị (nhà quản 

trị, môi trường tổ chức, quá trình  ra quyết định) và chức năng cơ bản của quản trị (hoạch 

định, tổ chức, lãnh đạo và kiểm tra).  

8. Mục tiêu học phần 

TT 

Mã mục tiêu 

học phần 

(MTx) 

Tên mục tiêu 

  Kiến thức 

1 MT1 
Hiểu được kiến thức cơ bản công việc, đặc điểm của nhà quản 

trị. 

  Kỹ năng 

2 MT2 
Sử dụng được các kỹ năng giao tiếp, xử lý tình huống, lập kế 

hoạch và chấp hành các quy định trong môn học 

3 MT3 
Hoàn thành được bài tập nhóm, sử dụng được thuyết trình giải 

quyết bài tập lớn 

4 MT4 
Giải thích được các hoạt động của nhà quản trị trong doanh 

nghiệp 

  Thái độ 

5 MT5 
Có thái độ học tập tích cực, phối hợp với giáo viên và sinh viên 

trong quá trình học 

9. Chuẩn đầu ra của học phần 

TT 

Mã CĐR 

học phần 

(CLOx) 

Tên chuẩn đầu ra 

1 CLO1 
Phân biệt  các nhà quản trị, các nhân tố môi trường tác động đến 

tổ chức 

2 CLO2 Giải thích tiến trình ra quyết định trong xử lý tình huống 

3 CLO3 Tóm tắt các chức năng quản trị: hoạch định, tổ chức, lãnh đạo, kiểm tra 
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4 CLO4 Trình bày các vấn đề, giải pháp trong tình huống 

5 CLO5 Xây dựng được một bản kế hoạch 

6 CLO6 
Kết hợp với người khác hoàn thành bài tập nhóm, thể hiện được 

khả năng thuyết trình 

7 CLO7 
Chuyên cần, hợp tác với giảng viên và sinh viên khác trong quá 

trình học tập 

Ma trận quan hệ chuẩn đầu ra học phần và chuẩn đầu ra chương trình đào tạo 

CĐR học 

phần/ CĐR 

chương trình P
L

O
1

 

P
L

O
2

 

P
L

O
3

 

P
L

O
4

 

P
L

O
5

 

P
L

O
6

 

P
L

O
7

 

P
L

O
8

 

P
L

O
9

 

P
L

O
1

0
 

P
L

O
1

1
 

P
L

O
1

2
 

CLO1 x            

CLO2 x       x x    

CLO3 x            

CLO4 x        x    

CLO5 x            

CLO6 x      x    x  

CLO7             

10. Nhiệm vụ của sinh viên 

- Để đạt được mục tiêu đề ra, nắm bắt được nội dung môn học một cách chắc 

chắn người học cần có những hoạt động sau: 

- Tham gia đầy đủ các buổi học trên lớp; trao đổi, thảo luận trong các buổi học. 

- Vận dụng kiến thức đã học để nghiên cứu thực tế, và thuyết trình theo những 

chủ đề giảng viên yêu cầu. 

- Làm bài tập cá nhân, bài tập nhóm đầy đủ.   

11. Đánh giá sinh viên 

TT Chỉ tiêu Cách thức đánh giá 
Tỷ lệ 

(%) C
L

O
1

 

C
L

O
2

 

C
L

O
3

 

C
L

O
4

 

C
L

O
5

 

C
L

O
6

 

C
L

O
7

 

1 
Điểm chuyên 

cần 
Chuyên cần 10       

x 

2 Điểm giữa kì Bài kiểm tra  30 x x  x    

3 Điểm cuối kì 
Bài kiểm tra 

60 
  x x    

Thuyết trình nhóm     x x  
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12. Nội dung chi tiết học phần 

  CHƯƠNG 1 

  QUẢN TRỊ VÀ NHÀ QUẢN TRỊ 

1.1.  SỰ CẦN THIẾT CỦA QUẢN TRỊ 

1.2.  QUẢN TRỊ VÀ TỔ CHỨC 

 1.2.1 Khái niệm về tổ chức 

 1.2.2 Định nghĩa quản trị 

1.3.  NHÀ QUẢN TRỊ 

 1.3.1 Định nghĩa nhà quản trị 

 1.3.2 Các chức năng quản trị 

 1.3.3 Phạm vi và cấp bậc quản trị 

 1.3.4 Các kỹ năng quản trị 

1.4.  CÁC NĂNG LỰC QUẢN TRỊ 

 1.4.1 Truyền thông 

 1.4.2 Hoạch định và điều hành 

 1.4.3 Làm việc nhóm 

 1.4.4 Hành động chiến lược 

 1.4.5 Nhận thức toàn cầu 

 1.4.6 Tự quản 

  CHƯƠNG 2 

  MÔI TRƯỜNG CỦA TỔ CHỨC 

2.1.  KHÁI NIỆM VÀ TÍNH CHẤT CỦA MÔI TRƯỜNG TỔ 

CHỨC 

 2.1.1 Khái niệm môi trường tổ chức 

 2.1.2 Tính chất của môi trường tổ chức 

2.2.  MÔI TRƯỜNG VĨ MÔ 

 2.2.1 Môi trường Quốc tế 

 2.2.2 Môi trường công nghệ 

 2.2.3 Văn hóa xã hội 

 2.2.4 Kinh tế 

 2.2.5 Chính trị - Luật pháp 

 2.2.6 Môi trường tự nhiên 

2.3.  MÔI TRƯỜNG TÁC NGHIỆP 

 2.3.1 Khách hàng 

 3.3.2 Đối thủ cạnh tranh trực tiếp 

 2.3.3 Đối thủ cạnh tranh tiềm ẩn 

 2.3.4 Nhà cung cấp 

 2.3.5 Sản phẩm thay thế 
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2.4.  QUẢN TRỊ TRONG MÔI TRƯỜNG TOÀN CẦU 

 2.4.1 Những xu hướng của kinh tế toàn cầu 

 2.4.2 Chiến lược kinh doanh quốc tế 

  CHƯƠNG 3 

  RA QUYẾT ĐỊNH 

3.1.  KHÁI NIỆM VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA QUYẾT ĐỊNH QUẢN TRỊ 

 3.1.1 Khái niệm  

 3.1.2 Đặc điểm 

3.2.  TIẾN TRÌNH RA QUYẾT ĐỊNH 

 3.2.1 Xác định vấn đề  

 3.2.2 Xác định các tiêu chuẩn quyết định 

 3.2.3 Xác định trọng số cho các tiêu chuẩn 

 3.2.4 Phát triển các phương án 

 3.2.5 Phân tích các phương án 

 3.2.6 Lựa chọn các phương án 

 3.2.7 Thực thi quyết định 

 3.2.8 Đánh giá tính hữu hiệu của quyết định 

3.3.  CÁC LOẠI QUYẾT ĐỊNH VÀ VẤN ĐỀ 

 3.3.1 Ra quyết định trong các điều kiện khác nhau 

 3.3.1 Các loại vấn đề và quyết định 

3.4.  CÁC MÔ HÌNH RA QUYẾT ĐỊNH 

 3.4.1 Mô hình ra quyết định hợp lý 

 3.4.2 Mô hình ra quyết định hợp lý giới hạn 

 3.4.3 Mô hình quyết định mang tính chính trị 

3.5.  CÁC PHƯƠNG PHÁP RA QUYẾT ĐỊNH 

 3.5.1 Phương pháp ra quyết định cá nhân 

 3.5.2 Phương pháp ra quyết định nhóm 

  CHƯƠNG 4 

  HOẠCH ĐỊNH VÀ CHIẾN LƯỢC 

4.1.  KHÁI NIỆM HOẠCH ĐỊNH 

 4.1.1 Định nghĩa hoạch định 

 4.1.2 Chi phí và lợi ích của hoạch định 

 4.1.3 Các loại hoạch định 

4.2.  CÁC CẤP HOẠCH ĐỊNH VÀ CHIẾN LƯỢC 

 4.2.1 Tác động của sự đa dạng hóa 

 4.2.2 Chiến lược cấp công ty 

 4.2.3 Chiến lược cấp đơn vị kinh doanh 

 4.2.4 Chiến lược cấp chức năng 
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4.3.  TIẾN TRÌNH HOẠCH ĐỊNH 

 4.3.1 Phát triển sứ mệnh và các mục tiêu 

 4.3.2 Chuẩn đoán các cơ hội và đe dọa 

 4.3.3 Chuẩn đoán các điểm mạnh và điểm yếu 

 4.3.4 Phát triển các chiến lược 

 4.3.5 Chuẩn bị kế hoạch chiến lước 

 4.3.6 Chuẩn bị các kế hoạch chiến thuật 

 4.3.7 Kiểm tra và chuẩn đoán kết quả 

 4.3.8 Tiếp tục việc hoạch định 

4.4.  MÔ HÌNH CÁC CHIẾN LƯỢC CẠNH TRANH 

 4.4.1 Chiến lược khác biệt 

 4.4.2 Chiến lược dẫn đạo chi phí 

 4.4.3 Chiến lược tập trung hóa 

  CHƯƠNG 5 

  TỔ CHỨC 

5.1.  CƠ CẤU TỔ CHỨC 

 5.1.1 Khái niệm cơ cấu tổ chức 

 5.1.2 Các nhân tố của cơ cấu tổ chức 

 5.1.3 Sơ đồ tổ chức 

5.2.  CHUYÊN MÔN HÓA TRONG TỔ CHỨC 

 5.2.1 Chuyên môn hóa theo chức năng 

 5.2.2 Chuyên môn hóa bộ phận theo địa lý 

 5.2.3 Chuyên môn hóa theo sản phẩm 

 5.2.4 Chuyên môn hóa theo khách hàng 

 5.2.5 Lựa chọn cơ cấu cho tổ chức 

5.3.  SỰ PHỐI HỢP TRONG TỔ CHỨC 

 5.3.1 Nguyên tắc thống nhất mệnh lệnh 

 5.3.2 Nguyên tắc chuỗi mệnh lệnh 

 5.3.3 Nguyên tắc tầm hạn kiểm soát 

 5.3.4 Sự phối hợp và chuyên môn hóa trong tổ chức 

5.4.  QUYỀN HÀNH 

 5.4.1 Cơ cấu quyền hành 

 5.4.2 Trách nhiệm  

 5.4.3 Trách nhiệm giải trình 

5.5.  TẬP TRUNG VÀ PHÂN CHIA QUYỀN HÀNH 

 5.5.1 Phân chia quyền hành 

 5.5.2 Những nhân tố ảnh hưởng đến tập trung và phân tán quyền hành 
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5.6.  QUYỀN HÀNH TRỰC TUYẾN VÀ THAM MƯU 

5.7.  THIẾT KẾ TỔ CHỨC 

 5.7.1 Tổ chức cơ giới và tổ chức hữu cơ 

 5.7.2 Chiến lược ảnh hưởng đến cấu trúc tổ chức 

 5.7.3 Quy mô của tổ chức ảnh hưởng đến cấu trúc 

 5.7.4 Công nghệ tác động đến cấu trúc 

 5.7.5 Môi trường ảnh hưởng đến cấu trúc 

5.8.  MỘT SỐ CẤU TRÚC TỔ CHỨC 

 5.8.1 Cấu trúc đơn giản 

 5.8.2 Cấu trúc chức năng 

 5.8.3 Cấu trúc sản phẩm 

 5.8.4 Cấu trúc ma trận 

 5.8.5 Cấu trúc nền tảng nhóm 

 5.8.6 Dịch chuyển sang tổ chức không ranh giới 

  CHƯƠNG 6 

  LÃNH ĐẠO 

6.1.  KHÁI NIỆM VỀ LÃNH ĐẠO 

 6.1.1 Định nghĩa chức năng lãnh đạo  

 6.1.2 Nhà quản trị và người lãnh đạo 

6.2.  LÝ THUYẾT ĐẶC ĐIỂM VỀ LÃNH ĐẠO 

6.3.  LÝ THUYẾT HÀNH VI VỀ LÃNH ĐẠO 

 6.3.1 Quan niệm về lãnh đạo theo thuyết X và thuyết Y 

 6.3.2 Các hành vi lãnh đạo 

 6.3.3 Nghiên cứu của Đại học Ohio-state 

 6.3.4 Nghiên cứu của Đại học Michigan 

 6.3.5 Nghiên cứu của R. Blake và J. Moutin 

6.4.  LÝ THUYẾT NGẪU NHIÊN VỀ LÃNH ĐẠO 

 6.4.1 Mô hình của F. Fiedler 

 6.4.2 Lý thuyết đường mục tiêu 

 6.4.3 Mô hình tham gia của nhà lãnh đạo 

 6.4.4 Sự vận hành của lãnh đạo tình huống 

6.5.  CÁCH TIẾP CẬN HIỆN ĐẠI VỀ LÃNH ĐẠO 

 6.5.1 Lý thuyết lãnh đạo uy tín 

 6.5.2 Lãnh đạo nhìn xa trông rộng 

 6.5.3 Nhà doanh nghiệp-nhà lãnh đạo nhìn xa trông rộng 

 6.5.4 Lãnh đạo giao dịch và lãnh đạo chuyển đổi 

6.6  NHỮNG VẤN ĐỀ LÃNH ĐẠO ĐƯƠNG ĐẠI 
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 6.6.1 Sự lãnh đạo nhóm 

 6.6.2 Ảnh hưởng của văn hóa đến lãnh đạo 

6.7.  XÂY DỰNG SỰ TIN CẬY: CỐT LÕI CỦA LÃNH ĐẠO 

 6.7.1 Sự tin cậy 

 6.7.2 Tin cậy là yếu tố then chốt cho lãnh đạo 

  CHƯƠNG 7 

  KIỂM TRA 

7.1.  NỀN TẢNG CỦA KIỂM TRA 

 7.1.1 Khái niệm kiểm tra 

 7.1.2 Kiểm tra ngăn ngừa và kiểm tra hiệu chỉnh 

 7.1.3 Nguồn kiểm tra 

 7.1.4 Các mô hình kiểm tra 

7.2.  KIỂM TRA HIỆU QUẢ 

 7.2.1 Mô hình chi phí-lợi ích 

 7.2.2 Tiêu chuẩn cho kiểm tra hiệu quả 

7.3.  MÔ HÌNH KIỂM TRA HIỆU CHỈNH 

7.4.  CÁC PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA CHÍNH 

 7.4.1 Kiểm tra hữu cơ và cơ giới 

 7.4.2 Kiểm tra thị trường 

 7.4.3 Kiểm tra tài chính 

 7.4.4 Kiểm tra trên cơ sở tự động hóa 

13. Tài liệu học tập 

13.1. Tài liệu chính 

TL1. Lê Thế Giới (2007), Quản trị học, NXB Tài chính, Đà Nẵng. 

13.2. Tài liệu khác  

TK1. Đoàn Thị Thu Hà (2008), Giáo trình quản trị học, NXB Giao thông vận tải, 

Hà Nội. 

TK2. Nguyễn Thị Liên Diệp (2015), Giáo trình Quản trị học, NXB Lao động - xã hội. 

14. Phê duyệt 

Tổ bộ môn Trưởng khoa 

 

 

 

 

Phan Thị Thanh Trúc 
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Học kỳ 3 

STT Môn Số TC 

1 Chủ nghĩa xã hội khoa học  2 

2 Thống kê trong kinh doanh và kinh tế 3 

3 Tiếng Anh 2 3 

4 Nguyên lý kế toán  3 

5 Marketing căn bản  3 

6 Giao tiếp trong kinh doanh  3 

7 Giáo dục thể chất 3 1 

 Tổng cộng 18 
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13. CHỦ NGHĨA XÃ HỘI KHOA HỌC 

1. Tên học phần: CHỦ NGHĨA XÃ HỘI KHOA HỌC 

2. Tên tiếng Anh: SCIENTIFIC SOCIALISM 

3. Số tín chỉ: 02 

4. Phân bổ thời gian: Lý thuyết: 22 tiết; thực hành: 8 tiết, tự học: 60 tiết 

5. Điều kiện tham gia học phần: Học trước Kinh tế chính trị Mác- Lê Nin  

6. Loại học phần: Bắt buộc 

7. Mô tả tóm tắt học phần 

Học phần Chủ nghĩa xã hội khoa học gồm 7 chương: chương 1, trình bày những 

vấn đề cơ bản có tính nhập môn của Chủ nghĩa xã hội khoa học (quá trình hình thành, 

phát triển của Chủ nghĩa xã hội khoa học); từ chương 2 đến chương 7 trình bày những 

nội dung cơ bản của Chủ nghĩa xã hội khoa học theo mục tiêu môn học. 

8. Mục tiêu học phần (kiến thức, kỹ năng, thái độ) 

TT 

Mã mục 

tiêu học 

phần (MTx) 

Tên mục tiêu 

1 MT1 

Sinh viên hiểu được những tri thức cơ bản, những quan điểm 

của chủ nghĩa Mác-Lênin về chủ nghĩa xã hội, về thời kỳ quá độ 

lên chủ nghĩa xã hội và sự vận dụng sáng tạo của Đảng Cộng sản 

Việt Nam vào điều kiện cụ thể Việt Nam. 

2 MT2 

Sinh viên nâng cao được năng lực hiểu biết thực tiễn và khả 

năng vận dụng các tri thức Chủ nghĩa xã hội khoa học vào việc 

xem xét đánh giá những vấn đề chính trị -  xã hội của đất nước 

liên quan đến Chủ nghĩa xã hội (CNXH) và con đường đi lên 

CNXH của nước ta. Ngoài ra, sinh viên được phát triển kỹ năng 

thuyết trình, kỹ năng tự học, kỹ năng làm việc nhóm. 

3 MT3 

Sinh viên có thái độ chính trị, tư tưởng đúng đắn về môn học 

Chủ nghĩa xã hội khoa học nói chung và nền tảng tư tưởng của 

Đảng nói riêng. 

9. Chuẩn đầu ra của học phần 

TT 

Mã CĐR  

học phần 

(CLOx) 

Tên chuẩn đầu ra 

1 CLO1 
Trình bày được quá trình hình thành, phát triển của chủ 

nghĩa xã hội khoa học. 

2 CLO2 
Trình bày được những nội dung cơ bản về Chủ nghĩa xã hội 

khoa học. 

3 CLO3 
Phân tích được sự vận dụng chủ nghĩa xã hội khoa học trong 

đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam. 
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4 CLO4 

Vận dụng các tri thức Chủ nghĩa xã hội khoa học vào việc 

xem xét đánh giá những vấn đề chính trị - xã hội của đất 

nước. 

Ma trận quan hệ chuẩn đầu ra học phần và chuẩn đầu ra chương trình đào tạo 

CĐR học phần/ 

CĐR chương 

trình P
L

O
1

 

P
L

O
2

 

P
L

O
3

 

P
L

O
4

 

P
L

O
5

 

P
L

O
6

 

P
L

O
7

 

P
L

O
8

 

P
L

O
9

 

P
L

O
1

0
 

P
L

O
1

1
 

P
L

O
1

2
 

CLO1 x            

CLO2 x            

CLO3 x            

CLO4 x          x x 

10. Nhiệm vụ của sinh viên 

- Tham dự đầy đủ các buổi học theo quy định. 

- Tuyệt đối không làm việc riêng khi tham gia lớp học. 

- Sinh viên phải nghiên cứu giáo trình trước, chuẩn bị các ý kiến đề xuất khi nghe 

giảng; Chuẩn bị các nội dung thảo luận, đọc và sưu tầm các tư liệu có liên quan đến nội 

dung môn học. 

- Hoàn thành tất cả các bài tập cá nhân và bài tập nhóm theo đúng quy định. Các 

bài tập phải được thực hiện từ chính bản thân sinh viên. Nếu bị phát hiện có sao chép 

thì xử lý các sinh viên có liên quan bằng hình thức đánh giá 0 (không) điểm. 

11. Đánh giá sinh viên 

TT Chỉ tiêu 
Cách thức  

đánh giá 

Tỷ lệ 

(%) 

CLO1 CLO2 CLO3 CLO4 

1 

Điểm 

chuyên 

cần 

Đánh giá chuyên 

cần và mức độ hoàn 

thành các hoạt động 

trên Elearning. 

10 x x x x 

2 
Điểm 

giữa kì 

Thi trắc nghiệm 

 Thuyết trình nhóm 
30 x x x x 

3 
Điểm 

cuối kì 
Kiểm tra tự luận 60  x x x 

12. Nội dung chi tiết học phần 

  CHƯƠNG 1 

  NHẬP MÔN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI KHOA HỌC 

1.1  SỰ RA ĐỜI CỦA CHỦ NGHĨA XÃ HỘI KHOA HỌC 

 1.1.1 Hoàn cảnh lịch sử ra đời chủ nghĩa xã hội khoa học 

 1.1.2 Vai trò của Các Mác và Phriđích Ăngghen 

1.2 
 CÁC GIAI ĐOẠN PHÁT TRIỂN CƠ BẢN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI 

KHOA HỌC 
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 1.2.1 Các Mác và Ph.Ăngghen phát triển Chủ nghĩa xã hội khoa học 

 
1.2.2 V.I.Lênin vận dụng và phát triển chủ nghĩa xã hội khoa học trong điều 

kiện mới 

 
1.2.3 Sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa xã hội khoa học từ sau khi 

V.I.Lênin qua đời đến nay 

1.3 
 ĐỐI TƯỢNG, PHƯƠNG PHÁP VÀ Ý NGHĨA CỦA VIỆC NGHIÊN 

CỨU CHỦ NGHĨA XÃ HỘI KHOA HỌC 

 1.3.1 Đối tượng nghiên cứu của Chủ nghĩa xã hội khoa học 

 1.3.2 Phương pháp nghiên cứu Chủ nghĩa xã hội khoa học 

 1.3.3 Ý nghĩa nghiên cứu của Chủ nghĩa xã hội khoa học 

  CHƯƠNG 2 

  SỨ MỆNH LỊCH SỬ CỦA GIAI CẤP CÔNG NHÂN 

2.1 

 QUAN ĐIỂM CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA  CHỦ NGHĨA MÁC-

LÊNIN VỀ GIAI CẤP CÔNG NHÂN VÀ SỨ MỆNH LỊCH SỬ THẾ 

GIỚI CỦA GIAI CẤP CÔNG NHÂN 

 2.1.1 Khái niệm và đặc điểm của giai cấp công nhân 

 2.1.2 Nội dung và đặc điểm sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân 

 
2.1.3 Điều kiện khách quan và nhân tố chủ quan quy định sứ mệnh lịch sử của 

giai cấp công nhân 

2.2 
 GIAI CẤP CÔNG NHÂN VÀ THỰC HIỆN SỨ MỆNH LỊCH SỬ THẾ 

GIỚI CỦA GIAI CẤP CÔNG NHÂN TRONG THỜI ĐẠI NGÀY NAY 

 2.2.1 Quan niệm về giai cấp công nhân trong thời đại ngày nay 

 
2.2.2 Thực hiện sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân trong thời đại ngày 

nay 

2.3  SỨ MỆNH LỊCH SỬ CỦA GIAI CẤP CÔNG NHÂN VIỆT NAM 

 2.3.1 Đặc điểm của giai cấp công nhân Việt Nam 

 2.3.2 Nội dung sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân Việt Nam hiện nay 

 
2.3.3 Phương hướng và một số giải pháp chủ yếu để xây dựng giai cấp công 

nhân Việt Nam hiện nay 

  CHƯƠNG 3 

 
 CHỦ NGHĨA XÃ HỘI VÀ THỜI KỲ QUÁ ĐỘ  

LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI 

3.1  CHỦ NGHĨA XÃ HỘI 

 
3.1.1 Chủ nghĩa xã hội – giai đoạn đầu của hình thái kinh tế - xã hội cộng sản 

chủ nghĩa 

 3.1.2 Điều kiện ra đời chủ nghĩa xã hội 

  Những đặc trưng cơ bản của chủ nghĩa xã hội 

3.2  THỜI KỲ QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI 

 3.2.1 Tính tất yếu khách quan của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội 
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 3.2.2 Đặc điểm thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội 

3.3  QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở VIỆT NAM 

 3.3.1 Quá độ lên chủ nghĩa xã hội bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa 

 
3.3.2 Những đặc trưng của chủ nghĩa xã hội và phương hướng xây dựng chủ 

nghĩa xã hội ở Việt Nam hiện nay 

  CHƯƠNG 4 

 
 DÂN CHỦ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA  

VÀ NHÀ NƯỚC XÃ HỘI CHỦ NGHĨA 

4.1  DÂN CHỦ VÀ DÂN CHỦ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA 

 4.1.1 Dân chủ và sự ra đời, phát triển của dân chủ 

 4.1.2 Dân chủ xã hội chủ nghĩa 

4.2  NHÀ NƯỚC XÃ HỘI CHỦ NGHĨA 

 4.2.1 Sự ra đời, bản chất, chức năng của nhà nước xã hội chủ nghĩa 

 4.2.2 Mối quan hệ giữa dân chủ xã hội chủ nghĩa và nhà nước xã hội chủ nghĩa 

4.3 
 XÂY DỰNG CHẾ ĐỘ DÂN CHỦ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VÀ NHÀ 

NƯỚC PHÁP QUYỀN XÃ HỘI CHỦ NGHĨA Ở VIỆT NAM 

 4.3.1 Dân chủ xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

 4.3.2 Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

 
4.3.3 Phát huy dân chủ, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở 

Việt Nam 

  CHƯƠNG 5 

 
 CƠ CẤU XÃ HỘI - GIAI CẤP VÀ LIÊN MINH GIAI CẤP, TẦNG 

LỚP TRONG THỜI KỲ QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI 

5.1 
 CƠ CẤU XÃ HỘI - GIAI CẤP TRONG THỜI KỲ QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ 

NGHĨA XÃ HỘI 

 5.1.1 Khái niệm và vị trí của cơ cấu xã hội - giai cấp trong cơ cấu xã hội 

 
5.1.2 Sự biến đổi có tính qui luật của cơ cấu xã hội – giai cấp trong thời kỳ 

quá độ lên chủ nghĩa xã hội 

5.2 
 LIÊN MINH GIAI CẤP, TẦNG LỚP TRONG THỜI KỲ QUÁ ĐỘ 

LÊN XÃ HỘI CHỦ NGHĨA 

5.3 
 CƠ CẤU XÃ HỘI - GIAI CẤP VÀ LIÊN MINH GIAI CẤP, TẦNG 

LỚP TRONG THỜI KỲ QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở VIỆT NAM 

 5.3.1 Cơ cấu xã hội - giai cấp trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam 

 
5.3.2 Liên minh giai cấp, tầng lớp trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở 

Việt Nam. 

  CHƯƠNG 6 

 
 VẤN ĐỀ DÂN TỘC VÀ TÔN GIÁO TRONG THỜI KỲ QUÁ ĐỘ 

LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI 

6.1  DÂN TỘC TRONG THỜI KỲ QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI 
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 6.1.1 Chủ nghĩa Mác - Lênin về dân tộc Khái niệm, đặc trưng cơ bản của dân tộc 

 6.1.2 Dân tộc và quan hệ dân tộc ở Việt Nam 

6.2  TÔN GIÁO TRONG THỜI KỲ QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI 

 6.2.1 Chủ nghĩa Mác - Lênin về tôn giáo 

 6.2.2 Tôn giáo ở Việt Nam và chính sách tôn giáo của Đảng, Nhà nước ta hiện nay 

6.3  QUAN HỆ DÂN TỘC VÀ TÔN GIÁO Ở VIỆT NAM 

 6.3.1 Đặc điểm quan hệ dân tộc và tôn giáo ở Việt Nam 

 6.3.2 Định hướng giải quyết mối quan hệ dân tộc và tôn giáo ở Việt Nam hiện nay 

  CHƯƠNG 7 

 
 VẤN ĐỀ GIA ĐÌNH TRONG THỜI KỲ 

QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI 

7.1  KHÁI NIỆM, VỊ TRÍ VÀ CHỨC NĂNG CỦA GIA ĐÌNH  

 7.1.1 Khái niệm gia đình 

 7.1.2 Vị trí của gia đình trong xã hội 

 7.1.3 Chức năng cơ bản của gia đình 

7.2 
 CƠ SỞ XÂY DỰNG GIA ĐÌNH TRONG THỜI KỲ QUÁ ĐỘ LÊN 

CHỦ NGHĨA XÃ HỘI 

 7.2.1 Cơ sở kinh tế - xã hội 

 7.2.2 Cơ sở chính trị - xã hội 

 7.2.3 Cở sở văn hóa 

 7.2.4 Chế độ hôn nhân tiến bộ Hôn nhân tự nguyện 

7.3 
 XÂY DỰNG GIA ĐÌNH VIỆT NAM TRONG THỜI KỲ QUÁ ĐỘ 

LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI  

 
7.3.1 Sự biến đổi của gia đình Việt Nam trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã 

hội 

 
7.3.2 Phương hướng cơ bản xây dựng và phát triển gia đình Việt Nam trong 

thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội 

13. Tài liệu học tập 

13.1. Tài liệu chính 

[TL1]. Giáo trình Chủ nghĩa xã hội khoa học (dành cho bậc đại học - Không 

chuyên Lý luận chính trị), Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo biên soạn, Nxb Chính trị 

Quốc gia, 2021. 

[TL2]. Giáo trình Chủ nghĩa xã hội khoa học, Hội đồng Trung ương chỉ đạo biên 

soạn giáo trình Quốc gia các môn khoa học Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Nxb 

Chính trị Quốc gia, 2004. 

13.2. Tài liệu khác 

[TK1]. Đảng Cộng sản Việt Nam (2011), Cương lĩnh xây dựng đất trong thời kỳ 

quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung và phát triển 2011), Nxb. Chính trị Quốc gia, Hà 

Nội.  
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nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam qua 30 năm đổi mới, Nxb 

Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2016. 

[TK6]. Nguyễn Quang Mạnh (2010), Xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ 

nghĩa: lý luận và thực tiễn, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội. 

[TK7]. Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng (2018), Vấn đề dân tộc và chính sách 

dân tộc, Nxb. CTQG, Hà Nội. 

[TK8]. QH nước CHXHCNVN, Luật Tín ngưỡng, tôn giáo, Luật số: 

02/2016/QH14, ngày 18/11/2016. 

[TK9]. Quốc hội số 52 / 2014 / QH13, Luật Hôn nhân và Gia đình, ban hành ngày 
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14. Phê duyệt 

Tổ bộ môn Trưởng khoa 
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14. THỐNG KÊ TRONG KINH DOANH VÀ KINH TẾ 

1. Tên học phần: THỐNG KÊ TRONG KINH DOANH VÀ KINH TẾ 

2. Tên tiếng Anh: STATISTICSS IN BUSINESS AND ECONOMICS 

3. Số tín chỉ: 03 

4. Phân bổ thời gian: Lý thuyết: 30 tiết; thực hành: 15 tiết, tự học: 90 tiết 

5. Điều kiện tham gia học phần:  

6. Loại học phần: Bắt buộc 

7. Mô tả tóm tắt học phần:  

Học phần này cung cấp một cách có hệ thống kiến thức và rèn luyện kỹ năng về 

việc ứng dụng các phương pháp thống kê nhằm thu thập, tổ chức, trình bày, phân tích 

và diễn giải dữ liệu về các hiện tượng kinh tế và kinh doanh. Các chủ đề của học phần 

bao gồm: giới thiệu các ứng dụng của thống kê và các thuật ngữ chuyên môn, mô tả tóm 

tắt dữ liệu, biến ngẫu nhiên và phân phối xác suất, lấy mẫu và ước lượng các tham số 

của tổng thể từ dữ liệu mẫu, kiểm định các giả thuyết về tổng thể, phân tích mối liên hệ 

giữa các hiện tượng, phân tích phương sai trên các mô hình thiết kế thực nghiệm. 

8. Mục tiêu học phần (kiến thức, kỹ năng, thái độ) 

TT 

Mã mục tiêu 

học phần 

(MTx) 

Tên mục tiêu 

  Kiến thức 

1 MT1 

Vận dụng được các kiến thức cơ bản của môn học thống kê, 

bao gồm thu thập và tổ chức dữ liệu, trực quan hóa dữ liệu, 

mô tả dữ liệu bằng đại lượng số, ước lượng và kiểm định 

thống kê. 

  Kỹ năng 

2 MT2 
Sử dụng được Excel hoặc phần mềm thống kê khác để giải 

quyết các bài toán thống kê  

  Thái độ 

3 MT3 Có khả năng tự học 

4 MT4 Có thái độ học tập tích cực 

9. Chuẩn đầu ra của học phần 

TT 

Mã CĐR  

học phần 

(CLOx) 

Tên chuẩn đầu ra 

1 CLO1 
Nhận diện được các loại biến và thang đo trong thống kê kinh 

doanh 

2 CLO2 Trình bày được các phương pháp thu thập dữ liệu 
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3 CLO3 Mô tả được dữ liệu bằng bảng biểu, đồ thị 

4 CLO4 Mô tả được dữ liệu bằng các đại lượng số  

5 CLO5 Phân tích ước lượng khoảng cho giá trị trung bình và tỷ lệ 

6 CLO6 Thực hiện được các loại kiểm định giả thuyết 

7 CLO7 
Sử dụng được EXCEL hoặc phần mềm thống kê khác trong 

giải quyết các bài toán thống kê 

8 CLO8 Có năng lực tự học  

9 CLO9 Tham gia tích cực các hoạt động học tập trong và ngoài lớp.  

Ma trận quan hệ chuẩn đầu ra học phần và chuẩn đầu ra chương trình đào tạo 

CĐR học 

phần/ CĐR 

chương trình P
L

O
1

 

P
L

O
2

 

P
L

O
3

 

P
L

O
4

 

P
L

O
5

 

P
L

O
6

 

P
L

O
7

 

P
L

O
8

 

P
L

O
9

 

P
L

O
1

0
 

P
L

O
1

1
 

P
L

O
1

2
 

CLO1 x            

CLO2 x            

CLO3 x            

CLO4 x            

CLO5 x            

CLO6 x            

CLO7        x     

CLO8           x x 

CLO9           x  

10. Nhiệm vụ của sinh viên 

- Tham gia học tập trên lớp theo qui định hiện hành, 

- Hoàn thành các bài tập và thảo luận theo yêu cầu của giảng viên và bộ môn, 

11. Đánh giá sinh viên 

Mối quan hệ giữa chuẩn đầu ra học phần và phương pháp đánh giá 

TT 
Chỉ 

tiêu 

Cách 

thức 

đánh giá 

Tỷ lệ 

(%) C
L

O
1

 

C
L

O
2

 

C
L

O
3

 

C
L

O
4

 

C
L

O
5

 

C
L

O
6

 

C
L

O
7

 

C
L

O
8

 

C
L

O
9

 

1 

Điểm 

chuyên 

cần 

Đánh giá 

chuyên 

cần 

10         x 

2 
Điểm 

giữa kì 

Đánh giá 

bài tập 
30 x x x x x x x x x 

3 
Điểm 

cuối kì 

Đánh giá 

bài tập 

và thi tự 

luận 

60 x x x x x x x x x 
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12. Nội dung chi tiết học phần 

  CHƯƠNG 1 

  CÁC VẤN ĐỀ CHUNG VỀ THỐNG KÊ 

1.1.  TẠI SAO CẦN HỌC NGUYEN LÝ THỐNG KE ? 

1.2  THỐNG KÊ LÀ GÌ? 

1.3  PHÂN LOẠI THỐNG KÊ 

 1.3.1 Thống kê toán 

 1.3.2 Thống kê ứng dụng 

1.4  QUY TRÌNH NGHIÊN CỨU THỐNG KÊ 

1.5  CÁC THUẬT NGỮ CƠ BẢN 

 1.5.1 Biến 

 1.5.2 Dữ liệu 

 1.5.3 Tổng thể 

 1.5.4 Mẫu 

 1.5.5 Tham số tổng thể 

 1.5.6 Tham số mẫu 

1.6  PHÂN LOẠI BIẾN 

1.7  CÁC LOẠI THANG ĐO 

  CHƯƠNG 2 

  THU THẬP VÀ TỔ CHỨC DỮ LIỆU 

2.1  XÁC ĐỊNH BIẾN 

2.2  XÁC ĐỊNH DỮ LIỆU VÀ THANG ĐO 

2.3  THU THẬP DỮ LIỆU 

 2.3.1 Nguồn dữ liệu 

 2.3.2 Phương pháp thu thập dữ liệu sơ cấp 

2.4  TRỰC QUAN HÓA DỮ LIỆU 

 2.4.1 Bảng tần số 

 2.4.2 Phân tổ thống kê 

 2.4.3 Biểu đồ thanh 

 2.4.4 Biểu đồ hình tròn 

 2.4.5 Biểu đồ Pareto 

 2.4.6 Biểu đồ thân và lá 

 2.4.7 Đồ thị Histogram 

2.5  ỨNG DỤNG EXCEL 

  CHƯƠNG 3 

  MÔ TẢ DỮ LIỆU BẰNG ĐẠI LƯỢNG SỐ 

3.1  ĐẠI LƯỢNG ĐO LƯỜNG ĐỘ TẬP TRUNG 

 3.1.1 Trung bình 
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 3.1.2 Trung vị - Mean 

 3.1.3 Yếu vị - Mode 

3.2  ĐẠI LƯỢNG ĐO LƯỜNG ĐỘ BIẾN THIÊN 

 3.2.1 Khoảng 

 3.2.2 Độ lệch tuyệt đối trung bình 

 3.2.3 Phương sai 

 3.2.4 Độ lệch chuẩn 

 3.2.5 Hệ số biến thiên 

3.3  ỨNG DỤNG EXCEL 

  CHƯƠNG 4 

  ƯỚC LƯỢNG KHOẢNG TIN CẬY 

4.1  ƯỚC LƯỢNG LÀ GÌ? 

4.2  ƯỚC LƯỢNG TRUNG BÌNH TỔNG THỂ 

  Ước lượng khoảng với phương sai đã biết 

  Ước lượng khoảng với phương sai chưa biết 

4.3  ƯỚC LƯỢNG KHOẢNG TIN CẬY CHO TỶ LỆ TỔNG THỂ 

4.4  XÁC ĐỊNH CỠ MẪU 

4.5  ỨNG DỤNG EXCEL 

  CHƯƠNG 5 

  KIỂM ĐỊNH GIẢ THUYẾT CHO 1 TỔNG THỂ 

5.1  TỔNG QUAN VỀ PHƯƠNG PHÁP KIỂM ĐỊNH GIẢ THUYẾT 

 5.1.1 Giả thuyết không và giả thuyết đối 

 5.1.2 Giá trị tới hạn 

 5.1.3 Vùng bác bỏ 

 5.1.4 Rủi ro khi quyết định dựa trên kiểm định giả thuyết 

 5.1.5 Kiểm định giả thuyết sử dụng phương pháp tới hạn 

 5.1.6 Kiểm định giả thuyết sử dụng phương pháp p-value 

 5.1.7 Mối quan hệ giữa ước lượng khoảng tin cậy và kiểm định giả thuyết 

5.2  KIỂM ĐỊNH T ĐỐI VỚI TRUNG BÌNH TỔNG THỂ (PHƯƠNG SAI 

CHƯA BIẾT) 

 5.2.1 Sử dụng phương pháp giá trị tới hạn 

 5.2.2 Sử dụng phương pháp p - value 

5.3  KIỂM ĐỊNH 1 PHÍA 

 5.3.1 Sử dụng phương pháp giá trị tới hạn 

 5.3.2 Sử dụng phương pháp p - value 

5.4  KIỂM ĐỊNH TỶ LỆ TỔNG THỂ SỬ DỤNG Z-TEST 

5.5  ỨNG DỤNG EXCEL 

  CHƯƠNG 6 



123 

 

 

 

  KIỂM ĐỊNH 2 TỔNG THỂ 

6.1  SO SÁNH GIÁ TRỊ TRUNG BÌNH CỦA 2 TỔNG THỂ ĐỘC LẬP 

6.2  SO SÁNH GIÁ TRỊ TRUNG BÌNH CỦA 2 TỔNG THỂ  

 6.2.1 Kiểm định paired t test  

 6.2.2 Ước lượng khoảng tin cậy cho sự khác biệt trung bình tổng thể 

6.3  SO SÁNH TỶ LỆ CỦA 2 TỔNG THỂ PHỤ THUỘC 

 6.3.1 Z test cho sự khác biệt tỷ lệ 2 tổng thể 

 6.3.2 Ước lượng khoảng tin cậy cho sự khác biệt tỷ lệ 2 tổng thể 

6.4  KIỂM ĐỊNH PHƯƠNG SAI TỔNG THỂ 

6.5  ỨNG DỤNG EXCEL 

  CHƯƠNG 7 

  PHÂN TÍCH PHƯƠNG SAI 

7.1  PHÂN TÍCH ANOVA 1 YẾU TỐ 

7.2  PHÂN TÍCH SÂU ANOVA – SỬ DỤNG KIỂM ĐINHN TUKEY - 

KCRAMER 

7.3  PHÂN TÍCH ANOVA 2 YẾU TỐ 

7.4  ỨNG DỤNG EXCEL 

13. Tài liệu học tập 

13.1. Tài liệu chính 

TL1. Hoàng Trọng, Chu Nguyễn Mộng Ngọc (2008), Thống kê ứng dụng trong 

kinh tế - xã hội, NXB Thống kê. 

 TL2. Hoàng Trọng, Chu Nguyễn Mộng Ngọc (2008), Phân tích dữ liệu nghiên 

cứu với SPSS tập 1, NXB Hồng Đức 

13.2. Tài liệu khác 

TL3. Hoàn Trọng, Chu Nguyễn Mộng Ngọc (2009), Bài tập & bài giải thống kê 

ứng dụng trong kinh tế xã hội, NXB. Lao động xã hội. 

TL4. TOPICA (2011), Bài giảng Thống kê kinh doanh, CT. Cử nhân trực tuyến. 

TL5. Phan Công Nghĩa (2016), Giáo trình Thống kê kinh tế, NXB. ĐH Kinh tế 

quốc dân. 

14. Phê duyệt 

Tổ bộ môn Trưởng khoa 

 

 

 

Phan Thị Thanh Trúc 
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15. TIẾNG ANH 2 

1. Học phần:  TIẾNG ANH 2  

2. Tên học phần (tiếng Anh): ENGLISH 2 

3. Khối lượng học tập:  03 

4. Phân bổ thời gian: Lý thuyết: 12 tiết; thực hành: 33 tiết, tự học: 90 tiết 

5. Học phần điều kiện học trước: Học trước tiếng Anh 1 

6. Loại học phần: Bắt buộc 

7. Mô tả học phần 

Học phần Tiếng Anh 2 nhằm trang bị cho người học những kiến thức và kỹ năng 

cơ bản để có thể giao tiếp thành công ở cấp độ A2. Về kiến thức, học phần này bao gồm 

các kiến thức từ vựng về các chủ điểm như cảm xúc, phong cảnh, quảng cáo, games, sức 

khỏe; về thì cơ bản như thì quá khứ đơn và quá khứ tiếp diễn; về các kĩ năng từ như tính 

từ đuôi –ing/-ed, cách thành lập các loại từ; tính từ  có tiền tố phủ định, cụm động từ; về 

cấu trúc viết thư thân mật, đoạn văn miêu tả và bài báo. Về kỹ năng, học phần tập trung 

vào tất cả 4 kỹ năng ngôn ngữ: nghe, nói, đọc và viết. Ngoài ra, học phần cũng cấp cho 

người học cơ hội để thực hành giao tiếp và giúp cải thiện kỹ năng tự học tiếng Anh thông 

qua việc cung cấp các tài liệu phù hợp và các kỹ thuật học tiếng Anh được dùng trong 

quá trình học. 

8. Mục tiêu của học phần 

TT 

Mã mục tiêu 

học phần 

(MTx) 

Tên mục tiêu 

  Kiến thức 

1 MT1 
Phân biệt được cách sử dụng của các điểm ngữ pháp để miêu 

tả các chủ đề khác nhau. 

2 

MT2 Phát triển từ vựng nhằm giao tiếp ở mức độ A2 về các chủ 

đề về cảm xúc, phong cảnh, phim ảnh, chương trình truyền 

hình, quảng cáo và thời tiết. 

3 
MT3 Phân biệt được các thể loại văn bản trong tiếng Anh và sự 

khác nhau với tiếng Việt. 

  Kỹ năng 

  Kỹ năng cứng 

4 MT4 Giao tiếp được bằng tiếng Anh trong các chủ đề liên quan thực tế. 

5 MT5 Phát âm đúng các hình thái biểu hiện thì và nói có ngữ điệu. 

6 MT6 Đọc hiểu và nghe hiểu các đoạn văn bản, hội thoại ở mức độ A2. 

  Kỹ năng mềm 

7 MT7 Phát triển khả năng làm việc theo cặp, nhóm một cách hiệu quả. 
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8 MT8 Phát triển kỹ năng thuyết trình bằng ngoại ngữ. 

9 
MT9 Phát triển kỹ năng khai thác, tìm kiếm thông tin qua sách, 

báo và Internet. 

  Thái độ 

10 MT10 Thể hiện thái độ học tập chăm chỉ. 

11 MT11 Phát huy tính tự học, tự nghiên cứu. 

9. Chuẩn đầu ra học phần của học phần 

     

TT 

Mã CĐR 

học phần 

(CLOx) 

Tên chuẩn đầu ra 

1 CLO1 

Sử dụng được từ vựng liên quan đến các chủ đề quen thuộc như 

như cảm xúc, phong cảnh, quảng cáo, games, sức khỏe; Sử dụng 

đúng tính từ đuôi –ing/-ed, cách thành lập các loại từ;  tính từ  có 

tiền tố phủ định, cụm động từ 

2 CLO2 

Sử dụng được thì quá khứ đơn và quá khứ tiếp diễn; Phân biệt 

được thì quá khứ đơn và qúa khứ tiếp diễn; lượng từ; 

must/mustn't; needn't/don't have to, comparatives/superlatives; 

too và enough 

3 CLO3 

Nghe hiểu các đoạn văn bản, hội thoại liên quan các vấn đề trong 

cuộc sống như cảm xúc, phong cảnh, quảng cáo, games, sức 

khỏe, nhận dạng ngữ cảnh của hội thoại và độc thoại 

4 CLO4 
Đọc hiểu các đoạn văn bản, hội thoại liên quan các vấn đề trong 

cuộc sống như cảm xúc, phong cảnh, quảng cáo, games, sức khỏe 

5 CLO5 

Giao tiếp được trong các tình huống trong cuộc sống thực tế ; 

Biết cách mô tả các bức ảnh về chủ đề quen thuộc; So sánh sự 

giống và khác nhau trong các bức ảnh 

6 CLO6 
Áp dụng các cấu trúc vào viết thư thân mật, đoạn văn miêu tả và 

bài báo. 

10. Nhiệm vụ của sinh viên 

- Sinh viên có trách nhiệm tham dự đầy đủ các buổi học. Trong trường hợp nghỉ 

học do lý do bất khả kháng thì phải có giấy tờ chứng minh đầy đủ và hợp lý. 

- Sinh viên không được vắng quá số buổi học theo quy định đào tạo hiện hành 

của Nhà trường và không được phép vắng các hoạt động sau đây của lớp học phần: Làm 

bài tập lớn theo nhóm và Trình bày bài tập lớn. Nếu không tham gia các hoạt động này 

thì bị coi như không hoàn thành học phần và phải đăng ký học lại học phần vào học kỳ 

sau. 

- Học phần được thực hiện trên nguyên tắc tôn trọng người học và người dạy. 

Mọi hành vi làm ảnh hưởng đến quá trình dạy và học đều bị nghiêm cấm. 



126 

 

 

 

- Sinh viên phải đi học đúng giờ quy định. Sinh viên đi trễ quá 5 phút sau khi giờ 

học bắt đầu sẽ không được tham dự buổi học. 

- Sinh viên tuyệt đối không làm ồn, gây ảnh hưởng đến người khác trong khi học. 

- Sinh viên không được ăn uống, nhai kẹo cao su, sử dụng các thiết bị như điện 

thoại, máy nghe nhạc trong giờ học. 

- Máy tính xách tay, máy tính bảng chỉ được thực hiện vào mục đích ghi chép bài 

giảng, tính toán phục vụ bài giảng, bài tập, tuyệt đối không dùng vào việc khác. 

- Hoàn thành toàn bộ các bài tập cá nhân và bài tập nhóm được giao. 

11. Đánh giá sinh viên 

Ma trận quan hệ chuẩn đầu ra và hình thức đánh giá 

TT Chỉ tiêu 
Cách thức  

đánh giá 

Tỷ lệ 

(%) 

C
L

O
1

 

C
L

O
2

 

C
L

O
3

 

C
L

O
4

 

C
L

O
5

 

C
L

O
6

 

1 

Điểm 

chuyên 

cần 

- Chuyên cần 

- Đóng góp ý 

kiến 

- Bài tập về nhà 

10  x x x x x x 

2 
Điểm 

giữa kì 

-   Kiểm tra trắc 

nghiệm (Nghe),  

-   Vấn đáp (Nói) 

30    x  x  

3 
Điểm 

cuối kì 

-  Kiểm tra tự luận 

(Đọc, Viết) 

-  Kiểm tra trắc 

nghiệm (Ngữ 

pháp, từ vựng) 

60  x x  x  x 

12. Nội dung chi tiết học phần 

  UNIT 1: FEELINGS 

 1.1 Vocabulary: How do you feel? 

 1.2 Grammar: Past simple  

 1.3 Listening: Problems, Problems! 

 1.4 Reading: Painless 

 1.5 Speaking: Narrating events 

 1.6 Writing: A description of an event 

  UNIT 2: ADVENTURE  

 2.1 Vocabulary: Landscapes 

 2.2 Grammar: Past continuous; past simple vs past continuous 

 2.3 Listening: Adrenaline junkies 

 2.4 Reading: Lost at sea 
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 2.5 Speaking: Photo description 

 2.6 Writing: An invitation 

  UNIT 3: ON SCREEN 

 3.1 Vocabulary: Films and TV progammes 

 3.2 Grammar: Quantity; Must/mustn't and needn't/don't have to 

 3.3 Listening: Advertising 

 3.4 Reading: Video games and health 

 3.5 Speaking: Reaching an agreement 

 3.6 Writing: An informal letter 

  UNIT 4: OUR PLANET 

 4.1 Vocabulary: Weather 

 4.2 Grammar: Comparison; too and enough 

 4.3 Listening: Eyewitness 

 4.4  Reading: Gliders in the storm 

 4.5 Speaking: Photo comparison 

 4.6 Writing: An article 

13. Tài liệu học tập 

13.1.Tài liệu chính 

TL1.  Falla, T. and Davies Paul A (2017). Solutions : Pre-intermediate, Student's 

book, Oxford University Press. 

TL2. Falla, T. and Davies Paul A (2017). Solutions : Pre-intermediate, Workbook, 

Oxford University Press. 

13.2.Tài liệu khác 

TK1. Eckersley, C. E. (1996). A Concise English Grammar for Foreign Students. 

London: Longmans.  

TK2. Gammidge, M. (2004). Speaking extra. Cambridge: Cambridge University Press.  

TK3 Palmer, G. (2004). Writing extra. Cambridge: Cambridge University Press. 

TK4. Driscoll, L. (2004). Reading extra. Cambridge: Cambridge University Press. 

TK5. Craven, M. (2004). Listening extra.  Cambridge: Cambridge University Press. 

14. Phê duyệt 

       Tổ bộ môn Trưởng khoa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phan Thị Thanh Trúc 

 

  



128 

 

 

 

16. NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN 

1. Tên học phần: NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN 

2. Tên tiếng Anh: PRINCIPLES OF ACCOUNTING 

3. Số tín chỉ: 03 

4. Phân bổ thời gian: Lý thuyết: 30  tiết; thực hành: 15 tiết, tự học: 90 tiết 

5. Điều kiện tham gia học phần:  

6. Loại học phần: Bắt buộc 

7. Mô tả tóm tắt học phần  

Học phần này trang bị cho sinh viên những kiến thức và kỹ năng cơ bản về kế toán 

bao gồm các nguyên tắc, đối tượng và các phương pháp kế toán được sử dụng. Đồng 

thời học cách hạch toán các quá trình kinh doanh chủ yếu của doanh nghiệp. Trên cơ sở 

đó giúp cho sinh viên nghiên cứu và học tốt các môn học chuyên ngành kế toán nói riêng 

và khối ngành kinh tế nói chung. 

8. Mục tiêu học phần 

TT 

Mã mục tiêu 

học phần 

(MTx) 

Tên mục tiêu 

  Kiến thức 

1 MT1 

Hiểu rõ những kiến thức thuộc về nguyên lý kế toán bao 

gồm bản chất và vai trò của kế toán trong quản lý, những 

nguyên tắc kế toán và các phương pháp kế toán trong quy 

trình kế toán ở một tổ chức. 

  Kỹ năng 

2 MT2 
Có kỹ năng vận dụng cơ bản các phương pháp kế toán trong 

quy trình kế toán ở các đơn vị, doanh nghiệp. 

3 MT3 
Vận dụng được các nguyên lý kế toán vào các môn học kế 

toán chuyên sâu về sau. 

  Thái độ 

4 MT4 
Có trách nhiệm với nghề nghiệp, có thái độ cẩn thận, linh 

hoạt, hợp tác, thân thiện, có tinh thần học hỏi sáng tạo  

9. Chuẩn đầu ra của học phần 

TT 

Mã CĐR  

học phần 

(CLOx) 

Tên chuẩn đầu ra 

1 CLO1 
Tóm tắt được nguồn gốc ra đời và phát triển của kế toán, vai 

trò và quy trình của kế toán trong đơn vị. 

2 CLO2 Phân biệt được các đối tượng kế toán. 

3 CLO3 Trình bày được các phương pháp kế toán trong quy trình kế 
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toán của tổ chức. 

4 CLO4 Vận dụng được các khái niệm và nguyên tắc kế toán cơ bản.  

5 CLO5 
Vận dụng được các phương pháp kế toán trong kế toán các 

quá trình kinh doanh chủ yếu của doanh nghiệp. 

6 CLO6 

Có thái độ học tập tích cực, có tính cẩn thận, linh hoạt, có 

trách nhiệm với công việc, với xã hội; có tinh thần hợp tác, 

học hỏi. 

Ma trận quan hệ chuẩn đầu ra học phần và chuẩn đầu ra chương trình đào tạo 

CĐR học phần/ 

CĐR chương 

trình P
L

O
1

 

P
L

O
2

 

P
L

O
3

 

P
L

O
4

 

P
L

O
5

 

P
L

O
6

 

P
L

O
7

 

P
L

O
8

 

P
L

O
9

 

P
L

O
1
0

 

P
L

O
1
1

 

P
L

O
1
2

 

CLO1 x            

CLO2 x            

CLO3 x            

CLO4 x            

CLO5 x            

CLO6           x x 

10. Nhiệm vụ của sinh viên 

- Tham dự lớp học ít nhất là 80%; 

- Tham gia thảo luận trên lớp học; 

- Đọc tài liệu theo hướng dẫn của giáo viên; 

- Hoàn thành toàn bộ các bài tập cá nhân và bài tập nhóm được giao. 

11. Đánh giá sinh viên 

TT Chỉ tiêu 
Cách thức  

đánh giá 

Tỷ lệ 

(%) C
L

O
1

 

C
L

O
2

 

C
L

O
3

 

C
L

O
4

 

C
L

O
5

 

C
L

O
6

 

1 
Điểm chuyên 

cần 
Chuyên cần 10      x 

2 Điểm giữa kì 
Tự luận, Chương 

1-4 
30 x x x x x 

 

3 Điểm cuối kì Tự luận, Toàn bộ 60 x x x x x  

12. Nội dung chi tiết học phần 

  CHƯƠNG 1 

  BẢN CHẤT CỦA KẾ TOÁN 

1.1.  QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA KẾ TOÁN 

1.2.  ĐỊNH NGHĨA VỀ KẾ TOÁN 
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1.3.  QUY TRÌNH KẾ TOÁN TRONG TỔ CHỨC 

1.4.  VAI TRÒ VÀ YÊU CẦU CỦA THÔNG TIN KẾ TOÁN 

1.5.  CÁC KHÁI NIỆM VÀ NGUYÊN TẮC KẾ TOÁN CHUNG 

ĐƯỢC THỪA NHẬN 

  CHƯƠNG 2 

  ĐỐI TƯỢNG KẾ TOÁN 

2.1.  KHÁI QUÁT CHUNG VỀ ĐỐI TƯỢNG KẾ TOÁN 

2.2.  TÀI SẢN VÀ NGUỒN HÌNH THÀNH TÀI SẢN CỦA ĐƠN VỊ 

 2.2.1 Tài sản của đơn vị 

 2.2.2 Nguồn hình thành tài sản của đơn vị 

 2.2.3 Mối quan hệ giữa tài sản và nguồn hình thành tài sản của đơn vị 

2.3.  SỰ VẬN ĐỘNG CỦA TÀI SẢN TRONG CÁC ĐƠN VỊ 

2.4.  CÁC QUAN HỆ KINH TẾ KHÁC 

  CHƯƠNG 3 

  PHƯƠNG PHÁP CHỨNG TỪ KẾ TOÁN 

3.1.  SỰ CẦN THIẾT CỦA PHƯƠNG PHÁP CHỨNG TỪ KẾ TOÁN 

3.2.  HỆ THỐNG BẢN CHỨNG TỪ KẾ TOÁN 

 3.2.1 Các yếu tố của bản chứng từ kế toán 

 3.2.2 Phân loại chứng từ kế toán 

3.3.  LUÂN CHUYỂN CHỨNG TỪ KẾ TOÁN 

 3.3.1 Khái niệm và ý nghĩa của luân chuyển chứng từ kế toán 

 3.3.2 Trình tự luân chuyển chứng từ kế toán 

  CHƯƠNG 4 

  PHƯƠNG PHÁP TÀI KHOẢN VÀ GHI KÉP 

4.1.  SỰ CẦN THIẾT CỦA PHƯƠNG PHÁP TÀI KHOẢN VÀ GHI KÉP 

4.2.  TÀI KHOẢN KẾ TOÁN 

 4.2.1 Khái niệm tài khoản kế toán 

 4.2.2 Cơ sở và nguyên tắc thiết kế tài khoản kế toán 

 4.2.3 Kết cấu chung của tài khoản kế toán 

 4.2.4 Các cấp độ của tài khoản kế toán 

4.3.  QUAN HỆ ĐỐI ỨNG KẾ TOÁN VÀ GHI KÉP VÀO TÀI KHOẢN 

 4.3.1 Quan hệ đối ứng kế toán 

 4.3.2 Ghi kép vào tài khoản 

4.4.  KẾ TOÁN TỔNG HỢP VÀ KẾ TOÁN CHI TIẾT 

 4.4.1 Kế toán tổng hợp 

 4.4.2 Kế toán chi tiết 

 4.4.3 Mối quan hệ giữa kế toán tổng hợp và kế toán chi tiết 

4.5  ĐỐI CHIẾU SỐ LIỆU GHI CHÉP TRÊN TÀI KHOẢN 
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 4.5.1 Đối chiếu số liệu ghi chép trên các tài khoản tổng hợp 

 4.5.2 Đối chiếu số liệu giữa kế toán tổng hợp và kế toán chi tiết 

  CHƯƠNG 5 

  ĐO LƯỜNG ĐỐI TƯỢNG KẾ TOÁN 

5.1.  SỰ CẦN THIẾT CỦA ĐO LƯỜNG ĐỐI TƯỢNG KẾ TOÁN 

5.2.  YÊU CẦU VÀ NGUYÊN TẮC ĐO LƯỜNG ĐỐI TƯỢNG KẾ TOÁN 

 5.2.1 Yêu cầu đo lường đối tượng kế toán 

 5.2.2 Nguyên tắc đo lường đối tượng kế toán 

5.3.  ĐO LƯỜNG TÀI SẢN, NỢ PHẢI TRẢ VÀ NGUỒN VỐN 

CHỦ SỞ HỮU 

5.4.  ĐO LƯỜNG DOANH THU, CHI PHÍ, LỢI NHUẬN 

  CHƯƠNG 6 

  PHƯƠNG PHÁP TỔNG HỢP CÂN ĐỐI KẾ TOÁN 

6.1.  SỰ CẦN THIẾT CỦA PHƯƠNG PHÁP TỔNG HỢP CÂN 

ĐỐI KẾ TOÁN 

6.2.  HỆ THỐNG BẢNG TỔNG HỢP CÂN ĐỐI KẾ TOÁN 

 6.2.1 Các yếu tố cơ bản của bảng tổng hợp cân đối kế toán 

 6.2.2 Phân loại hệ thống bảng tổng hợp cân đối kế toán 

6.3.  HỆ THỐNG BÁO CÁO TÀI CHÍNH 

 6.3.1 Bảng cân đối kế toán 

 6.3.2 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 

 6.3.3 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ 

  CHƯƠNG 7 

  KẾ TOÁN CÁC QUÁ TRÌNH KINH DOANH CHỦ YẾU 

7.1.  KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÁC QUÁ TRÌNH KINH DOANH 

7.2.  KẾ TOÁN QUÁ TRÌNH CUNG CẤP 

 7.2.1 Đặc điểm quá trình cung cấp và nhiệm vụ của kế toán quá 

trình cung cấp 

 7.2.2 Vận dụng các phương pháp kế toán trong kế toán quá trình 

cung cấp 

7.3.  KẾ TOÁN QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT 

 7.3.1 Đặc điểm quá trình sản xuất và nhiệm vụ của kế toán quá 

trình sản xuất 

 7.3.2 Vận dụng các phương pháp kế toán trong quá trình sản xuất 

7.4.  KẾ TOÁN QUÁ TRÌNH TIÊU THỤ 

 7.4.1 Đặc điểm quá trình tiêu thụ và nhiệm vụ của kế toán quá trình 

tiêu thụ 

 7.4.2 Vận dụng các phương pháp kế toán trong quá trình tiêu thụ 
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13. Tài liệu học tập 

13.1. Tài liệu chính 

TL1. Trần Đình Khôi Nguyên và cộng sự (2015); Giáo trình Nguyên lý kế toán; 

NXB Giáo dục 

TL2. Weygand, J.J., Kimmel, P.D., Kieso, D. E.  (2015); Accounting Principles; 

John Wiley and Sons 

13.2. Tài liệu khác 

TK1. Bộ tài chính (2014), Thông tư 200/2014/TT-BTC về việc hướng dẫn chế độ 

kế toán doanh nghiệp, Ban hành ngày 22/12/20214. 

TK2. Quốc hội (2015), Luật kế toán số 88/2015/QH13, Ban hành ngày 20/11/2015. 

TK3. Tổ bộ môn Kế toán – Tài chính Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum 

(2020), bài giảng và hệ thống bài tập Nguyên lý kế toán. 

14. Phê duyệt 

Tổ bộ môn Trưởng khoa 

 

 

 

 

Phan Thị Thanh Trúc 

 

  

http://www.google.com.vn/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Jerry+J.+Weygandt%22
http://www.google.com.vn/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Paul+D.+Kimmel%22
http://www.google.com.vn/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Donald+E.+Kieso%22
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17. MARKETING CĂN BẢN 

1. Tên học phần: MARKETING CĂN BẢN 

2. Tên tiếng Anh: PRINCIPLES OF MARKETING  

3. Số tín chỉ: 03 

4. Phân bổ thời gian: Lý thuyết: 32 tiết; thực hành: 13 tiết, tự học: 90 tiết 

5. Điều kiện tham gia học phần:  

6. Loại học phần: Bắt buộc 

7. Mô tả tóm tắt học phần 

Marketing căn bản là một môn học của khối kiến thức cơ sở, trang bị cho người 

học những kiến thức chung nhất về marketing và bước đầu đưa ra cách thức vận dụng 

nó trong thực tiễn kinh doanh và quản trị doanh nghiệp. Môn học trước hết cung cấp 

những khái niệm cơ bản về marketing để làm rõ tư tưởng chủ đạo của marketing hiện 

đại: tìm hiểu và đáp ứng nhu cầu thị trường. Từ đó môn học giới thiệu một công cụ hiệu 

quả để có thể hiểu biết thị trường và nắm bắt nhu cầu khách hàng – hệ thống thông tin 

và nghiên cứu marketing. Công cụ này được sử dụng trong quá trình nghiên cứu môi 

trường marketing và hành vi của người tiêu dùng để giúp doanh nghiệp nhận biết, dự 

đoán những cơ hội và đe dọa từ phía môi trường tới quá trình thực hành marketing. Kết 

quả nghiên cứu môi trường và khách hàng sẽ cung cấp dữ liệu cho doanh nghiệp tiến 

hành phân khúc thị trường, lựa chọn thị trường mục tiêu, lập chiến lược marketing hỗn 

hợp: sản phẩm, giá cả, phân phối và xúc tiến hỗn hợp. 

8. Mục tiêu học phần (kiến thức, kỹ năng, thái độ) 

TT 

Mã mục tiêu 

học phần 

(MTx) 

Tên mục tiêu 

  Kiến thức 

1 MT1 
Cung cấp các khái niệm cơ bản về marketing và tiến trình 

marketing theo quan điểm marketing hiện đại  

2 MT2 
Cung cấp hệ thống kiến thức về các hoạt động marketing 

theo định hướng tạo giá trị cho khách hàng 

  Kỹ năng 

3 MT3 
Trang bị tư duy về thị trường, khách hàng và định hướng 

khách hàng trong kinh doanh 

4 MT4 

Rèn luyện khả năng nhận diện và phân tích các khái niệm 

và hoạt động marketing, ứng dụng phân tích trong môi 

trường kinh doanh thực tế. 

  Thái độ 

5 MT5 Có tinh thần học hỏi và theo đuổi đam mê nghề nghiệp. 
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9. Chuẩn đầu ra của học phần 

TT 

Mã CĐR 

học phần 

(CLOx) 

Tên chuẩn đầu ra 

1 CLO1 
Trình bày được các khái niệm về marketing và các quan điểm quản 

trị marketing 

2 CLO2 
Phân tích được các yếu tố của môi trường bên trong và bên ngoài 

tác động lên hoạt động Marketing của doanh nghiệp 

3 CLO3 
Phân tích được tác động của các biến số ảnh hưởng đến hành vi 

khách hàng  

4 CLO4 
Giải thích được cách thức nghiên cứu thị trường và phân khúc thị 

trường, lựa chọn thị trường mục tiêu 

5 CLO5 

Phân tích được các phối thức marketing của doanh nghiệp bao 

gồm các chiến lược marketing-mix: sản phẩm, định giá, phân phối, 

truyền thông cổ động nhằm thoả mãn nhu cầu khách hàng 

6 CLO6 Có kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm 

7 CLO7 
Có tinh thần học hỏi và theo đuổi đam mê nghề nghiệp về lĩnh vực 

Marketing  

Ma trận quan hệ chuẩn đầu ra học phần và chuẩn đầu ra chương trình đào tạo 

CĐR học phần/ 

CĐR chương 

trình P
L

O
1

 

P
L

O
2

 

P
L

O
3

 

P
L

O
4

 

P
L

O
5

 

P
L

O
6

 

P
L

O
7

 

P
L

O
8

 

P
L

O
9

 

P
L

O
1

0
 

P
L

O
1

1
 

P
L

O
1

2
 

CLO1 x  x          

CLO2 x  x          

CLO3 x  x          

CLO4 x  x          

CLO5 x  x          

CLO6     x  x      

CLO7            x 

10. Nhiệm vụ của sinh viên 

- Sinh viên phải chuẩn bị cho buổi học trên lớp bằng cách đọc trước các tài liệu 

theo yêu cầu một cách cẩn thận, dành thời gian để làm các bài tập và nghiên cứu các các 

tình huống. 

- Sinh viên phải tham gia làm bài tập lớn theo nhóm. Sinh viên cần chủ động 

chuẩn bị, tham gia tích cực vào các cuộc thảo luận nhóm, trình bày thể hiện tính năng 

động của mình. 

- Sinh viên phải tích cực làm bài tập cá nhân theo yêu cầu của giáo viên hướng dẫn, 

các bài tập cá nhân phải đảm bảo thực hiện theo yêu cầu nội dung và nộp đúng tiến độ. 
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11. Đánh giá sinh viên 

T

T 
Chỉ tiêu 

Cách thức 

đánh giá 

Tỷ lệ 

(%) 

C
L

O
1

 

C
L

O
2

 

C
L

O
3

 

C
L

O
4

 

C
L

O
5

 

C
L

O
6

 

C
L

O
7

 

1 
Điểm 

chuyên cần 

Chuyên cần – 

Toàn bộ 
10 x x x x x x 

x 

2 Điểm giữa kì 
- Bài tập nhóm  

- Chương 2,4-8 
30  x  x x x 

 

3 Điểm cuối kì 

Tự luận, trắc 

nghiệm – Toàn 

bộ 

    60 x x x x x  

 

 
12. Nội dung chi tiết học phần 

  CHƯƠNG 1 

  TỔNG QUAN VỀ MARKETING 

1.1.  SỰ RA ĐỜI VÀ PHÁT TRIỂN CỦA MARKETING 

1.2.  CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ MARKETING 

 1.2.1. Nhu cầu cấp thiết 

 1.2.2. Mong muốn 

 1.2.3. Nhu cầu 

 1.2.4. Hàng hóa 

 1.2.5. Trao đổi 

 1.2.6. Giao dịch 

 1.2.7. Thị trường 

 1.2.8. Marketing 

1.3.  QUẢN TRỊ MARKETING 

 1.3.1. Khái niệm 

 1.3.2. Các quan niệm về quản trị marketing 

1.4.  SỰ PHỔ BIẾN CỦA HỆ THỐNG MARKETING 

 1.4.1. Trong lĩnh vực kinh doanh 

 1.4.2. Trên trường quốc tế 

 1.4.3. Trong lĩnh vực hoạt động phi thương mại 

  CHƯƠNG 2 

  MÔI TRƯỜNG MARKETING 

2.1.  KHÁI NIỆM MÔI TRƯỜNG MARKETING 

2.2.  MÔI TRƯỜNG VI MÔ DOANH NGHIỆP 

 2.2.1. Nhà cung ứng 

 2.2.2. Những người môi giới marketing 

 2.2.3. Khách hàng 
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 2.2.4. Đối thủ cạnh tranh 

 2.2.5. Công chúng trực tiếp 

2.3.  NHỮNG YẾU TỐ CƠ BẢN CỦA MÔI TRƯỜNG VĨ MÔ 

 2.3.1. Môi trường nhân khẩu 

 2.3.2. Môi trường kinh tế 

 2.3.3. Môi trường tự nhiên 

 2.3.4. Môi trường khoa học- kỹ thuật 

 2.3.5. Môi trường chính trị 

 2.3.6. Môi trường văn hóa 

2.4.  HỆ THỐNG THÔNG TIN MARKETING 

  CHƯƠNG 3 

  HÀNH VI MUA HÀNG CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG 

3.1.  KHÁI NIỆM THỊ TRƯỜNG NGƯỜI TIÊU DÙNG 

3.2.  MÔ HÌNH HÀNH VI NGƯỜI MUA HÀNG 

3.3.  CÁC YẾU TỐ CÓ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HÀNH VI CỦA 

NGƯỜI MUA 

 3.3.1. Những yếu tố trình độ văn hóa 

 3.3.2. Những yếu tố mang tính chất xã hội 

 3.3.3. Những yếu tố mang tính chất cá nhân 

 3.3.4. Những yếu tố mang tính chất tâm lý 

3.4.  QUÁ TRÌNH THÔNG QUA QUYẾT ĐỊNH MUA HÀNG 

 3.4.1.  Nhận thức vấn đề 

 3.4.2.  Tìm kiếm thông tin 

 3.4.3.  Đánh giá các phương án 

 3.4.4.  Quyết định mua 

 3.4.5.  Hành động mua 

  CHƯƠNG 4 

  PHÂN KHÚC THỊ TRƯỜNG, LỰA CHỌN THỊ 

TRƯỜNG MỤC TIÊU VÀ ĐỊNH VỊ THỊ TRƯỜNG 

4.1.  PHÂN KHÚC THỊ TRƯỜNG 

 4.1.1. Quan điểm chung về việc phân khúc thị trường 

 4.1.2. Những nguyên tắc cơ bản của việc phân chia các thị trường tiêu dùng 

 4.1.3. Những nguyên tắc cơ bản của việc phân khúc thị trường hàng 

tư liệu sản xuất 

4.2.  LỰA CHỌN CÁC THỊ TRƯỜNG MỤC TIÊU 

 4.2.1. Đánh giá mức độ hấp dẫn của khúc thị trường 

 4.2.2. Lựa chọn các thị trường mục tiêu 

4.3.  ĐỊNH VỊ HÀNG HÓA TRÊN THỊ TRƯỜNG 
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  CHƯƠNG 5 

  MARKETING-MIX: SẢN PHẨM 

5.1.  KHÁI NIỆM SẢN PHẨM 

5.2.  CÁC BỘ PHẬN CẤU THÀNH CỦA SẢN PHẨM 

 5.2.1. Thành phần cốt lõi 

 5.2.2. Thành phần sản phẩm đầy đủ 

 5.2.3. Thành phần sản phẩm bổ sung 

5.3.  PHÂN LOẠI SẢN PHẨM 

 5.3.1. Hàng hóa sử dụng hàng ngày 

 5.3.2. Hàng hóa mua có lựa chọn 

 5.3.3. Hàng hóa theo nhu cầu đặc biệt 

 5.3.4. Hàng hóa theo nhu cầu thụ động 

5.4.  CÁC QUYẾT ĐỊNH CÁ NHÂN VỀ SẢN PHẨM 

 5.4.1. Thuộc tính của sản phẩm 

 5.4.2. Nhãn hiệu 

 5.4.3. Bao bì 

 5.4.4. Thương hiệu 

 5.4.5. Các dịch vụ hỗ trợ 

5.5.  CHIẾN LƯỢC THIẾT KẾ SẢN PHẨM MỚI 

 5.5.1. Khái niệm về sản phẩm mới 

 5.5.2. Hình thành ý tưởng 

 5.5.3. Lựa chọn ý tưởng 

 5.5.4. Lập dự án và thẩm định dự án 

 5.5.5. Lập chiến lược marketing 

 5.5.6. Phân tích khả năng sản xuất và tiêu thụ 

 5.5.7. Thiết kế sản phẩm hàng hóa 

 5.5.8. Thử nghiệm sản phẩm trên thị trường 

 5.5.9. Triển khai sản xuất đại trà 

5.6.  CHU KỲ SỐNG CỦA SẢN PHẨM 

 5.6.1. Giai đoạn tung sản phẩm ra thị trường 

 5.6.2. Giai đoạn phát triển 

 5.6.3. Giai đoạn chín muồi 

 5.6.4. Giai đoạn suy thoái 

  CHƯƠNG 6 

  MARKETING-MIX: GIÁ 

6.1.  KHÁI NIỆM 

6.2.  CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC ĐỊNH GIÁ 

 6.2.1. Các yếu tố bên trong 

 6.2.2. Các yếu tố bên ngoài 
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6.3.  CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH GIÁ 

 6.3.1. Định giá dựa vào chi phí 

 6.3.2. Định giá dựa vào khách hàng 

 6.3.3. Định giá dựa vào cạnh tranh 

6.4.  CÁC CHIẾN LƯỢC ĐỊNH GIÁ CHO SẢN PHẨM PHỨC HỢP 

6.5.  CÁC CHIẾN LƯỢC ĐIỀU CHỈNH GIÁ 

 6.5.1. Định giá chiết khấu 

 6.5.2. Định giá phân biệt 

 6.5.3. Định giá tâm lý 

 6.5.4. Định giá theo địa lý 

 6.5.5. Định giá để quảng cáo 

  CHƯƠNG 7 

  MARKETING-MIX: PHÂN PHỐI 

7.1.  KHÁI NIỆM 

7.2.  BẢN CHẤT VÀ CHỨC NĂNG CỦA KÊNH PHÂN PHỐI 

7.3.  TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA KÊNH PHÂN PHỐI 

 7.3.1. Tổ chức theo kiểu truyền thống 

 7.3.2. Tổ chức theo hệ thống marketing dọc 

7.4.  QUẢN TRỊ KÊNH PHÂN PHỐI 

 7.4.1. Thiết lập các mục tiêu và ràng buộc 

 7.4.2. Tuyển chọn thành viên của kênh 

 7.4.3. Khuyến khích hoạt động của kênh 

 7.4.4. Đánh giá các thành viên 

7.5.  TỔ CHỨC HỆ THỐNG BÁN SỈ VÀ LẺ 

 7.5.1. Tổ chức hệ thống bán sỉ 

 7.5.2. Tổ chức hệ thống bán lẻ 

  CHƯƠNG 8 

  MARKETING-MIX: TRUYỀN THÔNG MARKETING 

8.1.  KHÁI NIỆM 

8.2.  QUẢNG CÁO 

 8.2.1. Khái niệm 

 8.2.2. 5M trong quyết định quảng cáo 

8.3.  KHUYẾN MÃI 

 8.3.1. Khái niệm 

 8.3.2. Các công cụ của khuyến mãi 

 8.3.3. Các quyết định của khuyến mãi 

8.4.  QUAN HỆ CÔNG CHÚNG 

 8.4.1. Khái niệm 

 8.4.2. Các công cụ 
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8.5.  BÁN HÀNG TRỰC TIẾP 

 8.5.1. Khái niệm 

 8.5.2. Bán hàng cá nhân 

 8.5.3. Marketing trực tiếp 

13. Tài liệu học tập 

13.1. Tài liệu chính 

TL1. Quách Thị Bửu Châu & ctg, Marketing căn bản, NXB Lao động, Tp. Hồ Chí 

Minh, 2007 

TL2. Trần Minh Đạo, Giáo trình Marketing căn bản, NXB Đại học Kinh tế quốc 

dân, Hà Nội, 2006 

13.2. Tài liệu khác 

TL3. Nguyễn Xuân Lãn & ctg, Hành vi người tiêu dùng, NXB Tài Chính, Đà Nẵng, 

2011. 

TL4. Philip Kotler; Hermawan Kartajaya; Iwan Setiawan; Nguyễn Khoa Hồng 

Thành, Hoàng Thuỳ Minh Anh, Nguyễn Quỳnh Như Dịch, Tiếp thị 4.0-Dịch chuyển từ 

truyền thống sang công nghệ số, NXB Trẻ, Hồ Chí Minh, 2018. 

TL5. Vũ Quỳnh, Quảng cáo và các hình thức quảng cáo hiệu quả nhất, NXB Lao 

động xã hội, Hà Nội, 2009. 

TL6. Burger.W, Những điều bạn chưa biết về tiếp thị, NXB Trẻ, Tp. Hồ Chí Minh, 

2008. 

TL7. Lưu Văn Nghiêm, Quản trị quan hệ công chúng, NXB Đại học Kinh tế quốc 

dân, Hà Nội, 2011. 

14. Phê duyệt 

Tổ bộ môn Trưởng khoa 

 

 

 

 

Phan Thị Thanh Trúc 
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18. GIAO TIẾP TRONG KINH DOANH 

1. Tên học phần: GIAO TIẾP TRONG KINH DOANH 

2. Tên tiếng Anh: COMMUNICATION IN BUSINESS 

3. Số tín chỉ: 03 

4. Phân bổ thời gian: Lý thuyết: 25 tiết; thực hành: 20 tiết, tự học: 90 tiết 

5. Điều kiện tham gia học phần:  

6. Loại học phần: Bắt buộc 

7. Mô tả tóm tắt học phần 

Học phần này cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về giao tiếp, đặc biệt 

là giao tiếp trong kinh doanh như: nội dung và hình thức giao tiếp; bản chất xã hội và 

hiệu quả của giao tiếp; các đặc điểm trong giao tiếp xã hội và giao tiếp trong kinh doanh; 

những nguyên tắc và kỹ năng cơ bản trong giao tiếp phục vụ cho công việc kinh doanh. 

8. Mục tiêu học phần (kiến thức, kỹ năng, thái độ) 

TT 

Mã mục tiêu 

học phần 

(MTx) 

Tên mục tiêu 

  Kiến thức 

1 MT1 
Giải thích được những kiến thức cơ bản về giao tiếp và giao 

tiếp trong kinh doanh 

  Kỹ năng 

2 MT2 
Vận dụng được các kỹ năng giao tiếp ngôn từ vào các tình 

huống giao tiếp kinh doanh. 

3 MT3 
Vận dụng được các kỹ năng giao tiếp phi ngôn từ vào các 

tình huống giao tiếp kinh doanh 

4 MT4 Rèn luyện kỹ năng giao tiếp nhóm 

  Thái độ 

5 MT5 Xây dựng thái độ chuyên nghiệp và tích cực trong giao tiếp 

9. Chuẩn đầu ra của học phần 

TT 

Mã CĐR học 

phần 

(CLOx) 

Tên chuẩn đầu ra 

1 CLO1 
Trình bày được khái niệm và chức năng của giao tiếp và giao 

tiếp trong kinh doanh 

2 CLO2 
Phân tích được đặc điểm, vai trò của các yếu tố cấu thành 

mô hình giao tiếp trong kinh doanh 

3 CLO3 
Xây dựng được thông điệp văn bản phù hợp với giao tiếp 

kinh doanh 

4 CLO4 Sử dụng kỹ năng lắng nghe và phản hồi phù hợp 
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5 CLO5 
Xây dựng được thông điệp nói phù hợp với giao tiếp kinh 

doanh 

6 CLO6 Sử dụng kỹ năng giao tiếp phi ngôn từ phù hợp 

7 CLO7 Xây dựng hình ảnh bản thân chuyên nghiệp trong giao tiếp 

8 CLO8 Giao tiếp nhóm hiệu quả 

Ma trận quan hệ chuẩn đầu ra học phần và chuẩn đầu ra chương trình đào tạo 

CĐR học 

phần/ CĐR 

chương trình P
L

O
1

 

P
L

O
2

 

P
L

O
3

 

P
L

O
4

 

P
L

O
5

 

P
L

O
6

 

P
L

O
7

 

P
L

O
8

 

P
L

O
9

 

P
L

O
1

0
 

P
L

O
1

1
 

P
L

O
1

2
 

CLO1 x    x        

CLO2 x    x        

CLO3 x    x        

CLO4     x      x  

CLO5     x      x  

CLO6     x      x  

CLO7     x        

CLO8     x  x      

10. Nhiệm vụ của sinh viên 

-  Sinh viên có trách nhiệm tham dự đầy đủ các buổi học. Trong trường hợp nghỉ 

học do lý do bất khả kháng thì phải có giấy tờ chứng minh đầy đủ và hợp lý. 

-  Sinh viên không được vắng quá số buổi học theo quy định đào tạo hiện hành 

của Nhà trường và không được phép vắng các hoạt động sau đây của lớp học phần: Làm 

bài tập lớn theo nhóm và Trình bày bài tập lớn. Nếu không tham gia các hoạt động này 

thì bị coi như không hoàn thành học phần và phải đăng ký học lại học phần vào học kỳ 

sau. 

-  Sinh viên phải đi học đúng giờ quy định. Sinh viên đi trễ quá 5 phút sau khi giờ 

học bắt đầu sẽ không được tham dự buổi học. 

-  Sinh viên tuyệt đối không làm ồn, gây ảnh hưởng đến người khác trong khi 

học. 

-  Sinh viên không được ăn uống, nhai kẹo cao su, sử dụng các thiết bị như điện 

thoại, máy nghe nhạc trong giờ học. 

-  Máy tính xách tay, máy tính bảng chỉ được thực hiện vào mục đích ghi chép 

bài giảng, tính toán phục vụ bài giảng, bài tập, tuyệt đối không dùng vào việc khác. 

11. Đánh giá sinh viên 

TT 
Chỉ 

tiêu 

Cách thức  

đánh giá 

Tỷ 

lệ 

(%) C
L

O
1

 

C
L

O
2

 

C
L

O
3

 

C
L

O
4

 

C
L

O
5

 

C
L

O
6

 

C
L

O
7

 

C
L

O
8

 

1 
Điểm 

chuyên 
Điểm danh 10         
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cần 

2 
Điểm 

giữa kì 

Kiểm tra trắc 

nghiệm kết hợp tự 

luận: nội dung 

chương 1, 2 

Xây dựng văn bản 

viết: nội dung 

chương 3 

30 x x x    x  

3 
Điểm 

cuối kì 

Xây dựng kịch 

bản và quay video 

tình huống giao 

tiếp trong kinh 

doanh: nội dung 

chương 4, 5 

Thuyết trình cá 

nhân: nội dung 

chương 6 

60    x x x x x 

12. Nội dung chi tiết học phần 

 CHƯƠNG 1 

GIỚI THIỆU VỀ GIAO TIẾP TRONG KINH DOANH 

1.1 Giao tiếp trong kinh doanh 

1.2 Mô hình giao tiếp trong kinh doanh 

1.3 Những rào cản trong giao tiếp 

1.4 Giao tiếp ngôn từ và phi ngôn từ 

 CHƯƠNG 2 

CẤU TRÚC GIAO TIẾP TRONG KINH DOANH 

2.1. Giao tiếp hiệu quả và những yêu cầu cơ bản 

2.2. Phân tích đối tượng tiếp nhận thông điệp trong giao tiếp 

2.3. Xác định thông điệp truyền thông 

2.4. Cấu trúc và phương pháp xây dựng thông điệp trong giao tiếp 

 CHƯƠNG 3 

KỸ NĂNG VIẾT TRONG GIAO TIẾP KINH DOANH 

3.1. Vai trò của kỹ năng viết trong giao tiếp kinh doanh 

3.2. Những chuẩn mực của kỹ năng viết trong giao tiếp 

3.3. Phát triển thông điệp viết hiệu quả 

3.4. Các hình thức viết trong giao tiếp kinh doanh 

3.5. Phát triển kỹ năng giao tiếp viết bằng hình thức email 
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 CHƯƠNG 4 

 KỸ NĂNG GIAO TIẾP NGÔN TỪ TRONG KINH DOANH 

4.1. Các yếu tố giúp giao tiếp ngôn từ hiệu quả 

4.2. Kỹ năng lắng nghe và quan sát chủ động 

4.3. Kỹ năng giao tiếp bằng điện thoại trong kinh doanh     

 CHƯƠNG 5 

KỸ NĂNG GIAO TIẾP PHI NGÔN TỪ TRONG KINH DOANH 

5.1. Các hình thức giao tiếp phi ngôn từ sử dụng trong kinh doanh 

5.2. Nguyên tắc sử dụng ngôn ngữ cơ thể hiệu quả trong giao tiếp kinh doanh 

5.3. Xây dựng hình ảnh bản thân chuyên nghiệp 

5.4. Môi trường trong giao tiếp kinh doanh 

 CHƯƠNG 6 

KỸ NĂNG THUYẾT TRÌNH HIỆU QUẢ TRONG KINH DOANH 

6.1. Chuẩn bị trước khi thuyết trình 

6.2. Sử dụng các kỹ thuật hỗ trợ thuyết trình 

6.3. Cách xây dựng một bản liệt kê công việc nhằm thực hiện thuyết trình hiệu quả 

13. Tài liệu học tập 

TL1. Hà Nam Khánh Giao; Giao tiếp trong kinh doanh; NXB Lao động - Xã hội. 

TL2. Tài liệu giảng dạy học phần Giao tiếp trong kinh doanh, Phân hiệu ĐHĐN 

tại Kon Tum, 2019. 

14. Phê duyệt 

Tổ bộ môn Trưởng khoa 

 

 

 

 

Phan Thị Thanh Trúc 
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Học kỳ 4 

 

 

  

STT Môn Số TC 

1 Tư tưởng Hồ Chí Minh  2 

2 Hệ thống thông tin quản lý  3 

3 Tiếng Anh 3 3 

4 Nghiên cứu Marketing 3 

5 Hành vi tổ chức  3 

6 Luật kinh doanh  3 

7 Kiến tập năm 2  2 

8 Giáo dục thể chất 4 1 

 Tổng cộng 20 
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19. TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH 

1. Tên học phần: TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH 

2. Tên tiếng Anh: HO CHI MINH’S IDEOLOGY 

3. Số tín chỉ: 02 

4. Phân bổ thời gian: Lý thuyết: 23 tiết; thực hành: 07 tiết, tự học: 60 tiết 

5. Điều kiện tham gia học phần 

6. Loại học phần: Bắt buộc. 

7. Mô tả tóm tắt học phần  

Học phần Tư tưởng Hồ Chí Minh gồm có 6 chương, cung cấp cho sinh viên kiến 

thức cơ bản về Khái niệm, đối tượng, phương pháp nghiên cứu và ý nghĩa học tập môn 

tư tưởng Hồ Chí Minh; Về cơ sở, quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí 

Minh; Tư tưởng Hồ Chí Minh về: Độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; Đảng Cộng sản 

Việt Nam và Nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân; Đại đoàn kết dân tộc 

và đoàn kết quốc tế; Văn hóa, con người; Đạo đức. 

8. Mục tiêu học phần (kiến thức, kỹ năng, thái độ) 

TT 

Mã mục tiêu 

học phần 

(MTx) 

Tên mục tiêu 

  Kiến thức 

1 MT1 

Hiểu được những kiến thức cơ bản về khái niệm, nguồn gốc, quá 

trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh; những nội 

dung cơ bản về tư tưởng Hồ Chí Minh; sự vận dụng của Đảng 

cộng sản Việt Nam trong cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân 

và trong cách mạng xã hội chủ nghĩa. 

  Kỹ năng 

2 MT2 

Có khả năng tư duy độc lập, phân tích, đánh giá, vận dụng sáng 

tạo tư tưởng Hồ Chí Minh vào giải quyết các vấn đề trong thực 

tiễn đời sống, học tập và công tác. Bên cạnh đó, sinh viên được 

phát triển kỹ năng giao tiếp, kỹ năng làm việc nhóm. 

  Thái độ 

3 MT3 

Nâng cao bản lĩnh chính trị, yêu nước, trung thành với mục tiêu 

độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; nhận thức được 

vai trò của tư tưởng Hồ Chí Minh đối với Đảng và dân tộc Việt 

Nam; thấy được trách nhiệm của bản thân trong việc học tập, rèn 

luyện để góp phần vào xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 
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9. Chuẩn đầu ra của học phần 

TT 

Mã CĐR 

học phần 

(CLOx) 

Tên chuẩn đầu ra 

1 CLO1 
Trình bày được khái niệm tư tưởng Hồ Chí Minh, đối tượng, 

phương pháp nghiên cứu và ý nghĩa của môn học. 

2 CLO2 
Khái quát hoá được nguồn gốc, quá trình hình thành, phát triển 

và giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh. 

3 CLO3 Trình bày được những nội dung cơ bản về tư tưởng Hồ Chí Minh. 

4 CLO4 
Phân tích được những luận điểm đặc sắc, sáng tạo trong tư tưởng 

Hồ Chí Minh. 

5 CLO5 
Vận dụng được tư tưởng Hồ Chí Minh trong thực tiễn đời sống, 

học tập và công tác. 

Ma trận quan hệ chuẩn đầu ra học phần và chuẩn đầu ra chương trình đào tạo 

CĐR học 

phần/ CĐR 

chương trình P
L

O
1

 

P
L

O
2

 

P
L

O
3

 

P
L

O
4

 

P
L

O
5

 

P
L

O
6

 

P
L

O
7

 

P
L

O
8

 

P
L

O
9

 

P
L

O
1

0
 

P
L

O
1

1
 

P
L

O
1

2
 

CLO1 x            

CLO2 x            

CLO3 x            

CLO4 x            

CLO5 x          x x 

10. Nhiệm vụ của sinh viên 

- Tham dự đầy đủ các buổi học theo quy định. 

- Tuyệt đối không làm việc riêng khi tham gia lớp học. 

- Nghiên cứu giáo trình trước, chuẩn bị các ý kiến đề xuất khi nghe giảng; Chuẩn bị các 

nội dung thảo luận, đọc và sưu tầm các tư liệu có liên quan đến nội dung môn học. 

- Hoàn thành tất cả các bài tập cá nhân và bài tập nhóm theo đúng quy định. Các 

bài tập phải được thực hiện từ chính bản thân sinh viên. Nếu bị phát hiện có sao chép 

thì xử lý các sinh viên có liên quan bằng hình thức đánh giá 0 (không) điểm. 

11. Đánh giá sinh viên 

TT Chỉ tiêu Cách thức đánh giá 
Tỷ lệ 

(%) C
L

O

1
 

C
L

O

2
 

C
L

O

3
 

C
L

O

4
 

C
L

O

5
 

1 
Điểm 

chuyên cần 

Đánh giá chuyên cần 

và  Đánh giá bài tập 
10 x x x x x 

2 
Điểm giữa 

kì 

Đánh giá thuyết trình/ 

Đánh giá bài tập. 
30   x x x 

3 
Điểm cuối 

kì 

Kiểm tra viết/ trắc 

nghiệm 
60 x x x x x 
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12. Nội dung chi tiết học phần 

  CHƯƠNG I 

  KHÁI NIỆM, ĐỐI TƯỢNG, PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

  VÀ Ý NGHĨA HỌC TẬP MÔN TƯỞNG HỒ CHÍ MINH  

I.  KHÁI NIỆM, ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU TƯ TƯỞNG  HỒ CHÍ MINH 

 1 Khái niệm tư tưởng và tư tưởng Hồ Chí Minh 

 2 Đối tượng nghiên cứu của môn học tư tưởng Hồ Chí Minh 

II.  PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH 

 1 Cơ sở phương pháp luận 

 2 Một số phương pháp cụ thể 

III.  Ý NGHĨA CỦA VIỆC HỌC TẬP MÔN HỌC ĐỐI VỚI SINH VIÊN 

 1 Góp phần nâng cao năng lực tư duy lý luận 

 2 Giáo dục và định hướng thực hành đạo đức cách mạng, củng cố niềm tin 

khoa học gắn với trau dồi tình cảm cách mạng, bồi dưỡng lòng yêu nước 

 3 Xây dựng, rèn luyện phương pháp và phong cách công tác 

  CHƯƠNG II 

  CƠ SỞ, QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH  

VÀ PHÁT TRIỂN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH  

I.  CƠ SỞ HÌNH THÀNH TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH 

 1 Cơ sở thực tiễn 

 2 Cơ sở lý luận 

 3 Nhân tố chủ quan Hồ Chí Minh 

II.  QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH 

 1 Thời kỳ từ ngày 5/6/1911 trở về trước: Hình thành tư tưởng yêu nước và 

chí hướng tìm con đường cứu nước mới. 

 2 Thời kỳ từ ngày 6/6/1911 đến ngày 30/12/1920: Hình thành tư tưởng cứu 

nước, giải phóng dân tộc theo con đường cách mạng vô sản. 

 3 Thời kỳ từ ngày 31/12/1920 đến ngày 3/2/1930: Hình thành những nội 

dung cơ bản tư tưởng về cách mạng Việt Nam. 

 4 Thời kỳ từ ngày 3/2/1930 đến ngày 28/1/1941: Vượt qua thử thách, giữ 

vững đường lối, phương pháp cách mạng Việt Nam đúng đắn, sáng tạo. 

 5 Thời kỳ từ ngày 29/1/1941 đến ngày 2/9/1969: Tư tưởng Hồ Chí Minh tiếp tục 

phát triển, soi đường cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta. 

III.  GIÁ TRỊ TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH 

 1 Đối với cách mạng Việt Nam 

 2 Đối với sự tiến bộ của nhân loại 
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  CHƯƠNG III 

  TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐỘC LẬP DÂN TỘC VÀ  

CHỦ NGHĨA XÃ HỘI 

I.  TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐỘC LẬP DÂN TỘC 

 1 Vấn đề độc lập dân tộc 

 2 Về cách mạng giải phóng dân tộc 

II.  TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ CHỦ NGHĨA XÃ HỘI VÀ XÂY DỰNG 

CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở VIỆT NAM 

 1 Tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội 

 2 Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam 

 3 Tư tưởng Hồ Chí Minh về thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam 

III.  TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ MỐI QUAN HỆ BIỆN CHỨNG GIỮA 

ĐỘC LẬP DÂN TỘC VÀ CHỦ NGHĨA XÃ HỘI 

 1 Độc lập dân tộc là cơ sở, tiền đề để tiến lên chủ nghĩa xã hội 

 2 Chủ nghĩa xã hội là điều kiện vững chắc để đảm bảo nền độc lập dân tộc 

 3 Điều kiện để đảm bảo độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội 

IV.  VẬN DỤNG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐỘC LẬP DÂN TỘC VÀ 

CHỦ NGHĨA XÃ HỘI TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY 

 1 Kiên định mục tiêu và con đường mà Hồ Chí Minh đã xác định 

 2 Phát huy sức mạnh dân chủ xã hội chủ nghĩa 

 3 Củng cố, kiện toàn, phát huy sức mạnh và hiệu quả hoạt động của toàn bộ 

hệ thống chính trị 

 4 Đấu tranh chống những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị suy thoái 

về đạo đức, lối sống và “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ 

  CHƯƠNG IV 

  TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM VÀ 

NHÀ NƯỚC CỦA NHÂN DÂN, DO NHÂN DÂN, VÌ NHÂN DÂN 

I.  TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

 1 Tính tất yếu và vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam 

 2 Đảng phải trong sạch, vững mạnh 

II.  TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ NHÀ NƯỚC VIỆT NAM 

 1 Nhà nước dân chủ 

 2 Nhà nước pháp quyền 

 3 Nhà nước trong sạch, vững mạnh 

III.  VẬN DỤNG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ CÔNG TÁC XÂY DỰNG 

ĐẢNG VÀ XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC 

 1 Xây dựng Đảng thật sự trong sạch, vững mạnh 

 2 Xây dựng Nhà nước 
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  CHƯƠNG V 

  TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC 

VÀ ĐOÀN KẾT QUỐC TẾ 

I.  TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẠI ĐOÀN TOÀN KẾT DÂN TỘC 

 1 Vai trò của đại đoàn kết dân tộc 

 2 Lực lượng của khối đại đoàn kết toàn dân tộc 

 3 Điều kiện để xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc 

 4 Hình thức, nguyên tắc tổ chức khối đại đoàn kết toàn dân tộc 

 5 Phương thức xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc 

II.  TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐOÀN KẾT QUỐC TẾ 

 1 Sự cần thiết phải đoàn kết quốc tế 

 2 Lực lượng đoàn kết quốc tế và hình thức tổ chức 

 3 Nguyên tắc đoàn kết quốc tế 

III.  VẬN DỤNG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN 

DÂN TỘC VÀ ĐOÀN KẾT QUỐC TẾ TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY 

 1 Quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh về đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế 

trong hoạch định chủ trương, đường lối của Đảng 

 2 Xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên nền tảng khối liên minh công 

– nông – trí dưới sự lãnh đạo của Đảng. 

 3 Đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với đoàn kết quốc tế 

  CHƯƠNG VI 

  TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ VĂN HÓA, 

ĐẠO ĐỨC VÀ CON NGƯỜI MỚI 

I.  TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ VĂN HÓA 

 1 Một số nhận thức chung về văn hóa và quan hệ giữa văn hóa với các lĩnh 

vực khác 

 2 Quan điểm của Hồ Chí Minh về vai trò của văn hóa 

 3 Quan điểm của Hồ Chí Minh về xây dựng nền văn hóa mới 

II.  TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẠO ĐỨC 

 1 Quan điểm về vai trò và sức mạnh của đạo đức 

 2 Quan điểm về những chuẩn mực đạo đức cách mạng 

 3 Quan điểm về những nguyên tắc xây dựng đạo đức cách mạng 

III.  TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ CON NGƯỜI 

 1 Quan niệm của Hồ Chí Minh về con người 

 2 Quan điểm của Hồ Chí Minh về vai trò của con người 

 3 Quan điểm của Hồ Chí Minh về xây dựng con người 

IV.  XÂY DỰNG VĂN HÓA, ĐẠO ĐỨC, CON NGƯỜI VIỆT NAM HIỆN 

NAY THEO TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH 

 1 Xây dựng và phát triển văn hóa, con người 
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 2 Xây dựng đạo đức cách mạng 

13. Tài liệu học tập 

13.1. Tài liệu chính  

TL1. Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh (dành cho bậc đại học hệ không chuyên lý 

luận chính trị), Bộ giáo dục và đào tạo (PGS.TS. Mạch Quang Thắng chủ biên), Nxb 

Chính Trị Quốc Gia Sự Thật, Hà Nội, 2021.  

TL2. [PDF]  Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh (dành cho bậc đại học hệ không 

chuyên lý luận chính trị) do Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo biên soạn (PGS.TS. Mạch 

Quang Thắng chủ biên), Hà Nội, 2019. 

TL3. Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh do Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo biên 

soạn, Nxb Chính trị quốc gia, 2009 (Được tái bản các năm 2010 – 2015). 

13.2. Tài liệu khác 

TK1. Hồ Chí Minh, Toàn tập, 15 tập, Nxb Chính trị quốc gia, HN, 2011. 

TK2. Đĩa CDROM HCM.  

TK3. Võ Nguyên Giáp: Tư tưởng HCM và con đường cách mạng Việt Nam, Nxb 

Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 1997.  

TK4. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc Đảng Cộng 

sản Việt Nam lần thứ VII, IX, XII, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 1991, 2011, 2016. 

TK5. Đặng Văn Thái: Vấn đề đoàn kết trong tư tưởng Hồ Chí Minh, Nxb Chính trị 

Quốc gia, Hà Nội, 2004.  

TK6. Website: https://hochiminh.vn/ 

14. Phê duyệt 

Tổ bộ môn Trưởng khoa 

 

 

 

 

Phan Thị Thanh Trúc 
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20. HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ 

1. Tên học phần: HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ 

2. Tên tiếng Anh: MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS 

3. Số tín chỉ: 03 

4. Phân bổ thời gian: Lý thuyết:  28 tiết; thực hành: 17 tiết, tự học: 90 tiết 

5. Điều kiện tham gia học phần:  

6. Loại học phần: Bắt buộc 

7. Mô tả tóm tắt học phần:  

Học phần trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về dữ liệu, thông tin và hệ 

thống thông tin; các thành phần của hệ thống thông tin; những hệ thống thông tin cơ bản 

trong doanh nghiệp và phương pháp phát triển hệ thống thông tin. Qua đó giúp sinh viên 

nắm vững qui trình triển khai các dự án phát triển hệ thống thông tin trong các doanh 

nghiệp hoặc tổ chức. Học phần còn trang bị cho sinh viên nhiều công cụ để mô tả lưu 

đồ công việc, dòng dữ liệu trong phạm vi doanh nghiệp hoặc tổ chức. 

8. Mục tiêu học phần 

TT 

Mã mục tiêu 

học phần 

(MTx) 

Tên mục tiêu 

  Kiến thức 

1 MT1 
Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về dữ liệu, 

thông tin và hệ thống thông tin. 

2 MT2 
Giúp cho sinh viên hiểu rõ thành phần cơ bản của hệ thống 

thông tin quản lý 

3 MT3 
Trang bị cho sinh viên những kiến thức về các hệ thống thông 

tin quản lý trong doanh nghiệp 

  Kỹ năng 

4 MT4 
Giúp cho sinh viên hiểu rõ qui trình, công cụ và phương pháp 

phát triển hệ thống thông tin 

  Thái độ 

5 MT5 
Có thái độ tích cực trong học tập, phát triển cho sinh viên kỹ 

năng làm việc nhóm và kỹ năng thuyết trình 

9. Chuẩn đầu ra của học phần 

TT 

Mã CĐR 

học phần 

(CLOx) 

Tên chuẩn đầu ra 

1 CLO1 
Trình bày được những kiến thức cơ bản về dữ liệu, thông tin, 

các loại hệ thống thông tin và mô hình biễu diễn thông tin 

2 CLO2 
Mô tả được những thành phần cơ bản của hệ thống thông tin 

quản lý 
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3 CLO3 
Phân tích những nội dung cơ bản của các giai đoạn phát triển hệ 

thống thông tin quản lý 

4 CLO4 

Vận dụng công cụ thích hợp nhằm mô tả lưu đồ công việc, 

dòng dữ liệu và tiến trình xữ lý dữ liệu trong hệ thống thông 

tin quản lý 

5 CLO5 
Phân biệt được các hệ thống thông tin quản lý chủ yếu trong các 

doanh nghiệp và tổ chức 

6 CLO6 
Trình bày được bản chất, đặc điểm và các loại hệ thống hỗ trợ 

ra quyết định và hệ thống hỗ trợ điều hành  

7 CLO7 
Hoàn thành được bài tập nhóm, sử dụng được thuyết trình giải 

quyết bài tập lớn 

8 CLO8 
Có thái độ tích cực, hợp tác với giáo viên và sinh viên khác 

trong quá trình học tập 

Ma trận quan hệ chuẩn đầu ra học phần và chuẩn đầu ra chương trình đào tạo 

CĐR học 

phần/ CĐR 

chương trình P
L

O
1

 

P
L

O
2

 

P
L

O
3

 

P
L

O
4

 

P
L

O
5

 

P
L

O
6

 

P
L

O
7

 

P
L

O
8

 

P
L

O
9

 

P
L

O
1

0
 

P
L

O
1

1
 

P
L

O
1

2
 

CLO1 x            

CLO2 x            

CLO3 x            

CLO4 x       x     

CLO5 x            

CLO6 x            

CLO7     x  x      

CLO8           x  

10. Nhiệm vụ của sinh viên 

- Tham gia đầy đủ các buổi học trên lớp; trao đổi, thảo luận trong các buổi học. 

- Vận dụng kiến thức đã học để nghiên cứu thực tế, và thuyết trình theo những 

chủ đề giảng viên yêu cầu. 

- Thi giữa kì và cuối kì theo quy định. 

11. Đánh giá sinh viên 

Ma trận quan hệ chuẩn đầu ra và hình thức đánh giá 

TT Chỉ tiêu Cách thức đánh giá 
Tỷ lệ 

(%) C
L

O
1

 

C
L

O
2

 

C
L

O
3

 

C
L

O
4

 

C
L

O
5

 

C
L

O
6

 

C
L

O
7

 

C
L

O
8

 

1 
Điểm 

chuyên cần 
Chuyên cần 10 x x x x x x x x 
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2 
Điểm giữa 

kì 
Trắc nghiệm + tự luận  30 x x x      

3 
Điểm cuối 

kì 

Trắc nghiệm+ tự luận  
60   x x x x   

Thuyết trình nhóm 

12. Nội dung chi tiết học phần 

  CHƯƠNG 1.  

TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ 

1.1  THÔNG TIN 

 1.1.1 Thông tin và vai trò của thông tin 

 1.1.2 Các dạng thông tin trong các tổ chức 

 1.1.3 Các nguồn thông tin của tổ chức  

1.2  HỆ THỐNG VÀ HỆ THỐNG THÔNG TIN 

 1.2.1 Hệ thống 

 1.2.2 Hệ thống thông tin 

 1.2.3 Quy trình xử lý thông tin 

1.3  HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ 

 1.3.1 Khái niệm hệ thống thông tin quản lý 

 1.3.2 Phân loại các hệ thống thông tin quản lý  

 1.3.3 Lợi ích kinh tế của hệ thống thông tin quản lý 

 1.3.4 Xu hướng phát triển của hệ thống thông tin quản lý 

  CHƯƠNG 2.  

CÁC THÀNH PHẦN CỦA HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ 

2.1  TÀI NGUYÊN VỀ PHẦN CỨNG 

 2.1.1 Cấu trúc của máy tính 

 2.1.2 Các dạng máy tính 

 2.1.3 Lựa chọn phần cứng 

2.2  HỆ THỐNG TRUYỀN THÔNG 

 2.2.1 Các thiết bị và phần mềm truyền thông 

 2.2.2 Phân loại mạng máy tính 

2.3  TÀI NGUYÊN VỀ PHẦN MỀM 

 2.3.1 Phần mềm hệ thống 

 2.3.2 Phần mềm ứng dụng 

2.4  TÀI NGUYÊN VỀ NHÂN LỰC 

 2.4.1 Các nhóm tài nguyên nhân lực 

 2.4.2 Yêu cầu đối với tài nguyên nhân lực 

2.5  TÀI NGUYÊN VỀ DỮ LIỆU 

 2.5.1 Hệ quản trị CSDL 

 2.5.2 Mô hình CSDL 

 2.5.3 Thiết kế CSDL 
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  CHƯƠNG 3.  

PHÂN TÍCH HỆ THỐNG THÔNG TIN 

3.1  KHÁI NIỆM VÀ MỤC TIÊU PHÂN TÍCH HỆ THỐNG THÔNG TIN 

3.2  PHƯƠNG PHÁP LUẬN TRONG PHÂN TÍCH HỆ THỐNG 

THÔNG TIN 

 3.2.1 Phương pháp tiếp cận hệ thống 

 3.2.2 Phương pháp đi từ phân tích chức năng đến mô hình hóa 

 3.2.3 Phương pháp phân tích hệ thống có cấu trúc 

3.3  QUY TRÌNH PHÂN TÍCH HỆ THỐNG THÔNG TIN 

 3.3.1 Thu thập thông tin cho quá trình phân tích 

 3.3.2 Lập sơ đồ chức năng kinh doanh (Business Funtion Diagram - BFD) 

 3.3.3 Lập sơ đồ luồng dữ liệu (Data Flow Diagram - DFD) 

 3.3.4 Lập báo cáo phân tích hệ thống thông tin 

  CHƯƠNG 4.  

THIẾT KẾ HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ 

4.1  QUY TRÌNH THIẾT KẾ HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ 

4.2  MÔ HÌNH HÓA THỰC THỂ 

 4.2.1 Xây dựng các thực thể 

 4.2.1 Xác định mối quan hệ giữa các thực thể 

4.3  XÂY DỰNG SƠ ĐỒ QUAN HỆ-THỰC THỂ VÀ THIẾT KẾ CƠ 

SỞ DỮ LIỆU 

 4.3.1 Sự tương quan giữa DFD và ER 

 4.3.2 Thiết kế cơ sở dữ liệu từ sơ đồ Quan hệ - Thực thể 

4.4  CHUẨN HÓA DỮ LIỆU 

 4.4.1 Khái niệm chuẩn hoá dữ liệu 

 4.4.2 Khái niệm phụ thuộc hàm 

 4.4.3 Các dạng chuẩn và quá trình chuẩn hóa 

 4.4.4 Trộn các bảng thực thể 

4.5  XÂY DỰNG PHẦN MỀM TRONG HTTT QUẢN LÝ 

 4.5.1 Thiết kế phần mềm mới 

 4.5.2 Lựa chọn phần mềm trên thị trường 

4.6  THIẾT KẾ GIAO DIỆN NGƯỜI – MÁY 

 4.6.1 Nội dung thông tin của các giao diện 

 4.6.2 Các kiểu thiết kế giao diện người - máy 

  CHƯƠNG 5.  

CÀI ĐẶT VÀ KHAI THÁC HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ 

5.1  CÀI ĐẶT HỆ THỐNG 

5.2  CHUYỂN ĐỔI HỆ THỐNG 

 5.2.1 Nội dung của quá trình chuyển đổi hệ thống 
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 5.2.1 Các phương pháp chuyển đổi hệ thống 

5.3  HUẤN LUYỆN NGƯỜI SỬ DỤNG 

 5.3.1 Mục tiêu và sự cần thiết của công tác huấn luyện 

 5.3.2 Nội dung và phương pháp huấn luyện 

5.4  HỖ TRỢ SỬ DỤNG 

5.5  CẢI TIẾN HỆ THỐNG 

5.6  BIÊN SOẠN TÀI LIỆU HỆ THỐNG VÀ QUẢN LÝ CẤU HÌNH 

 5.6.1 Biên soạn tài liệu hệ thống 

 5.6.2 Quản lý cấu hình 

  CHƯƠNG 6.  

CÁC HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ CẤP CHUYÊN GIA 

VÀ CÁC HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ CHỨC NĂNG 

6.1  HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ VĂN PHÒNG 

 6.1.1 Khái niệm 

 6.1.2 Sơ đồ luồng dữ liệu vào - ra 

 6.1.3 Các chức năng cơ bản 

 6.1.4 Công nghệ văn phòng 

 6.1.5 Các phần mềm quản lý văn phòng 

6.2  HỆ THỐNG THÔNG TIN XỬ LÝ GIAO DỊCH  

 6.2.1 Khái niệm 

 6.2.2 Quy trình xử lý giao dịch 

 6.2.3 Một số HTTT xử lý giao dịch phổ biến 

6.3  HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ SẢN XUẤT 

 6.3.1 Khái niệm 

 6.3.2 Sơ đồ luồng dữ liệu vào - ra 

 6.3.3 Phân loại HTTT quản lý sản xuất 

 6.3.4 Các phần mềm quản lý sản xuất 

6.4  HỆ THỐNG THÔNG TIN TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN 

 6.4.1 Khái niệm 

 6.4.2 Sơ đồ luồng dữ liệu vào - ra 

 6.4.3 Phân loại HTTT Tài chính - Kế toán 

 6.4.4 Các phần mềm tài chính – kế toán 

6.5  HỆ THỐNG THÔNG TIN MARKETING 

 6.5.1 Khái niệm 

 6.5.2 Sơ đồ luồng dữ liệu vào - ra 

 6.5.3 Phân loại HTTT Marketing 

 6.5.4 Các phần mềm Marketing 

6.6  HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN TRỊ NHÂN LỰC 

 6.6.1 Khái niệm 
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 6.6.2 Sơ đồ luồng dữ liệu vào - ra 

 6.6.3 Phân loại HTTT quản trị nhân lực 

 6.6.4 Các phần mềm quản trị nhân lực 

  CHƯƠNG 7.  

CÁC HỆ THỐNG THÔNG TIN HỖ TRỢ RA QUYẾT ĐỊNH VÀ 

HỖ TRỢ ĐIỀU HÀNH 

7.1  HỆ THỐNG THÔNG TIN HỖ TRỢ RA QUYẾT ĐỊNH 

 7.1.1 Quá trình ra quyết định trong các tổ chức 

 7.1.2 HTTT hỗ trợ ra quyết định 

 7.1.3 HTTT hỗ trợ ra quyết định theo nhóm 

7.2  HỆ THỐNG THÔNG TIN HỖ TRỢ ĐIỀU HÀNH 

 7.2.1 Khái niệm 

 7.2.2 Mô hình hệ thống 

13. Tài liệu học tập 

13.1. Tài liệu chính 

TL1. Lê Thị Ngọc Diệp (2013), Bài giảng Hệ thống thông tin quản lý, Học viện 

công nghệ bưu chính Viễn Thông, Hà Nội. 

TL2. Hàn Viết Thuận (2008), Giáo trình Hệ thống thông tin quản lý, Nhà xuất bản 

Đại học Kinh tế Quốc dân. 

13.2. Tài liệu khác  

TK1. Phạm Thị Thanh Hồng và Phạm Minh Tuấn (2007), Bài giảng Hệ thống 

thông tin quản lý, Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật. 

TK2. Trần Thị Song Minh (2012), Giáo trình Hệ thống thông tin quản lý, Nhà xuất 

bản Đại học Kinh tế Quốc dân 

14. Phê duyệt 

Tổ bộ môn Trưởng khoa 

 

 

 

 

Phan Thị Thanh Trúc 
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21. TIẾNG ANH 3 

1. Tên học phần:  TIẾNG ANH 3 

2. Tên tiếng Anh: ENGLISH 3 

3. Số tín chỉ: 03 

4. Phân bổ thời gian: Lý thuyết: 12 tiết; thực hành: 33 tiết, tự học: 90 tiết 

5. Điều kiện tham gia học phần: Học trước Tiếng Anh 2 

6. Loại học phần: Bắt buộc 

7. Mô tả tóm tắt học phần  

Học phần Tiếng Anh 3 nhắm trang bị cho người học những kiến thức và kỹ năng 

để có thể giao tiếp thành công ở cấp độ A2. Về kiến thức, học phần này bao gồm các 

kiến thức về cách sử dụng Will/ be going to, câu điều kiện loại 1&2, các thì hiện tại hoàn 

thành, quá khứ hoàn thành và câu tường thuật; viết thư mời, email, blog về chuyến du 

lịch và cấu trúc bài luận trình bày quan điểm cá nhân; từ vựng về nghề nghiệp, kỳ nghỉ, 

các cụm động từ. Về kỹ năng, học phần này tập trung vào tất cả 4 kỹ năng ngôn ngữ: 

nghe, nói, đọc và viết. Ngoài ra, học phần cũng cung cấp cho người học nhiều cơ hội để 

thực hành tiếng Anh cho các mục đích giao tiếp thực tế và giúp cải thiện kỹ năng tự học 

tiếng Anh thông qua việc cung cấp các tài liệu phù hợp và mô phạm các kỹ thuật (phương 

pháp) học tiếng Anh trong quá trình dạy-học. 

8. Mục tiêu học phần (kiến thức, kỹ năng, thái độ) 

TT 

Mã mục tiêu 

học phần 

(MTx) 

Tên mục tiêu 

  Kiến thức 

1 MT1 
Phân biệt được cách sử dụng của các điểm ngữ pháp để miêu 

tả các chủ đề liên quan trực tiếp đến bản thân người học; 

2 MT2 

Phát triển từ vựng nhằm giao tiếp ở mức độ trung cấp về các 

chủ đề quen thuộc về nghề nghiệp, kỳ nghỉ, mua sắm và tội 

phạm; 

3 MT3 
Phân biệt được các thể loại văn bản trong tiếng Anh và sự 

khác nhau với tiếng Việt. 

  Kỹ năng 

  Kỹ năng cứng 

4 MT4 Miêu tả (cả nói và viết) được về việc làm, điểm du lịch;  

5 MT5 Trình bày (cả nói và viết) được quan điểm cá nhân; 

6 MT6 Phát âm đúng các hình thái biểu hiện thì và nói có ngữ điệu; 

7 MT7 
Đọc hiểu và nghe hiểu các đoạn văn bản, hội thoại về các 

chủ đề quen thuộc ở bậc A2; 

8 MT8 
Giao tiếp được trong các tình huống trên lớp học, các chủ đề 

quen thuộc liên quan trực tiếp đến việc làm, kỳ nghỉ, mua 
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sắm và tội phạm ở mức độ trung cấp. 

9 MT9 Miêu tả (cả nói và viết) được về việc làm, điểm du lịch;  

  Kỹ năng mềm 

10 MT10 
Phát triển khả năng làm việc theo cặp, nhóm một cách hiệu 

quả. 

11 Mt11 Phát triển kỹ năng thuyết trình bằng ngoại ngữ. 

12 MT12 
Phát triển kỹ năng khai thác, tìm kiếm thông tin qua sách, 

báo và Internet. 

  Thái độ 

13 MT13 Thể hiện thái độ học tập chăm chỉ. 

14 MT14 Phát huy tính tự học, tự nghiên cứu. 

9. Chuẩn đầu ra của học phần 

TT 

Mã CĐR 

học phần 

(CLOx) 

Tên chuẩn đầu ra 

1 CLO1 
Phân biệt được will/ be going to, câu điều kiện loại 1,2, câu 

tường thuật, thì hiện tại hoàn thành và quá khứ hoàn thành; 

2 CLO2 
Sử dụng cấu trúc câu phức và câu ghép trong trình bày (cả nói 

và viết); 

3 CLO3 
Đặt được câu để khai thác thông tin hình ảnh về tội phạm, về kế 

hoạch du lịch và chọn việc làm; 

4 CLO4 
Áp dụng các cấu trúc thư mời, email, bài luận và blog vào các 

bài viết; 

5 CLO5 
Đọc hiểu và nghe hiểu các đoạn văn bản, hội thoại liên quan đến 

các chủ đề về việc làm, du lịch, tiền tệ và tội phạm; 

6 CLO6 
Giao tiếp được trong các tình huống trên lớp học, các chủ đề liên 

quan đến việc làm, du lịch, tiền tệ và tội phạm. 

10. Nhiệm vụ của sinh viên 

- Sinh viên có trách nhiệm tham dự đầy đủ các buổi học. Trong trường hợp nghỉ 

học do lý do bất khả kháng thì phải có giấy tờ chứng minh đầy đủ và hợp lý. 

- Sinh viên không được vắng quá số buổi học theo quy định đào tạo hiện hành 

của Nhà trường và không được phép vắng các hoạt động sau đây của lớp học phần: Làm 

bài tập lớn theo nhóm và Trình bày bài tập lớn. Nếu không tham gia các hoạt động này 

thì bị coi như không hoàn thành học phần và phải đăng ký học lại học phần vào học kỳ 

sau. 

- Sinh viên tuyệt đối không làm ồn, gây ảnh hưởng đến người khác trong khi học. 

- Sinh viên không được ăn uống, nhai kẹo cao su, sử dụng các thiết bị như điện 

thoại, máy nghe nhạc trong giờ học. 

- Máy tính xách tay, máy tính bảng chỉ được thực hiện vào mục đích ghi chép 



159 

 

 

 

bài giảng, tính toán phục vụ bài giảng, bài tập, tuyệt đối không dùng vào việc khác. 

11. Đánh giá sinh viên 

Ma trận quan hệ chuẩn đầu ra và hình thức đánh giá 

TT 
Chỉ 

tiêu 
Cách thức đánh giá 

Tỷ lệ 

(%) C
L

O
1

 

C
L

O
2

 

C
L

O
3

 

C
L

O
4

 

C
L

O
5

 

C
L

O
6

 

1 

Điểm 

chuyên 

cần 

- Chuyên cần 

- Đóng góp ý kiến 

- Bài tập về nhà 

10 x x x x x x 

2 
Điểm 

giữa kì 

- Kiểm tra trắc nghiệm 

(Nghe),  

- Vấn đáp (Nói) 

30   x  x x 

3 
Điểm 

cuối kì 

-  Kiểm tra tự luận (Đọc, 

Viết) 

- Kiểm tra trắc nghiệm 

(Ngữ pháp, từ vựng) 

60 x x  x x  

12. Nội dung chi tiết học phần 

  UNIT 5: AMBITION 

 1.1 Vocabulary: Jobs 

 1.2 Grammar 1: Will and Going to 

 1.3 Grammar 2: First Conditional 

 1.4 Listening: Changing jobs 

 1.5 Speaking: Choosing a job 

 1.6 Reading: Dream jobs 

 1.7 Writing: An application letter 

  UNIT 6:  TOURISM 

 2.1 Vocabulary: Worth a visit 

 2.2 Grammar 1: Present Perfect 

 2.3 Grammar 2: Contrast: Past Simple Vs. Present Perfect 

 2.4 Listening: Check your ticket 

 2.5 Speaking: Planning a holiday 

 2.6 Reading: Holidays without parents 

 2.7 Writing: A holiday blog 

  UNIT 7: MONEY 

 3.1 Vocabulary: Spending power 

 3.2 Grammar 1: Second conditional 

 3.3 Grammar 2: Past perfect 

 3.4 Listening: Honesty pays 

 3.5 Speaking: Photo comparison and presentation 

 3.6 Reading: Aaron Levie 
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 3.7 Writing: An opinion essay 

  UNIT 8: CRIME 

 4.1 Vocabulary: Crimes and criminals 

 4.2 Grammar 1: Reported Speech 1 

 4.3 Grammar 2: Reported Speech 2 

 4.4 Listening: A life of crime 

 4.5 Speaking: Photo description and comparison 

 4.6 Reading: An Australian murder mystery 

 4.7 Writing: An email 

13. Tài liệu học tập 

13.1. Tài liệu chính 

TL1. Tim F. & Paul A D. (2017). Solutions Pre-Intermediate Student's Book (third 

edition): Oxford University Express. 

TL2. Tim F. & Paul A D. (2017). Solutions Pre-Intermediate Workbook (third 

edition): Oxford University Express. 

13.2. Tài liệu khác 

TK1. Malcolm M. & Steve T. (2008). Destination B1 Grammar & Vocabulary: 

Macmillan. 

TK2. Speaking extra, 2004. Gammidge, M. Cambridge: Cambridge University 

Press. 

TK3. Writing extra, 2004. Palmer, G. Cambridge: Cambridge University Press. 

TK4. Reading extra, 2004. Driscoll, L. Cambridge: Cambridge University Press. 

TK5. Listening extra, 2004.  Craven, M. Cambridge: Cambridge University Press. 

14. Phê duyệt 

Tổ bộ môn Trưởng khoa 

 

 

 

 

Phan Thị Thanh Trúc 
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22. NGHIÊN CỨU MARKETING 

1. Tên học phần: NGHIÊN CỨU MARKETING 

2. Tên tiếng Anh: MARKETING RESEARCH 

3. Số tín chỉ: 03 

4. Phân bổ thời gian: Lý thuyết: 25 tiết; thực hành: 20 tiết, tự học: 90 tiết 

5. Điều kiện tham gia học phần: Marketing căn bản; Thống kê trong kinh doanh và 

kinh tế 

6. Loại học phần: Bắt buộc 

7. Mô tả tóm tắt học phần:  

Học phần Nghiên cứu marketing cung cấp cho sinh viên kiến thức cơ bản về các 

hoạt động thiết kế, thu thập, phân tích và báo cáo thông tin được sử dụng để giải quyết 

một vấn đề marketing đặc biệt. Học phần giúp sinh viên có thể triển khai một dự án 

nghiên cứu thực tế và sử dụng phần mềm SPSS để phân tích dữ liệu. Học phần này thuộc 

khối kiến thức chuyên ngành và được giảng dạy sau khi sinh viên đã học môn Marketing 

căn bản và Thống kê kinh doanh và kinh tế. 

8. Mục tiêu học phần (kiến thức, kỹ năng, thái độ) 

TT 

Mã mục tiêu 

học phần 

(MTx) 

Tên mục tiêu 

  Kiến thức 

1 MT1 
Hiểu vai trò và ứng dụng của nghiên cứu marketing trong việc 

ra các quyết định marketing của nhà quản trị. 

2 MT2 Thiết kế được dự án nghiên cứu ứng dụng trong thực tế 

  Kỹ năng 

3 MT3 
Phát triển các kỹ năng làm việc nhóm, tìm kiếm thông tin và 

thuyết trình để hoàn thành bài tập cá nhân và nhóm 

  Thái độ 

4 MT4 

Hình thành đạo đức trong nghiên cứu và có nhận thức đúng đắn 

về vai trò của hoạt động nghiên cứu marketing trong doanh 

nghiệp 

9. Chuẩn đầu ra của học phần 

TT 

Mã CĐR 

học phần 

(CLOx) 

Tên chuẩn đầu ra 

1 CLO1 Phân biệt được vấn đề quản trị và vấn đề nghiên cứu marketing 

2 CLO2 
Áp dụng lý thuyết về tiến trình thực hiện dự án nghiên cứu để 

thiết kế dự án để triển khai trong thực tế 

3 CLO3 Sử dụng được các công cụ thống kê để phục vụ nghiên cứu, sử 



162 

 

 

 

dụng được trình duyệt internet để thiết kế bảng câu hỏi trực 

tuyến, phân tích dữ liệu SPSS 

4 CLO4 
Có kỹ năng làm việc nhóm, giao tiếp, kỹ năng tìm kiếm thông 

tin, viết báo cáo dự án nghiên cứu 

Ma trận quan hệ chuẩn đầu ra học phần và chuẩn đầu ra chương trình đào tạo 

CĐR học 

phần/ CĐR 

chương trình P
L

O
1

 

P
L

O
2

 

P
L

O
3

 

P
L

O
4

 

P
L

O
5

 

P
L

O
6

 

P
L

O
7

 

P
L

O
8

 

P
L

O
9

 

P
L

O
1

0
 

P
L

O
1

1
 

P
L

O
1

2
 

CLO1 x            

CLO2  x  x     x    

CLO3        x     

CLO4     x  x      

10. Nhiệm vụ của sinh viên 

- Sinh viên phải tham gia học tập đầy đủ các buổi học, vắng một buổi trừ 1 điểm 

chuyên cần. 

- Sinh viên phải chuẩn bị bài trước khi đến lớp theo yêu cầu của giảng viên. 

- Tham gia trao đổi, hoạt động nhóm tích cực 

11. Đánh giá sinh viên 

TT Chỉ tiêu Cách thức đánh giá 
Tỷ lệ 

(%) C
L

O
1

 

C
L

O
2

 

C
L

O
3

 

C
L

O
4

 

1 Điểm chuyên cần Điểm danh 10     

2 Điểm giữa kì 
Bài tập cá nhân, 

Chương 8 
30   x  

3 Điểm cuối kì Dự án, Chương 2 - 9 60 x x x x 

12. Nội dung chi tiết học phần 

  CHƯƠNG 1 

  TỔNG QUAN VỀ NGHIÊN CỨU MARKETING 

1.1.  ĐỊNH NGHĨA VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA NGHIÊN CỨU MARKETING  

1.2.  NGHIÊN CỨU MARKETING  

 1.2.1 Nghiên cứu Marketing ứng dụng  

 1.2.2 Lợi ích của nghiên cứu marketing 

1.3.  NGƯỜI THỰC HIỆN VÀ NGƯỜI SỬ DỤNG NGHIÊN CỨU 

MARKETING 

1.4  TIẾN TRÌNH NGHIÊN CỨU MARKETING 

1.5  NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA MỘT DỰ ÁN NGHIÊN CỨU 

1.6   NHỮNG NGHIÊN CỨU MARKETING THƯỜNG ĐƯỢC TIẾN HÀNH 
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  CHƯƠNG 2 

  XÁC ĐỊNH VẤN ĐỀ VÀ MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 

2.1  TẦM QUAN TRỌNG CỦA VIỆC XÁC ĐỊNH VẤN ĐỀ NGHIÊN 

CỨU 

2.2  PHÂN BIỆT VẤN ĐỀ MARKETING VÀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 

2.3  XÁC ĐỊNH VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 

 2.3.1 Nhận dạng vấn đề 

 2.3.2 Vấn đề nghiên cứu và vấn đề quản trị 

2.4  MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 

2.5  CÂU HỎI, GIẢ THUYẾT VÀ MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU 

  CHƯƠNG 3 

  THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU 

3.1  KHÁI NIỆM 

3.2  TẦM QUAN TRỌNG CỦA THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU 

3.3  MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU CƠ BẢN VÀ THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU 

3.4  CÁC LOẠI THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU 

 3.4.1 Nghiên cứu khám phá 

 3.4.2 Nghiên cứu mô tả 

 3.4.3 Nghiên cứu quan hệ nhân quả 

  CHƯƠNG 4 

  CÁC LOẠI DỮ LIỆU & PHƯƠNG PHÁP THU THẬP DỮ LIỆU 

4.1  CÁC LOẠI DỮ LIỆU 

 4.1.1 Dữ liệu thứ cấp 

 4.1.2 Dữ liệu sơ cấp 

4.2  PHƯƠNG PHÁP THU THẬP DỮ LIỆU THỨ CẤP 

4.3  PHƯƠNG PHÁP THU THẬP DỮ LIỆU SƠ CẤP 

 4.3.1 Phương pháp thu thập dữ liệu định tính 

 4.3.2 Phương pháp thu thập dữ liệu định lượng 

  CHƯƠNG 5 

  ĐO LƯỜNG TRONG NGHIÊN CỨU MARKETING 

5.1  KHÁI NIỆM ĐO LƯỜNG 

5.2  CÁC THANG ĐO LƯỜNG TRONG NGHIÊN CỨU 

 5.2.1 Thang đo định tính 

 5.2.2 Thang đo định lượng 

5.3  CÁC DẠNG CÂU HỎI 

  CHƯƠNG 6 

  THIẾT KẾ BẢNG CÂU HỎI 

6.1  KHÁI NIỆM BẢNG CÂU HỎI 

6.2  CẤU TRÚC CỦA BẢNG CÂU HỎI 

6.3  QUY TRÌNH THIẾT KẾ BẢNG CÂU HỎI 

6.4  HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG GOOGLE DOCS ĐỂ TẠO BẢNG HỎI 

  CHƯƠNG 7 

  PHƯƠNG PHÁP CHỌN MẪU VÀ CỠ MẪU 
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7.1  CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN 

7.2  CÁC PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH CỠ MẪU 

7.3  CÁC PHƯƠNG PHÁP CHỌN MẪU 

 7.3.1 Phương pháp chọn mẫu xác suất 

 7.3.2 Phương pháp chọn mẫu phi xác suất 

  CHƯƠNG 8 

  XỬ LÝ DỮ LIỆU - ỨNG DỤNG PHẦN MỀM SPSS 

8.1  GIỚI THIỆU PHẦN MỀM SPSS 20.0 

8.2  MÃ HÓA VÀ NHẬP VÀ LÀM SẠCH DỮ LIỆU 

8.3  PHÂN TÍCH DỮ LIỆU 

 8.3.1 Phân tích đơn biến 

 8.3.2 Phân tích nhị biến 

 8.3.3 Phân tích đa biến 

  CHƯƠNG 9 

  LẬP BÁO CÁO VÀ TRÌNH BÀY KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

9.1  BẢN BÁO CÁO NGHIÊN CỨU MARKETING 

9.2  NỘI DUNG BẢN BÁO CÁO DÀNH CHO NGƯỜI SỬ DỤNG BÁO CÁO 

9.3  TRÌNH BÀY KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

9.4  CÁC NGUYÊN TẮC TUÂN THỦ KHI SOẠN THẢO BẢN BÁO 

CÁO MARKETING 

13. Tài liệu học tập 

13.1. Tài liệu chính 

TL1. Lê Thế Giới & ctg (2006), Giáo trình Nghiên cứu marketing- lý thuyết và ứng 

dụng. 

TL2. Bài giảng biên soạn của giảng viên. 

13.2. Tài liệu khác  

TK1. Lê Văn Huy & Trương Trần Trâm Anh (2010), Phương pháp nghiên cứu 

trong kinh doanh, NXB Tài chính, 2010 

TK2. Hoàng Trọng & Chu Nguyễn Mộng Ngọc (2008) Phân tích phần mềm dữ 

liệu với SPSS, NXB Hồng Đức, 2008. 

TK3. Hoàng Trọng & Chu Nguyễn Mộng Ngọc (2008), Thống kê ứng dụng trong 

kinh tế - xã hội, NXB Thống Kê, 2008.  

TK4. Phần mềm phân tích dữ liệu SPSS 20.0 

14. Phê duyệt 

Tổ bộ môn Trưởng khoa 

 

 

 

 

Phan Thị Thanh Trúc 
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23. HÀNH VI TỔ CHỨC 

1. Tên học phần: HÀNH VI TỔ CHỨC 

2. Tên tiếng Anh: ORGANIZATIONAL BEHAVIOR 

3. Số tín chỉ: 03 

4. Phân bổ thời gian: Lý thuyết: 25 tiết; thực hành: 20 tiết, tự học: 90 tiết 

5. Điều kiện tham gia học phần: Học trước Quản trị học  

6. Loại học phần: Tự chọn  

7. Mô tả tóm tắt học phần:  

Khóa học này trao đổi những vấn đề về hành vi của con người trong tổ chức, và 

những ảnh hưởng tích cực và tiêu cực của thực tiễn và hệ thống của tổ chức đối với hành 

vi hiệu quả. Các vấn dề lý thuyết, tình huống thực tiễn và các kỹ năng được đan xen 

trong mỗi chủ đề. Khóa học gồm các chủ đề về hành vi cá nhân trong tổ chức, truyền 

thống, động lực, văn hóa tổ chức, nhóm năng động và việc ra quyết định, thiết kế và 

phát triển tổ chức, quản trị stress trong tổ chức. Học viên cũng được trang bị các kỹ năng 

mà các nhà quản trị cần phải có để cải thiện các mối quan hệ trong tổ chức và triển khai 

các dự án thay đổi hành vi tổ chức. Học phần thiết kế phương pháp học theo nguyên tắc 

nắm vững lý thuyết, học qua kinh nghiệm của người khác, thực hành qua bài tập trải 

nghiệm thực tế.  

8. Mục tiêu học phần (kiến thức, kỹ năng, thái độ) 

TT 

Mã mục tiêu 

học phần 

(MTx) 

Tên mục tiêu 

  Kiến thức 

1 MT1 Nhận biết và phát hiện được hành vi của cá nhân, hành vi nhóm 

2 MT2 
Biết sử dụng các kiến thức đã học để đánh giá đặc điểm, quản 

lý các hành vi của bản thân 

  Kỹ năng 

3 MT3 

Xây dựng mối quan hệ như gắn kết, tạo động cơ, đồng cảm, chia 

sẻ trong nhóm qua đó tạo dựng  các mối quan hệ của bản thân 

với đồng nghiệp, các nhà quản lý, cấp dưới và với khách hàng 

  Thái độ 

4 MT4 

Tham gia tích cực và hiệu quả vào hoạt động của tổ chức, có 

khả năng xử lý các mối quan hệ trong tổ chức một cách chuyên 

nghiệp, tôn trọng người khác và ra quyết định phù hợp với đạo 

lý 
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9. Chuẩn đầu ra của học phần 

TT 

Mã CĐR 

học phần 

(CLOx) 

Tên chuẩn đầu ra 

1 CĐR1 

Phân tích hành vi cá nhân trong tổ chức bao gồm: thái độ và sự 

hài lòng với công việc, tính cách và giá trị, nhận thức và ra quyết 

định cá nhân, cảm xúc và quản trị stress, động lực; 

2 CĐR2 
Mô tả và giải thích được hành vi nhóm và những biến đổi của 

hành vi cá nhân trong nhóm. 

3 CĐR3 
Vận dụng lý thuyết để giao tiếp tốt và cư xử phù hợp với văn 

hóa của tổ chức 

4 CĐR4 
Có khả năng dự đoán và phác thảo kế hoạch thay đổi và phát 

triển tổ chức. 

5 CĐR5 
Điều chỉnh hành vi của bản thân, nâng cao khả năng tham gia 

tích cực vào các hoạt động của lớp, của nhóm học tập 

6 CĐR6 

Phân tích và đánh giá hành vi tổ chức dưới góc độ của người 

quản lý một cách có căn cứ, trên cơ sở đó đề xuất các hướng điều 

chỉnh hành vi tổ chức theo mục tiêu chiến lược 

Ma trận quan hệ chuẩn đầu ra học phần và chuẩn đầu ra chương trình đào tạo 

CĐR học 

phần/ CĐR 

chương trình P
L

O
1

 

P
L

O
2

 

P
L

O
3

 

P
L

O
4

 

P
L

O
5

 

P
L

O
6

 

P
L

O
7

 

P
L

O
8

 

P
L

O
9

 

P
L

O
1

0
 

P
L

O
1

1
 

P
L

O
1

2
 

CLO1  X           

CLO2  X           

CLO3  X      X     

CLO4  X         X  

CLO5         X   X 

CLO6  X        X   

10. Nhiệm vụ của sinh viên 

-  Sinh viên tham dự đầy đủ các buổi học. Nếu nghỉ học 2 buổi còn 9 điểm; nếu 

nghỉ 3 buổi còn 8 điểm; 4 điểm còn 6 điểm; Nếu sinh viên nghỉ quá 5 buổi sẽ bị cấm thi.  

-  Sinh viên không được phép vắng các hoạt động sau đây của lớp học phần: Làm 

bài tập lớn theo nhóm và Trình bày bài tập lớn.  

-  Học phần được thực hiện trên nguyên tắc tôn trọng người học và người dạy.  

-  Sinh viên phải đi học đúng giờ quy định. Sinh viên đi trễ quá 10 phút sau khi 

giờ học bắt đầu sẽ không được tham dự buổi học. 

-  Sinh viên tuyệt đối không làm ồn, gây ảnh hưởng đến người khác trong khi 

học. 
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-  Sinh viên không được sử dụng các thiết bị như điện thoại, máy nghe nhạc trong giờ học. 

11. Đánh giá sinh viên 

TT Chỉ tiêu Cách thức đánh giá 

Tỷ 

lệ 

(%) C
L

O
1

 

C
L

O
2

 

C
L

O
3

 

C
L

O
4

 

C
L

O
5

 

C
L

O
6

 

1 

Điểm 

chuyên 

cần 

- Đi học đầy đủ 

- Thực hiện theo đúng 

quy định tại mục 8. 

10%     X  

2 
Điểm 

giữa kì 

Tự luận 

Xử lý tình huống 
30% X X X  X  

3 
Điểm 

cuối kì 
Tự luận 60% X X X X  X 

12. Nội dung chi tiết học phần 

  CHƯƠNG 1 

  TỔNG QUAN VỀ  HÀNH VI TỔ CHỨC 

1.1.  KHÁI NIỆM HÀNH VI TỔ CHỨC 

1.2.  TẠI SAO CẦN NGHIÊN CỨU HÀNH VI  TỔ CHỨC 

1.3.  HÀNH VI TỔ CHỨC VÀ CÁC LĨNH VỰC KHÁC 

1.4.  THÁCH THỨC VÀ CƠ HỘI ĐỐI VỚI HÀNH VI TỔ CHỨC 

1.5.  PHÁT TRIỂN MÔ HÌNH HÀNH VI TỔ CHỨC 

 1.5.1 Các biến số độc lập 

 1.5.2 Các biến số phụ thuộc 

  CHƯƠNG 2 

  THÁI ĐỘ VÀ SỰ HÀI LÒNG VỚI CÔNG VIỆC 

2.1.  THÁI ĐỘ 

 2.1.1 Ba thành phần của thái độ 

 2.1.2 Mối quan hệ giữa thái độ và hành vi 

 2.1.3 Những thái độ chính liên quan đến công việc 

2.2.  SỰ THỎA MÃN TRONG CÔNG VIỆC VÀ CÁCH ĐO LƯỜNG SỰ 

THỎA MÃN TRONG CÔNG VIỆC 

 2.2.1 Thỏa mãn trong công việc  

 2.2.2 Đo lường sự thỏa mãn trong công việc 

2.3.  NGUYÊN NHÂN CHÍNH TẠO NÊN SỰ THỎA MÃN TRONG 

CÔNG VIỆC 

2.4.  NHẬN BIẾT PHẢN HỒI CỦA NHÂN VIÊN KHI HỌ KHÔNG 

THỎA MÃN VỚI CÔNG VIỆC 

 2.4.1 Phản ứng với sự không thỏa mãn trong công việc 

 2.4.2 Thỏa mãn nghề nghiệp và khả năng thể hiện công việc 

 2.4.3 Thỏa mãn nghề nghiệp và hành vi công dân trong tổ chức 
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 2.4.4 Thỏa mãn nghề nghiệp và thỏa mãn khách hàng 

 2.4.5. Thỏa mãn trong công việc và tần xuất vắng mặt 

 2.4.6. Thỏa mãn trong công việc và vấn đề thay thế nhân sự 

  Thỏa mãn trong công việc và hành vi sai trái  tại nơi làm việc 

  CHƯƠNG 3 

  TÍNH CÁCH VÀ GIÁ TRỊ 

3.1.  TÍNH CÁCH 

 3.1.1 Định nghĩa tính cách 

 3.1.2 Phân loại tính cách 

3.2.  GIÁ TRỊ  

 3.2.1 Định nghĩa giá trị 

 3.2.2 Các giá trị chi phối lực lượng lao động 

3.3.  KẾT NỐI TÍNH CÁCH VÀ CÁC GIÁ TRỊ CỦA CÁ NHÂN 

 3.3.1 Sự phù hợp giữa con người và công việc 

 3.3.2. Sự hòa hợp của cá nhân với tổ chức 

  CHƯƠNG 4 

  NHẬN THỨC VÀ QUYẾT ĐỊNH CÁ NHÂN 

4.1.  NHẬN THỨC 

 4.1.1 Định nghĩa nhận thức 

 4.1.2 Các yếu tố ảnh hưởng đến nhận thức 

 4.1.3 Nhận thức con người: đánh giá về những người khác 

4.2.  MỐI LIÊN KẾT GIỮA NHẬN THỨC VÀ RA QUYẾT ĐỊNH CÁC 

NHÂN 

 4.2.1 Giải thích mối liên kết giữa nhận thức và ra quyết định cá nhân 

 4.2.2 Ra quyết định lý tính và trực giác 

 4.2.3 Những sai lầm phổ biến trong việc ra quyết định 

4.3.  NHỮNG ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUÁ TRÌNH RA QUYẾT ĐỊNH 

 4.3.1 Sự khác biệt giữa cá nhân 

 4.3.2 Sức ép của tổ chức 

4.4.  QUYẾT ĐỊNH MANG TÍNH ĐẠO ĐỨC 

4.5  TÍNH SÁNG TẠO TRONG VIỆC RA QUYẾT ĐỊNH 

  CHƯƠNG 5 

  ĐỘNG LỰC: TỪ KHÁI NIỆM ĐẾN ỨNG DỤNG 

5.1.  KHÁI NIỆM ĐỘNG LỰC 

 5.1.1 Các khái niệm: nhu cầu, động cơ, động lực 

 5.1.2 Ba thành tố của động lực 

5.2.  CÁC THUYẾT VỀ ĐỘNG LỰC 

 5.2.1 Thuyết phân cấp nhu cầu 

 5.2.2 Thuyết X và Y 
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 5.2.3 Thuyết hai nhân tố của Herzberg 

 5.2.4 Thuyết nhu cầu của McClelland 

 5.2.5 Thuyết tự quyết 

 5.2.6 Thuyết xác định mục tiêu 

 5.2.7 Lý thuyết hiệu năng của bản thân 

 5.2.8 Lý thuyết về sự công bằng 

 5.2.9 Thuyết kỳ vọng 

 5.2.10 Lý thuyết củng cố 

5.3  SO SÁNH CÁC LÝ THUYẾT HIỆN ĐẠI VỀ ĐỘNG LỰC 

5.4.  TẠO ĐỘNG LỰC BẰNG VIỆC THIẾT KẾ CÔNG VIỆC 

 5.4.1 Mô hình đặc điểm công việc 

 5.4.2 Tái thiết kế công việc  

 5.4.3 Thỏa thuận công việc thay thế 

 5.4.4 Sự gắn kết của nhân viên 

5.5.  TẠO ĐỘNG LỰC THÔNG QUA CHƯƠNG TRÌNH TRẢ LƯƠNG  

  CHƯƠNG 6 

  NHÓM VÀ HÀNH VI CÁ NHÂN TRONG NHÓM 

6.1.  KHÁI NIỆM NHÓM 

 6.1.1 Sư gia tăng nhóm trong tổ chức 

 6.1.2 Sự khác biệt giữa đội và nhóm 

 6.1.3 Phân loại nhóm 

6.2.  ĐẶC ĐIỂM CỦA NHÓM HIỆU QUẢ 

6.3.  TẠO RA NGƯỜI LÀM VIỆC NHÓM HIỆU QUẢ 

 6.3.1 Lựa chọn 

 6.3.2 Đào tạo 

 6.3.3 Khen thưởng 

6.4.  SỬ DỤNG CÁ NHÂN HAY SỬ DỤNG NHÓM 

  CHƯƠNG 7 

  GIAO TIẾP TRONG TỔ CHỨC 

7.1.  CÁC CHỨC NĂNG CỦA GIAO TIẾP 

7.2.  QUÁ TRÌNH GIAO TIẾP 

7.3  HƯỚNG GIAO TIẾP 

 7.3.1 Giao tiếp từ trên xuống 

 7.3.2 Giao tiếp từ dưới lên trên 

 7.3.3 Giao tiếp giữa những người ngang hàng trong tổ chức 

7.4.  GIAO TIẾP TỔ CHỨC 

 7.4.1 Mạng lưới giao tiếp chính thống 

 7.4.2 Tin đồn 

7.5  GIAO TIẾP ĐIỆN TỬ 
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 7.5.1 Thư điện tử 

 7.5.2 Hội nghị trực tuyến 

  CHƯƠNG 8 

  VĂN HÓA TỔ CHỨC 

8.1.  KHÁI NIỆM VĂN HÓA TỔ CHỨC 

 8.1.1 Định nghĩa: Văn hóa tổ chức, Văn hóa doanh nghiệp, Văn 

hóa công sở 

 8.1.2 Sự đồng nhất của văn hóa tổ chức 

 8.1.3 Văn hóa mạnh và văn hóa yếu 

 8.1.4 Văn hóa và sự nghi thức hóa 

8.2  VAI TRÒ CỦA VĂN HÓA  

8.3  TẠO DỰNG VÀ DUY TRÌ VĂN HÓA 

 8.3.1 Xác định các yếu tố tạo dựng và duy trì văn hóa của tổ chức 

 8.3.2 Truyền tải văn hóa đến nhân viên mới 

 8.3.3 Xây dựng văn hóa doanh nghiệp đạo đức và tích cực 

13. Tài liệu học tập 

13.1. Tài liệu chính 

TL1. Bùi Anh Tuấn (2009) , Giáo trình hành vi tổ chức, NXB Đại học Kinh tế 

quốc dân, Hà Nội.  

13.2. Tài liệu khác 

TK1. Stephen P.Robbins, Timothy A.Judge, người dịch FPT Polytechnic, Hành vi 

tổ chức, 2012, NXB Lao động xã hội. 

TK2. Don Hellriegel, John W. Slocum, Jr., Organizational Behavior, 13th edition, 

2013.  

14. Phê duyệt 

Tổ bộ môn Trưởng khoa 

 

 

 

 

Phan Thị Thanh Trúc 
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24. LUẬT KINH DOANH 

1. Tên học phần: LUẬT KINH DOANH 

2. Tên tiếng Anh: BUSINESS LAW 

3. Số tín chỉ: 03 

4. Phân bổ thời gian: Lý thuyết: 25 tiết; thực hành: 20 tiết, tự học: 60 tiết 

5. Điều kiện tham gia học phần: Học trước Pháp luật đại cương 

6. Loại học phần: bắt buộc 

7. Mô tả tóm tắt học phần 

Học phần trình bày những vấn đề cơ bản về chủ thể kinh doanh theo quy định của 

pháp luật Việt Nam, các phần tiếp theo trình bày các quy định về hợp đồng dân sự; giải 

quyết tranh chấp trong kinh doanh, thương mại; và cuối cùng là trình tự và thủ tục phá 

sản doanh nghiệp, hợp tác xã. 

8. Mục tiêu học phần (kiến thức, kỹ năng, thái độ) 

TT 

Mã mục 

tiêu học 

phần (MTx) 

Tên mục tiêu 

1 MT1 

Nắm vững quy định pháp luật và nhận thức rõ hơn về vai trò của 

các loại hình doanh nghiệp và các chủ thể kinh doanh, xác định 

được vị trí, vai trò của các thiết chế có sự ảnh hưởng đến họat 

động kinh tế ở nước ta; 

2 MT2 Nắm vững nội dung pháp lý của một số vấn đề về hợp đồng 

3 MT3 
Am hiểu trình tự thủ tục giải quyết tranh chấp trong kinh doanh, 

thương mại; 

4 MT4 
Nắm vững quy định của pháp luật và trình tự thủ tục về phá sản 

doanh nghiệp, hợp tác xã 

9. Chuẩn đầu ra của học phần 

TT 

Mã CĐR 

học phần 

(CLOx) 

Tên chuẩn đầu ra 

1 CLO1 Có kiến thức chung về thủ tục pháp lý về đăng ký doanh nghiệp 

2 CLO2 
Phân tích được quy định pháp luật về các loại hình doanh nghiệp 

ở Việt Nam 

3 CLO3 
Giải thích được quy định pháp luật về Hợp tác xã, Hộ kinh doanh 

cá thể 

4 CLO4 Vận dụng được quy định pháp luật về hợp đồng 

5 CLO5 
Có khả năng vận dụng để soạn thảo những hợp đồng thông dụng 

trong kinh doanh thương mại 

6 CLO6 
Xác định được một hợp đồng vô hiệu, trách nhiệm dân sự do vi 

phạm hợp đồng 
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7 CLO7 
Có khả năng vận dụng kiến thức pháp lý để giải quyết tranh chấp 

phát sinh trong kinh doanh thương mại 

8 CLO8 
Giải thích được quy định của pháp luật về phá sản doanh nghiệp, 

hợp tác xã. 

Ma trận quan hệ chuẩn đầu ra học phần và chuẩn đầu ra chương trình đào tạo 

CĐR học 

phần/ CĐR 

chương trình P
L

O
1

 

P
L

O
2

 

P
L

O
3

 

P
L

O
4

 

P
L

O
5

 

P
L

O
6

 

P
L

O
7

 

P
L

O
8

 

P
L

O
9

 

P
L

O
1

0
 

P
L

O
1

1
 

P
L

O
1

2
 

CLO1   x          

CLO2  x x          

CLO3   x x         

CLO4   x x      x   

CLO5   x x         

CLO6   x x      x   

CLO7             

CLO8     x       x 

10. Nhiệm vụ của sinh viên 

- Đọc tài liệu theo yêu cầu của giảng viên 

- Dự giảng và tham gia thảo luận trên lớp 

- Chuẩn bị, và  làm các bài tập tình huống do giảng viên giao 

- Làm bài tập theo nhóm và thuyết trình. 

11. Đánh giá sinh viên 

TT Chỉ tiêu Cách thức đánh giá 
Tỷ lệ 

(%) 

1 Điểm chuyên cần 

Thái độ học tập: tham gia đầy đủ các buổi học lý 

thuyết, tích cực phát biểu, thảo luận trên lớp. 

Thuyết trình hoặc làm bài tập theo nhóm hoặc cá 

nhân 

10 

2 Điểm giữa kì 
Thi giữa kỳ 

Hình thức thi: Viết 
30 

3 Điểm cuối kì 

Sinh viên thi cuối kỳ theo kỳ thi chung: 

Hình thức thi: Viết 

Thời gian làm bài: 60 đến 90 phút 

60 

12. Nội dung chi tiết học phần 

  CHƯƠNG 1 

  PHÁP LUẬT VỀ CHỦ THỂ KINH DOANH 

1.1.  TỔNG QUAN VỀ DOANH NGHIỆP 
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 1.1.1 Khái niệm doanh nghiệp 

 1.1.2 Đặc điểm doanh nghiệp 

 1.1.3 Phân loại doanh nghiệp 

1.2.  THÀNH LẬP, ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP 

 1.2.1 Khái niệm thành lập, đăng ký doanh nghiệp 

 1.2.2 Điều kiện để thành lập, đăng ký doanh nghiệp 

 1.2.3 Thủ tục thành lập, đăng ký doanh nghiệp 

1.3.  ĐỊA VỊ PHÁP LÝ CỦA CÁC LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP 

 1.3.1 Công ty trách nhiệm hữu hạn 

 1.3.2 Công ty cổ phần 

 1.3.3 Công ty hợp danh 

 1.3.4 Doanh nghiệp tư nhân 

1.4.  ĐỊA VỊ PHÁP LÝ CỦA HỢP TÁC XÃ, HỘ KINH DOANH CÁ 

THỂ, TỔ HỢP TÁC 

 1.4.1 Hợp tác xã 

 1.4.2 Hộ kinh doanh cá thể 

  CHƯƠNG 2 

  CHẾ ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ HỢP ĐỒNG DÂN SỰ 

2.1.  NGUỒN ĐIỀU CHỈNH CỦA HỢP ĐỒNG DÂN SỰ 

 2.1.1 Vai trò của Bộ luật Dân sự- Hợp đồng dân sự 

 2.1.2 Nguyên tắc cơ bản của Bộ luật dân sự 

2.2.  CÁC QUY ĐỊNH PHÁP LÝ VỀ GIAO KẾT VÀ THỰC HIỆN 

HỢP ĐỒNG DÂN SỰ 

 2.2.1 Khái niệm, nguyên tắc giao kết hợp đồng dân sự 

 2.2.2 Nội dung chủ yếu của hợp đồng dân sự 

 2.2.3 Giao kết hợp đồng dân sự 

 2.2.4 Hợp đồng dân sự vô hiệu 

 2.2.5 Thực hiện, sửa đổi, chấm dứt hợp đồng dân sự 

2.3  TRÁCH NHIỆM DÂN SỰ DO VI PHẠM NGHĨA VỤ DÂN SỰ 

THEO HỢP ĐỒNG 

 2.3.1 Khái niệm, nguyên tắc 

 2.3.1 Trách nhiệm pháp lý do vi phạm hợp đồng 

  CHƯƠNG 3 

  CHẾ ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ GIẢI QUYẾT TRANH 

CHẤP TRONG KINH DOANH THƯƠNG MẠI 

3.1.  KHÁI QUÁT CHUNG VỀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP 

TRONG KINH DOANH THƯƠNG MẠI 

 3.1.1 Khái niệm 
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 3.1.2 Đặc điểm 

 3.1.3 Vai trò 

 3.1.4 Phương thức giải quyết 

3.2.  GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP TẠI TÒA ÁN NHÂN DÂN 

 3.2.1 Nguyên tắc pháp lý khi giải quyết tranh chấp 

 3.2.2 Thẩm quyền giải quyết tranh chấp 

 3.2.3 Trình tự thủ tục giải quyết tranh chấp 

3.3  GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP TẠI TRỌNG TÀI THƯƠNG 

MẠI 

 3.3.1 Quy định chung về trọng tài thương mại 

 3.3.2 Đặc điểm, điều kiện của giải quyết tranh chấp bằng trọng tài 

thương mại 

 3.3.3 Thủ tục giải quyết tranh chấp bằng trọng tài thương mại 

  CHƯƠNG 4 

  LUẬT PHÁ SẢN 

4.1.  QUY ĐỊNH CHUNG 

 4.1.1 Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng 

 4.1.2 Thẩm quyền giải quyết phá sản 

 4.1.3 Thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản 

4.2.  VẤN ĐỀ TÀI SẢN TRONG GIẢI QUYẾT YÊU CẦU PHÁ 

SẢN DOANH NGHIỆP 

 4.2.1 Nghĩa vụ về tài sản 

 4.2.2 Biện pháp bảo toàn tài sản 

 4.2.3 Hội nghị chủ nợ 

4.3  THỦ TỤC PHỤC HỒI HOẠT ĐỘNG KINH DOANH – THỦ 

TỤC THANH LÝ TÀI SẢN 

 4.3.1 Thủ tục phục hồi hoạt động kinh doanh 

 4.3.2 Thủ tục thanh lý tài sản 

 4.3.3 Quyết định tuyên bố phá sản 

13. Tài liệu học tập 

13.1. Tài liệu chính 

TL1.Tập bài giảng Luật Kinh doanh, Khoa Luật, Trường Đại học Kinh tế, Đại học 

Đà Nẵng, 

TL2. Giáo trình Luật kinh tế - Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội.  

13.2. Tài liệu khác 

TK1. Luật Doanh nghiệp và văn bản hướng dẫn thi hành 

TK2.Bộ luật Dân sự 

TK3. Bộ luật Tố tụng dân sự 
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TK4. Luật Trọng tài thương mại 

TK5. Luật Phá sản 

TK6. Luật Hợp tác xã 

*Lưu ý:  -Các văn bản quy phạm pháp luật cần được thường xuyên cập nhật 

  - Giảng viên sẽ hướng dẫn đọc một số nội dung liên quan trong các văn 

bản ở trên. 

14. Phê duyệt 

Tổ bộ môn Trưởng khoa 

 

 

 

 

Phan Thị Thanh Trúc 
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25. KIẾN TẬP NĂM 2 

1. Tên học phần: kiến tập năm 2  

2. Tên tiếng Anh:  

3. Số tín chỉ: 02 

4. Phân bổ thời gian: Lý thuyết: 0 tiết; thực hành: 30 tiết, tự học: 30 tiết 

5. Điều kiện tham gia học phần: Quản trị học, Nguyên lý kế toán, Marketing căn bản. 

6. Loại học phần: Bắt buộc  

7. Mô tả tóm tắt học phần:  

Học tập kiến tập ngành Quản trị kinh doanh được xây dựng nhằm tạo điều kiện 

cho sinh viên tiếp cận được thực tiễn quản trị các công ty. Sinh viên được tham quan 

các công ty để tận mắt “thấy” các hoạt động quản trị trong các công ty. Từ đó sinh viên 

có sự so sánh và bổ sung cho những kiến thức đã được thầy cô giảng dạy tại trường. Nội 

dung kiến tập bao gồm:  

- Tìm hiểu tổng quan về đơn vị kiến tập: các nguồn lực doanh nghiệp, định hướng 

phát triển, thị trường, … 

- Tìm hiểu về các hoạt động quản trị tại doanh nghiệp. 

8. Mục tiêu học phần (kiến thức, kỹ năng, thái độ) 

TT 

Mã mục 

tiêu học 

phần 

(MTx) 

Tên mục tiêu 

  Kiến thức 

 MT1 Mô tả được tổng quan về một doanh nghiệp  

1 MT2 
Tóm tắt được kiến thức thực tiễn trong các hoạt động quản trị và 

kinh doanh cụ thể để rút ra các bài học kinh nghiệm cho bản thân 

  Kỹ năng 

2 MT3 
Hình thành và phát triển được khả năng nhận diện, phát hiện, phát 

hiện và giải quyết vấn đề trong lĩnh vực quản trị và kinh doanh 

3  Hình thành khả năng suy xét, nghiên cứu, khám phá kiến thức 

  Thái độ 

4 MT4 
Nhận diện được vai trò và trách nhiệm của cá nhân trong hoạt động 

kinh doanh và hoạt động nghề nghiệp 

9. Chuẩn đầu ra của học phần 

TT 

Mã CĐR 

học phần 

(CLOx) 

Tên chuẩn đầu ra 

1 CLO1 

Đối chiếu giữa lý thuyết và thực tiễn trong các hoạt động quản trị 

cụ thể (tổ chức và vận hành bộ máy quản trị, xây dựng chiến lược, 

lập kế hoạch kinh doanh, sản xuất, tiêu thụ, nhân sự ...) tại các công ty 
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2 CLO2 
Đúc kết những bài học kinh nghiệm dựa trên nhận thức của bản 

thân đối với các hoạt động quản trị cụ thể 

3 CLO3 
Hình thành và phát triển được khả năng nhận diện, phát hiện vấn 

đề trong lĩnh vực quản trị và kinh doanh 

5 CLO4 Hình thành khả năng suy xét, nghiên cứu, khám phá kiến thức 

7 CLO5 
Nhận thức được vai trò và trách nhiệm của nhà quản trị trước cộng 

đồng, tổ chức và cá nhân trong kinh doanh 

8 CLO6 Hình thành thói quen học tập suốt đời 

10. Nhiệm vụ của sinh viên 

Sinh viên phải thực hiện nhiệm vụ như sau: 

- Tham dự buổi phổ biến chương trình kiến tập. 

- Tham gia đầy đủ các buổi kiến tập tại đơn vị: (quan sát, ghi nhận lại các nội 

dung thực hiện trong các buổi kiến tập tai đơn vị; chủ động trao đổi (đặt câu hỏi) với 

cán bộ hướng dẫn tại các đơn vị kiến tập. 

- Hoàn thành báo cáo kiến tập. 

- Chủ động tổ chức thực hiện giờ tự học. 

11. Đánh giá sinh viên 

TT Chỉ tiêu Cách thức đánh giá 
Tỷ lệ 

(%) C
L

O
1

 

C
L

O
2

 

C
L

O
3

 

C
L

O
4

 

C
L

O
5

 

C
L

O
6

 

1 
Điểm 

chuyên cần 

Tham gia buổi phổ biến 

kiến tập, các buổi kiến tập 

tại đơn vị 

10       

2 Báo cáo Báo cáo kiến tập 90 x x x x x x 

12. Nội dung chi tiết học phần 

STT Nội dung 

1 Hướng dẫn sinh viên về hoạt động kiến tập 

2 Tham gia kiến tập tại đơn vị và trao đổi với các nhà quản trị tại đơn vị kiến tập 

3 Trình bày báo cáo kiến tập, tổng kết hoạt động kiến tập 

13. Tài liệu học tập 

[1]. Quyết định ban hành về tổ chức hoạt động kiến tập thực tập ngành quản trị 

kinh doanh (quyết định số 664/QĐ-PHKT ngày 12 tháng 12 năm 2021) 

14. Phê duyệt 

Tổ bộ môn Trưởng khoa 

 

 

 

 

Phan Thị Thanh Trúc 
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Học kỳ 5 

STT Môn Số TC 

1 Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam  2 

2 Quản trị sản xuất  3 

3 Tiếng Anh 4 3 

4 Quản trị marketing  3 

5 Quản trị nguồn nhân lực  3 

6 Kế toán quản trị (TC) 3 

 Tổng cộng 17 
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26. LỊCH SỬ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

1. Tên học phần: LỊCH SỬ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

2. Tên tiếng Anh: HISTORY OF THE COMMUNIST PARTY OF VIET NAM 

3. Số tín chỉ: 02 

4. Phân bổ thời gian: Lý thuyết: 22 tiết; thực hành: 8 tiết, tự học: 60 tiết 

5. Điều kiện tham gia học phần: Học trước học phần Chủ nghĩa xã hội khoa học. 

6. Loại học phần: Bắt buộc 

7. Mô tả tóm tắt học phần 

Học phần Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam trang bị cho sinh viên sự hiểu biết về 

đối tượng, mục đích, nhiệm vụ, phương pháp nghiên cứu, học tập Lịch sử Đảng và 

những kiến thức cơ bản, cốt lõi, hệ thống về sự ra đời của Đảng (1920-1930), quá trình 

Đảng lãnh đạo cuộc đấu tranh giành chính quyền (1930-1945), lãnh đạo hai cuộc kháng 

chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, hoàn thành giải phóng dân tộc, 

thống nhất đất nước (1945-1975), lãnh đạo cả nước quá độ lên chủ nghĩa xã hội và tiến 

hành công cuộc đổi mới (1975-2018). Qua đó khẳng định các thành công, nêu lên các 

hạn chế, tổng kết những kinh nghiệm về sự lãnh đạo cách mạng của Đảng để giúp người 

học nâng cao nhận thức, niềm tin đối với Đảng và khả năng vận dụng kiến thức đã học 

vào thực tiễn công tác, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. 

8. Mục tiêu học phần (kiến thức, kỹ năng, thái độ) 

TT 

Mã mục tiêu 

học phần 

(MTx) 

Tên mục tiêu 

1 MT1 

Sinh viên hiểu được những nội dung cơ bản về sự ra đời của 

Đảng Cộng sản Việt Nam; về sự lãnh đạo của Đảng đối với cách 

mạng Việt Nam từ thời kỳ cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân 

đến cách mạng xã hội chủ nghĩa 

2 MT2 

Sinh viên có kỹ năng khai thác thông tin, kỹ năng phản biện, kỹ 

năng thuyết trình, kỹ năng làm việc nhóm; có khả năng vận dụng 

kiến thức đã học để giải quyết các vấn đề trong thực tiễn. 

3 MT3 

Sinh viên được xây dựng ý thức tôn trọng sự thật khách quan, 

nâng cao lòng tự hào, niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, vào 

con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. 

9. Chuẩn đầu ra của học phần 

TT 

Mã CĐR  

học phần 

(CLOx) 

Tên chuẩn đầu ra 

1 CLO1 

Trình bày được đối tượng, chức năng, nhiệm vụ, nội dung và 

phương pháp nghiên cứu, học tập Lịch sử Đảng Cộng sản Việt 

Nam 
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2 CLO2 
Trình bày được quá trình hình thành và phát triển của Đảng Cộng 

sản Việt Nam 

3 CLO3 

Diễn giải được vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam 

trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và chống đế 

quốc Mỹ 

4 CLO4 
Diễn giải được quá trình Đảng lãnh đạo đưa cả nước quá độ lên 

chủ nghĩa xã hội và tiến hành công cuộc đổi mới 

5 CLO5 
Phân tích được ý nghĩa thắng lợi và kinh nghiệm lãnh đạo của 

Đảng trong tiến trình cách mạng Việt Nam 

6 CLO6 
Vận dụng kiến thức đã học để giải thích các vấn đề kinh tế, chính 

trị, văn hóa xã hội theo quan điểm của Đảng và Nhà nước 

Ma trận quan hệ chuẩn đầu ra học phần và chuẩn đầu ra chương trình đào tạo 

CĐR học phần/ 

CĐR chương 

trình P
L

O
1

 

P
L

O
2

 

P
L

O
3

 

P
L

O
4

 

P
L

O
5

 

P
L

O
6

 

P
L

O
7

 

P
L

O
8

 

P
L

O
9

 

P
L

O
1

0
 

P
L

O
1

1
 

P
L

O
1

2
 

CLO1 x            

CLO2 x            

CLO3 x            

CLO4 x            

CLO5 x            

CLO6           x x 

10. Nhiệm vụ của sinh viên 

- Tham dự đầy đủ các buổi học theo quy định. 

- Tuyệt đối không làm việc riêng khi tham gia lớp học. 

- Sinh viên phải nghiên cứu giáo trình trước, chuẩn bị các ý kiến đề xuất khi nghe 

giảng; Chuẩn bị các nội dung thảo luận, đọc và sưu tầm các tư liệu có liên quan đến nội 

dung môn học. 

- Hoàn thành tất cả các bài tập cá nhân và bài tập nhóm theo đúng quy định. Các 

bài tập phải được thực hiện từ chính bản thân sinh viên. Nếu bị phát hiện có sao chép 

thì xử lý các sinh viên có liên quan bằng hình thức đánh giá 0 (không) điểm. 

11. Đánh giá sinh viên 

TT Chỉ tiêu Cách thức đánh giá 
Tỷ lệ 

(%) 

C
L

O
1

 

C
L

O
2

 

C
L

O
3

 

C
L

O
4

 

C
L

O
5

 

C
L

O
6

 

1 

Điểm 

chuyên 

cần 

Đánh giá chuyên cần và 

mức độ hoàn thành các 

hoạt động trên Elearning. 

10 x x x x x  

2 Điểm - Kiểm tra trắc nghiệm  30 x x x x x x 
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giữa kì - Đánh giá thuyết trình 

nhóm 

3 
Điểm 

cuối kì 
Kiểm tra tự luận 60  x x x x x 

12. Nội dung chi tiết học phần 

  CHƯƠNG1: ĐỐI TƯỢNG, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, NỘI 

DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU, HỌC TẬP LỊCH SỬ 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

1.1  ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU CỦA MÔN HỌC LỊCH SỬ ĐẢNG 

CỘNG SẢN VIỆT NAM 

1.2  CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA MÔN HỌC LỊCH SỬ ĐẢNG CỘNG 

SẢN VIỆT NAM 

1.3  PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU, HỌC TẬP MÔN HỌC LỊCH SỬ 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

  CHƯƠNG 2. ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM RA ĐỜI VÀ LÃNH 

ĐẠO ĐẤU TRANH GIÀNH CHÍNH QUYỀN (1930-1945) 

2.1  ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM RA ĐỜI VÀ CƯƠNG LĨNH CHÍNH 

TRỊ ĐẦU TIÊN CỦA ĐẢNG (THÁNG 2-1930) 

 2.1.1 Bối cảnh lịch sử và quá trình Nguyễn Ái Quốc chuẩn bị thành lập Đảng 

 2.1.2 Nguyễn Ái Quốc chuẩn bị các điều kiện để thành lập Đảng 

 2.1.3 Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và Cương lĩnh chính trị 

đầu tiên của Đảng 

 2.1.4 Ý nghĩa lịch sử của việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 

2.2  LÃNH ĐẠO QUÁ TRÌNH ĐẤU TRANH GIÀNH CHÍNH QUYỀN 

(1930-1945) 

 2.2.1 Phong trào cách mạng 1930-1931 và khôi phục phong trào 1932-1935 

 2.2.2 Phong trào dân chủ 1936-1939 

 2.2.3 Phong trào giải phóng dân tộc 1939-1945 

 2.2.4 Tính chất, ý nghĩa lịch sử và kinh nghiệm của Cách mạng tháng Tám 

năm 1945 

  CHƯƠNG 3. ĐẢNG LÃNH ĐẠO HAI CUỘC KHÁNG CHIẾN, 

HOÀN THÀNH GIẢI PHÓNG DÂN TỘC, THỐNG NHẤT ĐẤT 

NƯỚC (1945-1975) 

3.1  LÃNH ĐẠO XÂY DỰNG, BẢO VỆ CHÍNH QUYỀN CÁCH MẠNG, 

KHÁNG CHIẾN CHỐNG THỰC DÂN PHÁP XÂM LƯỢC VÀ CAN 

THIỆP MỸ (1945-1954) 

 3.1.1 Xây dựng và bảo vệ chính quyền cách mạng 145-1946 

 3.1.2 Đường lối kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp xâm lược và quá 

trình tổ chức thực hiện từ năm 1945 đến 1950 
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 3.1.3 Đẩy mạnh cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược và can thiệp 

Mỹ đến thắng lợi 1951-1954 

 3.1.4 Ý nghĩa lịch sử và kinh nghiệm của Đảng trong lãnh đạo kháng chiến 

3.2  LÃNH ĐẠO XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở MIỀN BẮC VÀ 

KHÁNG CHIẾN CHỐNG ĐẾ QUỐC MỸ XÂM LƯỢC, GIẢI PHÓNG 

MIỀN NAM, THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC (1954-1975) 

 3.2.1 Lãnh đạo cách mạng hai miền giai đoạn 1954-1965 

 3.2.2 Lãnh đạo cách mạng cả nước giai đoạn 1965-1975 

 3.2.3 Ý nghĩa kinh nghiệm lãnh đạo của Đảng trong cuộc kháng chiến chống 

Mỹ cứu nước 1954-1975 

  CHƯƠNG 4: ĐẢNG LÃNH ĐẠO CẢ NƯỚC QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ 

NGHĨA XÃ HỘI VÀ TIẾN HÀNH CÔNG CUỘC ĐỔI MỚI 

(1975-2018) 

4.1  ĐẢNG LÃNH ĐẠO CẢ NƯỚC XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI 

VÀ BẢO VỆ TỔ QUỐC (1975-1986) 

 3.1.1 Xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc 1975-1981 

 3.1.2 Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V của Đảng và các bước đột phá tiếp 

tục đổi mới kinh tế 1982-1986 

4.2  ĐẢNG LÃNH ĐẠO CÔNG CUỘC ĐỔI MỚI, ĐẨY MẠNH CÔNG 

NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA VÀ HỘI NHẬP QUỐC TẾ (1986-

2018) 

 4.2.1 Đổi mới toàn diện, đưa đất nước ra khỏi khủng hoảng kinh tế - xã hội 

1986-1996 

 4.2.2 Tiếp tục công việc đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và 

hội nhập quốc tế 1996-2018 

 4.2.3 Thành tựu, kinh nghiệm của công cuộc đổi mới 

13. Tài liệu học tập 

13.1. Tài liệu chính 

TL1. Giáo trình Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam (Sử dụng trong các trường đại 

học - hệ không chuyên Lý luận chính trị), Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo biên soạn, 

Nxb Chính trị Quốc gia Sự thật, 2021. 

13.2. Tài liệu khác  

TK1. Giáo trình Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam, Hội Đồng Trung ương chỉ đạo 

biên soạn giáo trình Quốc gia các bộ môn khoa học Mác - Lê nin, Tư tưởng HCM, NXB 

Chính trị Quốc gia, 2007. 

 TK2. Giáo trình Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam (Dành cho 

sinh viên Đại học, Cao đẳng khối không chuyên ngành Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí 

Minh), Bộ Giáo dục và đào tạo, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2018. 

TK3 .Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh, Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo biên 

soạn, Mạch Quang Thắng chủ biên, NXB Chính trị Quốc gia, 2020. 
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TK4. Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI 

(phần cương lĩnh, bổ sung và phát triển), NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2011. 

TK5. Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, 

NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2016. 

TK6. Ngô Đăng Tri: Tiến trình lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, NXB Thông tin 

và truyền thông, 2016. 

TK7. Website: www.tapchicongsan.org.vn 

14. Phê duyệt 

Tổ bộ môn Trưởng khoa 

 

 

 

 

Phan Thị Thanh Trúc 
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27. QUẢN TRỊ SẢN XUẤT 

1. Tên học phần: QUẢN TRỊ SẢN XUẤT 

2. Tên tiếng Anh: OPERATION MANAGEMENT 

3. Số tín chỉ: 03 

4. Phân bổ thời gian: Lý thuyết: 30 tiết; thực hành: 15 tiết, tự học: 90 tiết 

5. Điều kiện tham gia học phần: Quản trị học, Thống kê trong kinh doanh và kinh tế 

6. Loại học phần: Bắt buộc 

7. Mô tả tóm tắt học phần:  

Học phần quản trị sản xuất cung cấp cho sinh viên những hiểu biết cụ thể về chiến 

lược sản xuất, hoạch định và kiểm soát các kế hoạch sản xuất, quản lý tồn kho và có khả 

năng ứng dụng để xử lý các tình huống kinh doanh thực tiễn.Học phần này thuộc khối 

kiến thức chuyên ngành của ngành Quản trị kinh doanh. 

8. Mục tiêu học phần (kiến thức, kỹ năng, thái độ) 

TT 

Mã mục tiêu 

học phần 

(MTx) 

Tên mục tiêu 

  Kiến thức 

1 MT1 
Trình bày được những khái niệm và thuật ngữ liên quan về hoạt 

động quản trị sản xuất.  

2 MT2 

Áp dụng được các kiến thức cụ thể về tổ chức sản xuất, bố trí 

mặt bằng, hoạch định tổng hợp, quản trị vật liệu và hoạch định 

nhu cầu tồn kho phụ thuộc. 

  Kỹ năng 

3 MT3 

Có khả năng ứng dụng các công cụ, phần mềm vào xử lý các vấn 

đề liên quan đến quản trị sản xuất; có khả năng lập kế hoạch sản 

xuất. 

  Thái độ 

4 MT4 
Hiểu được tầm quan trọng của môn học, chuẩn bị và thực hiện 

tốt các nội dung học tập trước, trong và sau khi lên lớp. 

9. Chuẩn đầu ra của học phần 

TT 

Mã CĐR 

học phần 

(CLOx) 

Tên chuẩn đầu ra 

1 CLO1 
Diễn giải được vai trò của các chức năng sản xuất trong việc thực 

hiện chiến lược chung của tổ chức 

2 CLO2 

Trình bày được nội dung cơ bản về tổ chức và bố trí sản xuất, 

hoạch định tổng hợp, quản trị vật liệu và quản trị tồn kho nhu 

cầu độc lập 
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3 CLO3 
Áp dụng được các công cụ quản trị sản xuất vào thực tiễn tại 

doanh nghiệp. 

4 CLO4 
Có khả năng vận dụng các công cụ, phần mềm để giải các bài 

toán sản xuất 

5 CLO5 Có thái độ nghiêm túc và thái độ làm việc chuyên nghiệp 

Ma trận quan hệ chuẩn đầu ra học phần và chuẩn đầu ra chương trình đào tạo 

CĐR học 

phần/ CĐR 

chương trình P
L

O
1

 

P
L

O
2

 

P
L

O
3

 

P
L

O
4

 

P
L

O
5

 

P
L

O
6

 

P
L

O
7

 

P
L

O
8

 

P
L

O
9

 

P
L

O
1

0
 

P
L

O
1

1
 

P
L

O
1

2
 

CLO1    x         

CLO2   x x     x    

CLO3    x         

CLO4        x     

CLO5           x  

10. Nhiệm vụ của sinh viên 

- Sinh viên chuẩn bị bài bọc và hoàn thành các bài tập, bài kiểm tra theo quy định. 

- Sinh viên tham gia đầy đủ các buổi đánh giá theo quy định. 

- Sinh viên có trách nhiệm tham dự đầy đủ các buổi học. 

11. Đánh giá sinh viên 

TT Chỉ tiêu 
Cách thức 

đánh giá 

Tỷ lệ 

(%) C
L

O
1

 

C
L

O
2

 

C
L

O
3

 

C
L

O
4

 

C
L

O
5

 

1 
Điểm chuyên 

cần 

Điểm danh 

Kiểm tra 
10     x 

2 Điểm giữa kì Kiểm tra tự luận 30 x x x   

3 Điểm cuối kì Kiểm tra tự luận 60  x x x  

12. Nội dung chi tiết học phần 

  CHƯƠNG 1.  

TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ SẢN XUẤT 

1.1  VAI TRÒ CỦA QUẢN TRỊ SẢN XUẤT TRONG QUẢN TRỊ 

DOANH NGHIỆP 

1.2  HỆ THỐNG SẢN XUẤT 

 1.2.1 Đặc trính cung của hệ thống sản xuất 

 1.2.2 Đặc điểm cơ bản của quá trình sản xuất 

 1.2.3 Hệ thống sản xuất chế tạo 

 1.2.4 Hệ thống sản xuất dịch vụ 

1.3  VAI TRÒ CỦA NGƯỜI QUẢN TRỊ TRONG CHỨC NĂNG SẢN XUẤT 

 1.3.1 Các kỹ năng cần thiết ở người quản trị sản xuất 

 1.3.2 Các hoạt động của người quản trị sản xuất 
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  CHƯƠNG 2.  

CHIẾN LƯỢC SẢN XUẤT 

2.1  ĐỊNH NGHĨA VÀ VAI TRÒ CỦA CHIẾN LƯỢC SẢN XUẤT 

 2.1.1 Các quyết định chiến lược 

 2.1.2 Quá trình hình thành chiến lược 

 2.1.3 Ảnh hưởng của chiến lược công ty tới chức năng sản xuất 

 2.1.4 Các chiến lược trong hoạt động khác nhau 

 2.1.5 Vai trò của chiến lược sản xuất 

2.2  QUYẾT ĐỊNH CHIẾN LƯỢC TRONG CHỨC NĂNG SẢN XUẤT 

 2.2.1 Quyết định định vị 

 2.2.2 Các quyết định chiến lược khác 

 2.2.3 Những khác biệt trong chiến lược của hệ thống sản xuất dịch vụ 

2.3  THIẾT KẾ SẢN PHẨM 

 2.3.1 Ý nghĩa 

 2.3.2 Thiết kế sản phẩm trong sản xuất chế tạo và dịch vụ 

  CHƯƠNG 3.  

TỔ CHỨC SẢN XUẤT 

3.1  NỘI DUNG VÀ NHỮNG YÊU CẦU CƠ BẢN CỦA TỔ CHỨC SẢN 

XUẤT 

 3.1.1 Nội dung của quá trình sản xuất 

 3.1.2 Nội dung của tổ chức sản xuất 

 3.1.3 Yêu cầu của tổ chức sản xuất 

3.2  CƠ CẤU SẢN XUẤT 

 3.2.1 Cơ cấu sản xuất 

 3.2.2 Các nhân tổ ảnh hưởng đến cơ cấu sản xuất 

 3.2.3 Phương hướng hoàn thiện cơ cấu sản xuất 

3.3  LOẠI HÌNH SẢN XUẤT 

 3.3.1 Khái niệm loại hình sản xuất 

 3.3.2 Đặc điểm các loại hình sản xuất 

 3.3.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến loại hình sản xuất 

3.4  PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT 

 3.4.1 Phương pháp sản xuất dây chuyền 

 3.4.2 Phương pháp sản xuất theo nhóm 

 3.4.3 Phương pháp sản xuất đơn chiếc 

 3.4.4 Phương pháp sản xuất đúng thời hạn 

  CHƯƠNG 4.  

BỐ TRÍ SẢN XUẤT 

4.1  VỊ TRÍ SẢN XUẤT 

 4.1.1 Tầm quan trọng của vị trí sản xuất 

 4.1.2 Quyết định lựa chọn vị trí sản xuất 

 4.1.3 Các phương pháp đánh giá lựa chọn vị trí 

4.2  BỐ TRÍ NỘI BỘ NHÀ XƯỞNG 

 4.2.1 Mục đích và các nhân tố ảnh hưởng đến bố trí nhà xưởng 



187 

 

 

 

 4.2.2 Vận chuyển nội bộ 

 4.2.3 Các kiểu bố trí 

4.3  CÁC PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH BỐ TRÍ 

 4.3.1 Bố trí theo sản phẩm 

 4.3.2 Bố trí theo công nghệ 

  CHƯƠNG 5.  

HOẠCH ĐỊNH TỔNG HỢP 

5.1  ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI, MỤC ĐÍCH CỦA HOẠCH ĐỊNH TỔNG 

HỢP 

 5.1.1 Đối tượng, phạm vi 

 5.1.2 Mục tiêu của hoạch định tổng hợp 

 5.1.3 Sự cần thiết của hoạch định tổng hợp 

 5.1.4 Các lưu ý trong hoạch định tổng hợp 

5.2  PHƯƠNG PHÁP HOẠCH ĐỊNH TỔNG HỢP 

 5.2.1 Các chiến lược đáp ứng nhu cầu thay đổi 

 5.2.2 Cách tiếp cận của hoạch định tổng hợp 

5.3  PHƯƠNG PHÁP HOẠCH ĐỊNH QUY NẠP 

 5.3.1 Phương pháp chung 

 5.3.2 Lên kế hoạch 

 5.3.3 Hoạch định nguồn nhân lực 

 5.3.4 Đánh giá các dự thảo kế hoạch và các giải pháp 

5.4  HOẠCH ĐỊNH TỔNG HỢP KIỂU DIỄN GIẢI 

 5.4.1 Phương pháp chung 

 5.4.2 Phương pháp dự thảo khử lỗi 

 5.4.3 Phương pháp sử dụng mô hình toán 

  CHƯƠNG 6. 

QUẢN TRỊ VẬT LIỆU 

6.1  KHÁI QUÁT VỀ QUẢN TRỊ VẬT LIỆU 

 6.1.1 Mục tiêu của quản trị vật liệu 

 6.1.2 Các luồng dịch chuyển vật liệu 

 6.1.3 Nhiệm vụ của quản trị vật liệu 

6.2  MUA SẮM 

 6.2.1 Vị trí của hoạt động mua sắm 

 6.2.2 Các loại nhu cầu mua sắm 

 6.2.3 Mục tiêu, nhiệm vụ của bộ phận mua sắm 

 6.2.4 Các bước thực hiện hoạt động mua sắm 

 6.2.5 Phân tích giá trị 

 6.2.6 Phân tích mua hay làm 

 6.2.7 Các mối quan hệ với người bán 

6.3  TỒN KHO 

 6.3.1 Khái niệm, nguyên nhân gây ra tồn kho 

 6.3.2 Các khuynh hướng sản xuất với mức tồn kho thấp 

 6.3.3 Phân loại tồn kho 
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 6.3.4 Tồn kho một kỳ 

 6.3.5 Tồn kho nhiều kỳ 

 6.3.6 Phân loại ABC 

  CHƯƠNG 7. 

QUẢN TRỊ TỒN KHO NHU CẦU ĐỘC LẬP 

7.1  PHÂN TÍCH CHI PHÍ LIÊN QUAN ĐẾN TỒN KHO 

 7.1.1 Hệ thống tồn kho 

 7.1.2 Quan điểm khác nhau về tồn kho cần thiết 

 7.1.3 Phân tích chi phí tồn kho 

7.2  TÍNH TOÁN CÁC THAM SỐ CỦA HỆ THỐNG TỒN KHO 

 7.2.1 Xác định quy mô đặt hàng hiệu quả 

 7.2.2 Xác định quy mô lô sản xuất 

 7.2.3 Đánh giá cơ hội chiết khấu giảm giá 

 7.2.4 Mô hình tồn kho với chi phí cạn dự trữ xác định – Mô hình đặt hàng sau 

 7.2.5 Xác định mức tồn kho đặt hàng lại  

 7.2.6 Dự trữ bảo hiểm 

 7.2.7 Mô hình tồn kho tính đến sự cạn dự trữ - Mô hình ngẫn nhiên 

13. Tài liệu học tập 

13.1. Tài liệu chính 

TL1. TS. Nguyễn Thanh Liêm, TS. Nguyễn Quốc Tuấn, ThS. Nguyễn Hữu Hiển 

(2011); Quản trị sản xuất; Nhà xuất bản Thống kê. 

TL2. TS. Nguyễn Thanh Liêm, TS. Nguyễn Quốc Tuấn, ThS. Lê Thị Minh Hằng 

(2007); Bài tập Quản trị sản xuất; Nhà xuất bản tài chính. 

13.2. Tài liệu khác 

TK1.  Nigel Slack, Alistair Brandon-Jones and Robert Johnston, Pearson (2016), 

Operations Management 18th Edition, Prentice Hall 

TK2. William J Stevenson (2018), Operations Management (Series in Operations 

and Decision Sciences) 13th Edition, McGraw-Hill. 

14. Phê duyệt 

Tổ bộ môn Trưởng khoa 

 

 

 

 

Phan Thị Thanh Trúc 

 

  

https://www.amazon.com/William-J-Stevenson/e/B001ITYC9C/ref%3Ddp_byline_cont_book_1
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28. TIẾNG ANH 4 

1. Tên học phần: TIẾNG ANH 4 

2. Tên tiếng Anh: ENGLISH 4 

3. Số tín chỉ: 03 

4. Phân bổ thời gian: Lý thuyết: 12 tiết; thực hành: 33 tiết, tự học: 90 tiết 

5. Điều kiện tham gia học phần: Học trước Tiếng Anh 3 

6. Loại học phần: Bắt buộc 

7. Mô tả tóm tắt học phần:  

Học phần Tiếng Anh 4 nhằm phát triển các kiến thức và kỹ năng đã được học trong 

học phần Tiếng Anh 3 và cung cấp thêm kiến thức để người học có thể giao tiếp thành 

công ở cấp độ B1. Về kiến thức, học phần Tiếng Anh 4 bao gồm: (a) các thì quá khứ; 

thì hiện tại hoàn thành, thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn; cấu trúc ‘used to’; các động từ 

khiếm khuyết; tương lai hoàn thành và tương lai tiếp diễn; (b) gia đình và thế hệ; hoạt 

động và xu hướng giải trí; con người và hoạt động của con người; danh từ ghép, tính từ 

ghép và cụm động từ có giới; (c) cấu trúc văn bản: lời nhắn, văn miêu tả, văn nghị luận; 

và (c) 4 kỹ năng ngôn ngữ: nghe, nói, đọc và viết. Ngoài ra, học phần cũng cấp cho 

người học nhiều cơ hội để thực hành tiếng Anh cho các mục đích giao tiếp thực tế và 

giúp cải thiện kỹ năng tự học tiếng Anh thông qua việc cung cấp các tài liệu phù hợp và 

mô phạm các kỹ thuật (phương pháp) học tiếng Anh được trong quá trình dạy-học. 

8. Mục tiêu học phần (kiến thức, kỹ năng, thái độ) 

TT 

Mã mục tiêu 

học phần 

(MTx) 

Tên mục tiêu 

  Kiến thức 

1 MT1 
Phân biệt được cấu trúc và cách sử dụng của các điểm ngữ 

pháp khác nhau trong tiếng Anh  

2 MT2 

Phát triển từ vựng (mức độ) B1 về các chủ đề gia đình và 

thế hệ; hoạt động và xu hướng giải trí; con người và hoạt 

động của con người;  

3 MT3 
Phân biệt được văn miêu tả, nghị luận trong tiếng Anh và sự 

khác nhau với tiếng Việt. 

  Kỹ năng 

  Kỹ năng cứng 

4 MT4 

Giao tiếp được (ở mức độ B1) về các chủ đề gia đình và thế 

hệ; hoạt động và xu hướng giải trí; con người và hoạt động 

của con người. 

5 MT5 

Đọc hiểu và nghe hiểu (ở mực độ B1) về các chủ đề gia đình 

và thế hệ; hoạt động và xu hướng giải trí; con người và hoạt 

động của con người. 
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  Kỹ năng mềm 

6 MT6 Phát triển khả năng làm việc theo cặp/nhóm; 

7 MT7 Phát triển kỹ năng thuyết trình bằng ngoại ngữ; 

8 MT8 
Phát triển kỹ năng khai thác, tìm kiếm thông tin qua sách, 

báo và Internet  

  Thái độ 

9 MT9 Thể hiện thái độ học tập chăm chỉ. 

10 MT10 Phát huy tính tự học, tự nghiên cứu. 

9. Chuẩn đầu ra của học phần 

TT 

Mã CĐR 

học phần 

(CLOx) 

Tên chuẩn đầu ra 

1 CLO1 

Phân biệt được các thì quá khứ; thì quá khứ đơn với hiện tại 

hoàn thành, hiện tại hoàn thành và hiện tại hoàn thành tiếp diễn; 

các cấu trúc ‘used to’; các động từ khiếm khuyết; tương lai hoàn 

thành và tương lai tiếp diễn 

2 CLO2 
Sử dụng được các danh từ ghép, tính từ ghép và cụm động từ 

có giới từ trong giao tiếp.  

3 CLO3 

Hỏi và trả lời được về một chương trình trao đổi; đưa ra được 

quan điểm về các hoạt động giải trí; và miêu tả được các bức 

tranh về hoạt động của con người 

4 CLO4 
Nói được về các chủ đề về thế hệ, hoạt động và các xu thế giải 

trí và cơ thể con người   

5 CLO5 
Viết được lời nhắn để phản hồi lại một mục quảng cáo và bài 

viết về một sự kiện/xu hướng giải trí 

6 CLO6 
Viết được bài luận ‘vấn đề-giải pháp’ về chủ đề con người và 

hoạt động của con người 

7 CLO7 

Đọc và nghe hiểu các đoạn văn bản/hội thoại về chủ đề thế hệ, 

hoạt động và xu thể giải trí; con người và hoạt động của con 

người 

10. Nhiệm vụ của sinh viên 

- Sinh viên phải hoàn thành tất cả các bài tập trên trang học trực tuyến của nhà 

trường (Moodle) với số điểm trên 90% đối với từng bài. 

- Sinh viên có trách nhiệm tham dự đầy đủ các buổi học. Trong trường hợp nghỉ 

học do lý do bất khả kháng thì phải có giấy tờ chứng minh đầy đủ và hợp lý. 

- Sinh viên không được vắng quá số buổi học theo quy định đào tạo hiện hành 

của Nhà trường và không được phép vắng các hoạt động sau đây của lớp học phần: Làm 

bài tập lớn theo nhóm và Trình bày bài tập lớn. Nếu không tham gia các hoạt động này 
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thì bị coi như không hoàn thành học phần và phải đăng ký học lại học phần vào học kỳ 

sau. 

11. Đánh giá sinh viên 

Ma trận quan hệ chuẩn đầu ra và hình thức đánh giá 

TT Chỉ tiêu 
Cách thức 

đánh giá 

Tỷ lệ 

(%) 

C
L

O
1

 

C
L

O
2

 

C
L

O
3

 

C
L

O
4

 

C
L

O
5

 

C
L

O
6

 

C
L

O
7

 

1 

Điểm 

chuyên 

cần 

Bài tập/ 

chuyên cần 
10 x x x x x x x 

2 
Điểm 

giữa kì 
Thi giữa kỳ 30   x x   x 

3 
Điểm 

cuối kì 
Thi cuối kỳ 60 x x  x x x  

Sinh viên được đánh giá kết quả học tập trên cơ sở như sau: 

Bài 

đánh 

giá 

Hình thức Nội dung kiểm tra Tiêu chí đánh giá 

1 Trực tuyến 

Tất cả các nội dung 

trong chương trình (Điều 

kiện dự thi bài 2 và 3) 

Tất các các bài tập đều đạt trên 90% 

2 Nghe, nói 

- Chủ đề: gia đình và 

thế hệ; hoạt động và 

xu hướng giải trí; con 

người và hoạt động 

của con người 

- Trả lời được câu hỏi về gia đình và 

thế hệ; hoạt động và xu hướng giải trí; 

con người và hoạt động của con người 

- Đưa ra quan điểm về các vấn đề liên 

quan đến gia đình và thế hệ; hoạt động 

và xu hướng giải trí; con người và hoạt 

động của con người  

- Nói được về các chủ đề gia đình và 

thế hệ; hoạt động và xu hướng giải trí; 

con người và hoạt động của con người; 

- Phát âm dễ hiểu 

3 Đọc, viết 

- Từ vựng: gia đình và 

thế hệ; hoạt động và 

xu hướng giải trí; con 

người và hoạt động 

của con người; danh từ 

ghép, tính từ ghép và 

cụm động từ có giới từ 

- Phân biệt được các hình thái biểu thị 

thì và sự khác nhau về cách dùng giữa 

các thì, cấu trúc used to và động từ 

khiếm khuyết 

- Áp dụng các cấu trúc lời nhắn và bài 

viết blog và bài luận trình bày quan 

điểm vào bài viết cụ thể; 
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- Ngữ pháp: các thì 

quá khứ; thì quá khứ 

đơn với hiện tại hoàn 

thành, hiện tại hoàn 

thành và hiện tại hoàn 

thành tiếp diễn; các 

cấu trúc ‘used to’; các 

động từ khiếm khuyết; 

tương lai hoàn thành 

và tương lai tiếp diễn 

- Đọc hiểu các đoạn văn bản, liên quan 

đến gia đình và thế hệ; hoạt động và xu 

hướng giải trí; con người và hoạt động 

của con người; 

- Nghe hiểu các đoạn văn bản, hội 

thoại liên quan đến gia đình và thế hệ; 

hoạt động và xu hướng giải trí; con 

người và hoạt động của con người. 

12. Nội dung chi tiết học phần 

 UNIT 1: GENERATION 

1.1 Vocabulary: Ages and stages 

1.2 Reading: Adolescence 

1.3 Grammar: Past tense contrast; used to; phrasal verbs 

1.4 Writing: A message in response to an advertisement 

1.5 Listening: Family tensions 

1.6 Speaking: An exchange program (role-play) 

 Exam skills trainer 

 UNIT 2: LEISURE TIME 

2.1 Vocabulary: Leisure activities; compound nouns and adjectives 

2.2 Reading: Field games 

2.3 Grammar: Present perfect and simple past contrast; present perfect simple 

vs present perfect continuous 

2.4 Writing: A blog post on an sporting event or leisure trend) 

2.5 Listening: Eating out 

2.6 Speaking: Stimulus-based discussion 

 Exam skills trainer 

 UNIT 3: THE HUMAN BODY 

3.1 Vocabulary: Parts of the body; word families 

3.2 Reading: Body clock 

3.3 Grammar: Modal verbs for speculating and predicting; future continuous 

and future perfect 

3.4 Writing: An opinion essay (problem and solution) 

3.5 Listening: The body’s limits 

3.6 Speaking: Photo description 

 Exam skills trainer 
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13. Tài liệu học tập 

13.1. Tài liệu chính 

TL1. Falla, T. & Davies, P. (2017). Solution: Intermediate (3rd ed.). Oxford: 

Oxford University Express. 

13.2. Tài liệu khác 

TK2. Eckersley, C. E. (1996). A Concise English Grammar for Foreign Students. 

London: Longmans.  

TK3. Gammidge, M. (2004). Speaking extra. Cambridge: Cambridge University 

Press.  

TK4. Palmer, G. (2004). Writing extra. Cambridge: Cambridge University Press. 

TK5. Driscoll, L. (2004). Reading extra. Cambridge: Cambridge University Press. 

TK6. Craven, M. (2004). Listening extra.  Cambridge: Cambridge University 

Press. 

14. Phê duyệt 

Tổ bộ môn Trưởng khoa 

 

 

 

 

Phan Thị Thanh Trúc 
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29. QUẢN TRỊ MARKETING 

1. Tên học phần: QUẢN TRỊ MARKETING  

2. Tên tiếng Anh: MARKETING MANAGEMENT 

3. Số tín chỉ: 03 

4. Phân bổ thời gian: Lý thuyết: 34 tiết; thực hành: 11 tiết, tự học: 90 tiết 

5. Điều kiện tham gia học phần: Marketing căn bản 

6. Loại học phần: Bắt buộc 

7. Mô tả tóm tắt học phần:  

Môn học đi sâu vào kiến thức chuyên ngành quản trị marketing: kiến thức quản trị 

về marketing; nghiên cứu phân tích môi trường, cung cấp kỹ năng trong việc hoạch định 

chiến lược Marketing trên cơ sở phân tích và dự báo thị trường; xác định sứ mệnh, mục 

tiêu, xây dựng chiến lược và kế hoạch chương trình hành động marketing; các kỹ năng 

Marketing để thực thi chiến lược Marketing và cơ sở khoa học để kiểm tra việc thực thi 

chiến lược đó.  

8. Mục tiêu học phần (kiến thức, kỹ năng, thái độ) 

TT 

Mã mục 

tiêu học 

phần (MTx) 

Tên mục tiêu 

  Kiến thức 

1 MT1 
Cung cấp cho người học kiến thức nền tảng về quản trị 

marketing định hướng giá trị 

2 MT2 

Trang bị hệ thống kiến thức về hoạch định marketing và quản 

trị marketing trong môi trường hiện đại và các khuôn mẫu phân 

tích và hình thành chiến lược marketing và kế hoạch marketing 

  Kỹ năng 

3 MT3 
Rèn luyện kỹ năng phân tích marketing phục vụ công tác hoạch 

định marketing và kỹ năng lập kế hoạch marketing 

9. Chuẩn đầu ra của học phần 

TT 

Mã CĐR 

học phần 

(CLOx) 

Tên chuẩn đầu ra 

1 CLO1 
Trình bày được các khái niệm về marketing và quản trị 

marketing định hướng giá trị 

2 CLO2 Đánh giá được các yếu tố môi trường kinh doanh 

3 CLO3 
Phân tích được các kiến thức về tư duy marketing hiện đại, cơ 

hội thị trường, các chiến lược marketing. 

4 CLO4 
Đánh giá được thực trạng marketing và cơ hội thị trường của 

doanh nghiệp 
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5 CLO5 

Thiết kế được các kế hoạch tác nghiệp như sản phẩm, định 

giá, phân phối, truyền thông cổ động và quản trị quan hệ 

khách hàng 

6 CLO6 

Trình bày được qui trình tổ chức thực hiện chiến lược 

marketing và các công cụ đo lường, đánh giá hoạt động 

marketing 

7 CLO7 Có kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm 

Ma trận quan hệ chuẩn đầu ra học phần và chuẩn đầu ra chương trình đào tạo 

CĐR học phần/ 

CĐR chương 

trình P
L

O
1

 

P
L

O
2

 

P
L

O
3

 

P
L

O
4

 

P
L

O
5

 

P
L

O
6

 

P
L

O
7

 

P
L

O
8

 

P
O

L
9

 

P
L

O
1

0
 

P
L

O
1

1
 

P
L

O
1

2
 

CLO1 x            

CLO2  x x      x    

CLO3   x      x    

CLO4    x     x    

CLO5    x x    x x   

CLO6         x    

CLO7       x      

10. Nhiệm vụ của sinh viên 

- Sinh viên phải chuẩn bị cho buổi học trên lớp bằng cách đọc trước các tài liệu 

theo yêu cầu một cách cẩn thận, dành thời gian để làm các bài tập và nghiên cứu các các 

tình huống. 

- Sinh viên phải tham gia làm bài tập lớn theo nhóm. Sinh viên cần chủ động 

chuẩn bị, tham gia tích cực vào các cuộc thảo luận nhóm, trình bày thể hiện tính năng 

động của mình. 

- Sinh viên phải tích cực làm bài tập cá nhân theo yêu cầu của giáo viên hướng dẫn, các 

bài tập cá nhân phải đảm bảo thực hiện theo yêu cầu nội dung và nộp đúng tiến độ. 

11. Đánh giá sinh viên 

TT Chỉ tiêu 
Cách thức  

đánh giá 

Tỷ lệ 

(%) 

C
L

O
1

 

C
L

O
2

 

C
L

O
3

 

C
L

O
4

 

C
L

O
5

 

C
L

O
6

 

C
L

O
7

 

1 
Điểm chuyên 

cần 

Chuyên cần, bài tập 

tất cả các chương 
10% x x x x x x x 

2 Điểm giữa kì 
Kiểm tra trắc 

nghiệm  
30% x x x x x x 

 

3 Điểm cuối kì 

Thuyết trình, đánh 

giá hoạt động, làm 

việc nhóm  

60%  x  x x x x 
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12. Nội dung chi tiết học phần 

  CHƯƠNG 1 

  THẤU HIỂU QUẢN TRỊ MARKETING ĐỊNH HƯỚNG GIÁ 

TRỊ 

1.1.  NHỮNG NỀN TẢNG TƯ DUY MARKETING HIỆN ĐẠI 

 1.1.1 Tổng quan về sự phát triển của lý thuyết và thực tiễn marketing 

 1.1.2 Những khái niệm cơ bản của marketing 

 1.1.3 Các triết lý quản trị marketing 

1.2.  TẠO DỰNG GIÁ TRỊ, THỎA MÃN VÀ LÒNG TRUNG THÀNH 

CỦA KHÁCH HÀNG 

 1.2.1 Định nghĩa giá trị và sự thỏa mãn của khách hàng 

 1.2.2 Phân phối giá trị và sự thỏa mãn cho khách hàng 

 1.2.3 Thu hút khách hàng mới và duy trì khách hàng cũ 

 1.2.4 Marketing quan hệ: một giải pháp tối ưu 

 1.2.5 Tính sinh lợi của khách hàng 

 1.2.6 Định nghĩa giá trị và sự thỏa mãn của khách hàng 

1.3.  HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC MARKETING 

 1.3.1 Tổng quan về hoạch định và chiến lược 

 1.3.2 Hoạch định chiến lược công ty 

 1.3.3 Hoạch định chiến lược đơn vị kinh doanh 

 1.3.4 Hoạch định chiến lược marketing 

  CHƯƠNG 2 

  PHÂN TÍCH CƠ HỘI THỊ TRƯỜNG 

2.1.  HỆ THỐNG THÔNG TIN MARKETING VÀ NGHIÊN CỨU 

MARKETING 

 2.1.1 Quản trị thông tin marketing và một số vấn đề rà soát môi trường 

marketing 

 2.1.2 Các yếu tố cấu thành môi trường marketing 

 2.1.3 Các thách thức trong môi trường kinh doanh và những xu hướng nổi 

bật của môi trường kinh doanh mới 

2.2.  MÔ HÌNH LÒNG TRUNG THÀNH CỦA KHÁCH HÀNG 

 2.2.1 Tổng quan về lòng trung thành của khách hàng 

 2.2.2 Mô hình lòng trung thành của khách hàng 

 2.2.3 Xây dựng lòng trung thành của khách hàng 

2.3.  PHÂN TÍCH CẠNH TRANH VÀ CHIẾN LƯỢC CẠNH TRANH 

 2.3.1 Phân tích đối thủ cạnh tranh 

 2.3.2 Các vị thế cạnh tranh 

 2.3.3 Các chiến lược marketing cạnh tranh 
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  CHƯƠNG 3 

  PHÂN ĐOẠN THỊ TRƯỜNG VÀ LỰA CHỌN THỊ TRƯỜNG 

MỤC TIÊU 

3.1.  ĐO LƯỜNG VÀ DỰ BÁO NHU CẦU THỊ TRƯỜNG 

 3.1.1 Định nghĩa thị trường 

 3.1.2 Đo lường nhu cầu thị trường hiện tại 

 3.1.3 Dự đoán nhu cầu 

3.2.  PHÂN ĐOẠN THỊ TRƯỜNG 

 3.2.1 Phân đoạn thị trường và chiến lược định hướng thị trường 

 3.2.2 Các cấp độ phân đoạn thị trường 

 3.2.3 Các mô hình thị trường 

 3.2.4 Tiến trình phân đoạn thị trường 

 3.2.5 Các yêu cầu của việc phân đoạn thị trường 

 3.2.6 Các cách tiếp cận xác định phân đoạn 

 3.2.7 Các biến số phân đoạn thị trường 

3.3.  LỰA CHỌN THỊ TRƯỜNG MỤC TIÊU 

 3.3.1 Các yếu tố nền tảng của việc lựa chọn thị trường mục tiêu 

 3.3.2 Nhắm mục tiêu ở các thị trường khác nhau 

 3.3.3 Đánh giá các phân đoạn thị trường 

 3.3.4 Lựa chọn thị trường mục tiêu 

  CHƯƠNG 4 

  CHIẾN LƯỢC ĐỊNH VỊ 

4.1.  NHỮNG NỀN TẢNG TẠO SỰ KHÁC BIỆT 

 4.1.1 Những khái niệm cơ bản về sự khác biệt và lợi thế cạnh tranh 

 4.1.2 Những công cụ tạo sự khác biệt 

4.2.  PHÁT TRIỂN VÀ TRUYỀN THÔNG CHIẾN LƯỢC ĐỊNH VỊ 

 4.2.1 Định vị 

 4.2.2 Các cách tiếp cận định vị 

 4.2.3 Chiến lược định vị 

 4.2.4 Truyền thông định vị của công ty 

4.3.  CHIẾN LƯỢC TÁI ĐỊNH VỊ SẢN PHẨM 

 4.3.1 Tái định vị đối với các khách hàng hiện tại 

 4.3.2 Tái định vị đối với các khách hàng mới 

 4.3.3 Tái định vị cho công dụng mới 

  CHƯƠNG 5 

  XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU 

5.1.  GIÁ TRỊ THƯƠNG HIỆU 

5.2.  XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU MẠNH 

 5.2.1 Định vị thương hiệu 
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 5.2.2 Lựa chọn tên thương hiệu 

 5.2.3 Người đứng tên (người tài trợ) thương hiệu 

 5.2.4 Phát triển thương hiệu 

  CHƯƠNG 6 

  QUẢN TRỊ SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ 

6.1.  QUẢN TRỊ SẢN PHẨM 

 6.1.1 Khái niệm về sản phẩm và phối thức sản phẩm 

 6.1.2 Quyết định về dòng sản phẩm 

 6.1.3 Quyết định về phối thức sản phẩm 

 6.1.4 Chiến lược phát triển sản phẩm mới 

 6.1.5 Các chiến lược marketing theo chu kỳ sống sản phẩm 

 6.1.6 Quyết định về sản phẩm 

6.2  QUYẾT ĐỊNH VỀ DỊCH VỤ 

 6.2.1 Khái niệm về dịch vụ 

 6.2.2 Những đặc điểm của dịch vụ 

 6.2.3 Dịch vụ hỗ trợ sản phẩm 

 6.2.4 Chiến lược marketing dịch vụ 

  CHƯƠNG 7 

  CHIẾN LƯỢC GIÁ 

7.1.  ĐỊNH GIÁ SẢN PHẨM 

 7.1.1 Những căn cứ chủ yếu của việc định giá 

 7.1.2 Các phương pháp định giá 

7.2.  CÁC CHIẾN LƯỢC ĐỊNH GIÁ 

 7.2.1 Chiến lược định giá sản phẩm mới  

 7.2.2 Chiến lược định giá sản phẩm cải tiến và phát triển thị trường  

 7.2.3 Chiến lược định giá cho phối thức sản phẩm 

 7.2.4 Chiến lược định giá linh hoạt  

7.3.  QUYẾT ĐỊNH THAY ĐỔI GIÁ SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ 

 7.3.1 Thay đổi giá sản phẩm 

 7.3.2 Phản ứng của khách hàng và đối thủ 

 7.3.3 Quyết định thay đổi giá 

  CHƯƠNG 8 

  KÊNH MARKETING VÀ QUẢN TRỊ QUAN HỆ KHÁCH 

HÀNG 

8.1.  TỔNG QUAN VỀ KÊNH MARKETING 

 1.1.1 Bản chất và tầm quan trọng của kênh marketing 

 1.1.2 Các chức năng của kênh phân phối 

8.2.  PHÁT TRIỂN CHIẾN LƯỢC PHÂN PHỐI HIỆU QUẢ 

 8.2.1 Phân tích môi trường phân phối 
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 8.2.2 Thiết lập các mục tiêu phân phối và chiến lược kênh phân phối 

 8.2.3 Thiết kế kênh phân phối 

8.3  HÀNH VI VÀ TỔ CHỨC KÊNH 

 8.3.1 Mẫu thuẫn kênh và cạnh tranh 

 8.3.2 Tổ chức kênh 

8.4.  CÁC QUYẾT ĐỊNH QUẢN TRỊ KÊNH 

 8.4.1 Lựa chọn các thành viên kênh 

 8.4.2 Quản trị và thúc đẩy các thành viên kênh 

 8.4.3 Đánh giá các thành viên kênh 

8.5  QUẢN TRỊ QUAN HỆ KHÁCH HÀNG 

 8.5.1 Khái niệm 

 8.5.2 Mục đích của CRM 

 8.5.3 Các đặc trưng của CRM 

 8.5.4 Hệ thống CRM 

 8.5.5 Vai trò của CRM đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của Doanh 

nghiệp 

  CHƯƠNG 9 

  TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢP 

9.1.  TRUYỀN THÔNG MARKETING ĐỊNH HƯỚNG TRUYỀN 

THÔNG TÍCH HỢP 

 9.1.1 Tổng quan về phối thức truyền thông marketing tích hợp 

 9.1.2 Tiến trình truyền thông 

 9.1.3 Phát triển chương trình truyền thông hiệu quả 

9.2.  QUẢN TRỊ CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN THÔNG CỔ ĐỘNG 

 9.2.1 Phát triển và quản trị chương trình quảng cáo 

 9.2.2 Hoạch định chính sách khuyến mãi 

 9.2.3 Quản trị các chương trình quan hệ công chúng 

 9.2.4 Quản trị lực lượng bán hàng 

 9.2.5 Quản trị marketing trực tiếp và marketing internet 

 9.2.6 Phối hợp các công cụ truyền thông 

  CHƯƠNG 10 

  TỔ CHỨC THỰC HIỆN CÁC HOẠT ĐỘNG MARKETING 

10.1.  TỔ CHỨC THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC VÀ CHƯƠNG TRÌNH 

MARKETING 

 10.1.1 Nguyên nhân dẫn đến việc thực thi kém hiệu quả 

 10.1.2 Tiến trình thực hiện 

10.2.  TỔ CHỨC MARKETING 

 10.2.1 Những hình thức tổ chức bộ phận marketing 

 10.2.2 Mối qua hệ giữa marketing và các bộ phận khác trong tổ chức 
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  CHƯƠNG 11 

  KIỂM TRA HOẠT ĐỘNG MARKETING 

11.1.  KIỂM TRA HOẠT ĐỘNG MARKETING 

 11.1.1 Phân tích mức tiêu thụ 

 11.1.2 Phân tích thị phần 

 11.1.3 Phân tích tỉ lệ chi phí marketing trên doanh thu bán hàng 

 11.1.4 Phân tích tài chính 

 11.1.5 Theo dõi mức độ hài lòng của khách hàng 

11.2.  KIỂM TRA KHẢ NĂNG SINH LỢI 

11.3.  KIỂM TRA HIỆU SUẤT 

 11.3.1 Hiệu suất của lực lượng bán hàng 

 11.3.2 Hiệu suất quảng cáo 

 11.3.3 Hiệu suất khuyến mãi 

 11.3.4 Hiệu suất phân phối 

11.4  KIỂM TRA CHIẾN LƯỢC MARKETING 

 11.4.1 Đánh giá hiệu quả marketing 

 11.4.2  Kiểm tra marketing 

13. Tài liệu học tập 

13.1. Tài liệu chính 

TL1. Lê Thế Giới & ctg (2012); Quản trị marketing định hướng giá trị; NXB Thống kê. 

TL2. Nguyên lý tiếp thị; Philip Kotler, Gary Armstrong; NXB Lao động xã hội; 2012 

13.2. Tài liệu khác 

TK1. Khác biệt hay là chết; Jack Trout; NXB Trẻ TP. Hồ Chí Minh; 2004 

14. Phê duyệt 

Tổ bộ môn Trưởng khoa 

 

 

 

 

Phan Thị Thanh Trúc 
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30. QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC 

1. Học phần:   QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC 

2. Tên học phần (tiếng Anh): HUMAN RESOURCE MANAGEMENT 

3. Số tín chỉ:  03 

4. Phân bổ thời gian: Lý thuyết: 37 tiết; thực hành: 08 tiết, tự học: 90 tiết  

5. Điều kiện tham gia học phần: Quản trị học  

6. Loại học phần:   Bắt buộc 

7. Mô tả tóm tắt học phần 

Học phần phân tích các chức năng chính của quản trị nguồn nhân lực bao gồm 

hoạch định nguồn nhân lực, phân tích và thiết kế công việc, tuyển dụng, đào tạo và phát 

triển, quản trị thành tích, tiền lương và phúc lợi. Trọng tâm của môn học trang bị cho 

sinh viên kiến thức về quản trị con người trong tổ chức nhằm đạt được kết quả tốt nhất 

cho tổ chức và gia tăng sự thỏa mãn và phát triển của nhân viên. 

Chương trình đào tạo của học phần tăng cường các hoạt động nhóm và thảo luận 

tình huống, giúp người học tiếp cận những tình huống sinh động và thực tiễn của các 

hoạt động quản trị nguồn nhân lực, qua đó phát triển khả năng tiếp cận thực tế, tăng 

cường năng lực thực tiễn và phát triển các kỹ năng, phẩm chất thiết thực cho nhà quản 

trị nguồn nhân lực tương lai. 

8. Mục tiêu của học phần 

TT 

Mã mục tiêu 

học phần 

(MTx) 

Tên mục tiêu 

  Kiến thức 

1 MT1 

Nắm vững vai trò cốt yếu của nguồn nhân lực, các chức năng 

của quản trị nguồn nhân lựctrong tổ chức và bối cảnh của quản 

trị nguồn nhân lực 

2 MT2 
Thiết kế các chính sách nhằm đảm bảo nguồn nhân lực cho tổ 

chức 

3 MT3 
Thiết kế các chính sách nhằm duy trì nguồn nhân lực cho tổ 

chức  

4 MT4 
Thiết kế các chính sách nhằm phát triển nguồn nguồn nhân lực 

cho tổ chức 

  Kỹ năng 

5 MT5 
Phát triển các kỹ năng nghề nghiệp của nhà quản trị nguồn nhân 

lực 
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9. Chuẩn đầu ra học phần của học phần 

TT 

Mã CĐR 

học phần 

(CLOx) 

Tên chuẩn đầu ra 

1 CLO1 

Giải thích được vai trò và chức năng quản trị nguồn nhân lực, 

trách nhiệm của bộ phận quản trị nguồn nhân lực trong tổ 

chức, yêu cầu năng lực và trách nhiệm của nhà quản trị nguồn 

nhân lực, đặc điểm và thách thức của quản trị nguồn nhân lực. 

2 CLO2 
Phân tích được công việc và năng lực làm cơ sở cho triển khai 

thực hiện các chức năng quản trị nguồn nhân lực. 

3 CLO3 
Thiết kế được các chính sách và chương trình nhằm đảm bảo 

và duy trì nguồn nhân lực cho tổ chức 

4 CLO4 
Xây dựng được chương trình đào tạo và các hoạt động phát 

triển nguồn nhân lực cho tổ chức 

5 CLO5 
Đánh giá được năng lực nguồn nhân lực và nhu cầu phát triển 

nguồn nhân lực 

6 CLO6 Có kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm. 

Ma trận quan hệ chuẩn đầu ra học phần và chuẩn đầu ra chương trình đào tạo 

TT 

CĐR học 

phần/ CĐR 

chương 

trình 

P
L

O
1

 

P
L

O
2

 

P
L

O
3

 

P
L

O
4

 

P
L

O
5

 

P
L

O
6

 

P
L

O
7

 

P
L

O
8

 

P
L

O
9

 

P
L

O
1

0
 

P
L

O
1

1
 

P
L

O
1

2
 

1 CLO1   x          

2 CLO2   x          

3 CLO3    x      x   

4 CLO4    x     x x   

5 CLO5    x      x   

6 CLO6    x         

10. Nhiệm vụ của sinh viên 

- Sinh viên phải chuẩn bị cho buổi học trên lớp bằng cách đọc trước các tài liệu 

theo yêu cầu một cách cẩn thận, dành thời gian để làm các bài tập và nghiên cứu các các 

tình huống. 

- Sinh viên phải tham gia làm bài tập lớn theo nhóm. Sinh viên cần chủ động 

chuẩn bị, tham gia tích cực vào các cuộc thảo luận nhóm, trình bày thể hiện tính năng 

động của mình. 

- Sinh viên phải tích cực làm bài tập cá nhân theo yêu cầu của giáo viên hướng dẫn, 

các bài tập cá nhân phải đảm bảo thực hiện theo yêu cầu nội dung và nộp đúng tiến độ.  

11. Đánh giá sinh viên 
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TT Chỉ tiêu Cách thức đánh giá 

Tỷ 

lệ 

(%) C
L

O
1

 

C
L

O
2

 

C
L

O
3

 

C
L

O
4

 

C
L

O
5

 

C
L

O
6

 

1 
Điểm 

chuyên cần 

Kiểm tra trắc nghiệm 

Nhật ký học tập 
10 x x x x x x 

2 
Điểm giữa 

kì 
Bài tập nhóm 30  x x x x x 

3 
Điểm cuối 

kì 
Thi vấn đáp hoặc tự luận 60  x x x x  

12. Nội dung chi tiết học phần 

  CHƯƠNG 1 

  TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC 

1.1.  BẢN CHẤT QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC 

 1.1.1 Định nghĩa quản trị nguồn nhân lực 

 1.1.2 Mục đích của quản trị nguồn nhân lực 

 1.1.3 Đặc điểm của quản trị nguồn nhân lực 

1.2.  CHỨC NĂNG CỦA QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC 

 1.2.1 Phân tích và thiết kế công việc 

 1.2.2 Hoạch định nguồn nhân lực 

 1.2.3 Tuyển dụng nguồn nhân lực 

 1.2.4 Quản trị thành tích 

 1.2.5 Phát triển nguồn nhân lực 

 1.2.6 Tưởng thưởng nhân viên  

 1.2.7 Quan hệ lao động  

 1.2.8 Thiết lập và triển khai các chính sách nguồn nhân lực  

1.3.  VAI TRÒ CỦA QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC 

 1.3.1 Trách nhiệm của bộ phận quản trị nguồn nhân lực 

 1.3.2 Trách nhiệm của nhà quản trị trực tuyến  

 1.3.3 Trách nhiệm đạo đức trong quản trị nguồn nhân lực 

1.4.  NGHỀ NGHIỆP QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC 

 1.4.1 Các yêu cầu cơ bản đối nhân viên quản trị nguồn nhân lực 

 1.4.2 Nghề nghiệp nguồn nhân lực  

1.5.  NHỮNG THÁCH THỨC CỦA QUẢN TRỊ NGUỒN 

NHÂN LỰC 

 1.5.1 Sự thay đổi về công nghệ 

 1.5.2 Sự gia tăng của toàn cầu hóa 

 1.5.3 Chính sách ngăn chặn gia tăng chi phí 

 1.5.4 Tốc độ thay đổi của thị trường ngày càng tăng  

 1.5.5 Tầm quan trọng của nguồn lực tri thức  

 1.5.6 Tốc độ và quy mô của các thay đổi ngày càng tăng  
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  CHƯƠNG 2 

  PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ CÔNG VIỆC 

2.1.  DÒNG CÔNG VIỆC TRONG TỔ CHỨC 

 2.1.1 Chiến lược, cấu trúc và dòng công việc trong tổ chức 

 2.1.2 Phân tích dòng công việc 

2.2.  PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC 

 2.2.1 Định nghĩa phân tích công việc 

 2.2.2 Tiến trình phân tích công việc 

2.3.  THIẾT KẾ CÔNG VIỆC 

 2.3.1 CÂN NHẮC VỀ TỔ CHỨC KHI THIẾT KẾ CÔNG 

VIỆC 

 2.3.2 Cân nhắc để tạo sự thuận tiện cho người thực hiện công việc 

 2.3.3 Cân nhắc về nhân viên 

 2.2.4 Cân nhắc về môi trường khi thiết kế công việc 

  CHƯƠNG 3 

  HOẠCH ĐỊNH NGUỒN NHÂN LỰC 

3.1.  TỔNG QUAN VỀ HOẠCH ĐỊNH NGUỒN NHÂN LỰC 

 3.1.1 Định nghĩa 

 3.1.2 Hoạch định nguồn nhân lực cứng và mềm 

 3.1.3 Mối liên hệ giữa hoạch định nguồn nhân lực và hoạch định 

kinh doanh 

 3.1.4 Mục tiêu của hoạch định nguồn nhân lực 

3.2.  TIẾN TRÌNH HOẠCH ĐỊNH NGUỒN NHÂN LỰC 

 3.2.1 Phân tích kế hoạch kinh doanh và dự kiến những sự kiện sẽ 

xảy ra 

 3.2.2 Dự đoán nhu cầu nguồn nhân lực 

 3.2.3 Dự đoán cung nguồn nhân lực 

 3.2.4 Lựa chọn phương pháp dự báo 

 3.2.5 Cân đối nguồn nhân lực 

3.3.  HOẠCH ĐỊNH KẾ THỪA 

 3.3.1 Khái niệm hoạch định kế thừa 

 3.3.2 Quy trình hoạch định kế thừa 

  CHƯƠNG 4 

  TUYỂN DỤNG NGUỒN NHÂN LỰC 

4.1.  KHÁI NIỆM VÀ NỘI DUNG CỦA TUYỂN DỤNG NGUỒN 

NHÂN LỰC 

 4.1.1 Khái niệm và tầm quan trọng của tuyển dụng nguồn nhân lực 

 4.1.2 Nội dung của tuyển dụng nguồn nhân lực 

4.2.  XÁC ĐỊNH NHU CẦU TUYỂN DỤNG 

 4.2.1 Xem xét các yêu cầu từ công tác hoạch định nguồn nhân lực 

 4.2.2 Chuẩn bị bản mô tả công việc và tiêu chuẩn thực hiện công việc 

 4.2.3 Thiết lập bộ tiêu chuẩn nhân viên 

 4.2.4 Lập kế hoạch tuyển dụng 
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4.3.  THU HÚT ỨNG VIÊN 

 4.3.1 Phân tích điểm mạnh và điểm yếu của nhà tuyển dụng 

 4.3.2 Định nghĩa và mục tiêu của chiêu mộ 

 4.3.3 Các quyết định liên quan đến chiêu mộ 

 4.3.4 Đánh giá hiệu quả sử dụng nguồn và phương tiện chiêu mộ 

 4.3.5 Thông báo tuyển dụng 

 4.3.6 Các mẫu tuyển dụng thành công 

4.4.  TUYỂN CHỌN ỨNG VIÊN 

 4.4.1 Tiếp nhận và sàn lọc hồ sơ 

 4.4.2 Các phương pháp đánh giá ứng viên 

 4.4.3 Thuê ngoài việc tuyển dụng 

 4.4.4 Quyết định tuyển chọn 

  CHƯƠNG 5 

  QUẢN TRỊ THÀNH TÍCH 

5.1.  BẢN CHẤT CỦA QUẢN TRỊ THÀNH TÍCH 

 5.1.1 Định nghĩa 

 5.1.2 Mục tiêu của quản trị thành tích 

 5.1.3 Phân biệt quản trị thành tích và đánh giá thành tích 

 5.1.4 Mối liên hệ giữa quản trị thành tích và chiến lược tổ chức 

 5.1.5 Vai trò của quản trị thành tích đến các hoạt động quản trị nguồn 

nhân lực 

 5.1.6 Những đặc điểm của quản trị thành tích 

5.2.  TIẾN TRÌNH QUẢN TRỊ THÀNH TÍCH 

 5.2.1 Hoạch định thành tích 

 5.2.2 Quản trị thành tích trong năm 

 5.2.3 Đánh giá thành tích 

 5.2.4 Xem xét thành tích 

5.3.  CÁC TIÊU CHUẨN CỦA MỘT HỆ THỐNG QUẢN TRỊ 

THÀNH TÍCH TỐT 

 5.3.1 Phù hợp với chiến lược 

 5.3.2 Tính hiệu lực 

 5.3.3 Độ tin cậy 

 5.3.4 Tính chấp nhận được 

 5.3.5 Phản hồi cụ thể 

  CHƯƠNG 6 

  PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC 

6.1.  TỔNG QUAN VỀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC 

 5.1.1 Khái niệm phát triển nguồn nhân lực 

 5.1.2 Phân biệt giữa đào tạo và phát triển nguồn nhân lực 

6.2.  ĐÀO TẠO 

 6.2.1 Tổng quan về đào tạo 

 6.2.2 Đánh giá nhu cầu đào tạo 

 6.2.3 Hoạch định chương trình đào tạo 
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 6.2.4 Triển khai chương trình đào tạo 

 6.2.5 Đánh giá đào tạo 

6.3.  PHÁT TRIỂN NHÂN VIÊN 

 6.3.1 Đào tạo chính thức 

 6.3.2 Đánh giá cá nhân 

 6.3.3 Trải nghiệm 

 6.3.4 Quan hệ tương tác cá nhân 

6.4.  PHÁT TRIỂN NGHỀ NGHIỆP 

 6.4.1 Nghề nghiệp 

 6.4.2 Phát triển nghề nghiệp 

 6.4.3 Các quan điểm và mô hình phát triển nghề nghiệp 

  CHƯƠNG 7 

  TƯỞNG THƯỞNG NHÂN VIÊN 

7.1.  BẢN CHẤT CỦA TƯỞNG THƯỞNG NHÂN VIÊN 

 7.1.1 Định nghĩa 

 7.1.2 Mô hình tưởng thưởng toàn diện 

 7.1.3 Tầm quan trọng của tưởng thưởng toàn diện 

 7.1.4 Mục đích của tưởng thưởng toàn diện 

7.2.  CÁC VẤN ĐỀ CHUNG VỀ TIỀN LƯƠNG 

 7.2.1 Định nghĩa tiền lương 

 7.2.2 Tầm quan trọng của tiền lương 

 7.2.3 Các yếu tố tác động đến quyết định về tiền lương 

 7.2.4 Những yêu cầu pháp luật với tiền lương 

 7.2.5 Tác động thị trường 

 7.2.6 Mục tiêu của tổ chức 

7.3.  CÁC QUYẾT ĐỊNH VỀ TIỀN LƯƠNG 

 7.3.1 Các phương pháp trả lương 

 7.3.2 Thiết lập cấu trúc tiền lương của tổ chức 

 7.3.3 Các phương pháp định giá công việc 

 7.3.4 Tỷ lệ thị trường 

 7.3.5 Chính sách lương 

7.4.  CÁC HÌNH THỨC TRẢ LƯƠNG 

 7.4.1 Trả lương cho giám đốc và quản trị cấp cao 

 7.4.2 Trả lương cho nhân viên bán hàng 

 7.4.3 Trả lương cho công nhân 

 7.4.4 Trả lương cho nhân viên văn phòng 

7.5.  CÁC CHƯƠNG TRÌNH TIỀN THƯỞNG 

 7.5.1 Chia sẻ lợi tức 

 7.5.2 Chia sẻ lợi nhuận 

 7.5.3 Chia sẻ quyền sở hữu 

 7.5.4 Khuyến khích mua cổ phiếu 

7.6.  THÙ LAO CÁ NHÂN 

 7.6.1 Phúc lợi theo quy định của chính phủ 
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 7.6.2 Phúc lợi tự nguyện 

 7.6.3 Các loại dịch vụ hỗ trợ 

7.7.  TƯỞNG THƯỞNG PHI TÀI CHÍNH 

 7.7.1 Giá trị cốt lõi của tổ chức 

 7.7.2 Lãnh đạo 

 7.7.3 Phân quyền 

 7.7.4 Tiếng nói nhân viên 

 7.7.5 Chính sách đối với nhân viên rời tổ chức 

 7.7.6 Bản thân công việc 

 7.7.7 Môi trường làm việc 

13. Tài liệu học tập 

13.1. Tài liệu chính 

TL1. ; Robert. Mathis, John H.Jackson, Sean R. Valentine (2014); Human 

resource management; Cengage Learning. 

13.2. Tài liệu khác 

TK1. Nguyễn Quốc Tuấn và các tác giả (2006); Quản trị nguồn nhân lực; Nhà 

xuất bản thống kê. 

TK2. DESIMONE/WERNER (2012), Human Resource Development  

TK3. Jeff Gold (2013), Human Resource Development: Theory and Practice. 

TK4. Piotr Zientara (2014), Human Resource Management in Emerging 

Economies. 

TK5. Steve Werner (2012), Human Resource Management, International Edition 

TK6. Phillips/Gully (2014), Human Resource Management 

TK7. Ghee Soon Lim/Mathis/Jackson (2010), Human Resource Management: An 

Asia Edition 

TK8. Alan Nankervis, (2014), Human Resource Management: Strategy and 

Practice 

TK9. Peter A. Bamberger, Michal Biron, Iian Meshoulam (2014), Human 

Resource Strategy, 2e 

14. Phê duyệt 

Tổ bộ môn Trưởng khoa 

 

 

 

 

Phan Thị Thanh Trúc 
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Học kỳ 6 

STT Môn 
Số 

TC 

1 Kinh doanh quốc tế  3 

2 Quản trị dự án  3 

3 Tiếng Anh chuyên ngành  3 

4 Quản trị tài chính  3 

5 Quản trị quan hệ khách hàng (TC) 3 

6 Thực tập năm 3 3 

 Tổng cộng 18 

  



209 

 

 

 

31. KINH DOANH QUỐC TẾ 

1. Tên học phần: KINH DOANH QUỐC TẾ 

2. Tiên tiếng anh: INTERNATIONAL BUSINESS 

3. Số tín chỉ: 03 

4. Phân bổ thời gian: 21 lý thuyết, 24 thực hành, tự học: 90 tiết 

5. Điều kiện tham gia học phần: Học trước Quản trị học 

6. Loại học phần: Bắt buộc 

7. Mô tả học phần 

Môn học sẽ cung cấp kiến thức cơ bản liên quan đến hoạt động kinh doanh quốc 

tế trong kỷ nguyên toàn cầu hóa. Am hiểu sự khác biệt giữa các quốc gia về văn hóa, 

chính trị, kinh tế và pháp lý sẽ ảnh hưởng trực tiếp hay gián tiếp trước khi ra quyết định 

xâm nhập thị trường toàn cầu. Hiểu được ưu và nhươc điểm của từng chiến lược và 

phương thức thâm nhập thị trường quốc tế mà các doanh nghiệp sử dụng. Song song với 

những kiến thức nghiệp vụ trong hoạt động kinh doanh quốc tế, môn học cung cấp những 

lý thuyết nền tảng về khái niệm, các học thuyết thương mại và đầu tư từ cổ điển cho đến 

hiện đại, các chính sách mà chính phủ các nước sử dụng để can thiệp vào thương mại 

quốc tế, quản trị rủi ro ngoại hối và hợp đồng ngoại thương. Ngoài ra, môn học này sẽ 

giúp sinh viên tiếp cận với các tình huống thực tế mà các công ty phải đối mặt và cách 

thức mà các doanh nghiệp giải quyết các tình huống này. 

8. Mục tiêu học phần 

TT 

Mã mục 

tiêu học 

phần 

(MTx) 

Tên mục tiêu 

  Kiến thức 

1 MT1 
Hiểu được những kiến thức cơ bản liên quan đến hoạt động kinh doanh 

quốc tế trong kỷ nguyên toàn cầu hóa.  

2 MT2 
Giải thích được ý nghĩa của việc tìm hiểu các khác biệt trong môi 

trường kinh doanh quốc gia. 

3 MT3 
Lựa chọn được chiến lược và phương thức thâm nhập thị trường nước 

ngoài phù hợp. Ngoài ra, KDQT còn  

4 MT4 

Cung cấp kiến thức quan trọng giúp học viên nắm được lý thuyết 

thương mại quốc tế, rủi ro ngoại hối và hợp đồng ngoại thương từ đó 

vận dụng vào thực tiễn hoạt động kinh doanh của các Doanh nghiệp. 

  Kỹ năng 

5 MT5 Tăng cường kỹ năng làm việc nhóm 

6 MT6 Giải quyết các tình huống liên quan đến hoạt động KDQT 

  Thái độ 

7 MT7 Có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc và nhiệm vụ được giao 
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9. Chuẩn đầu ra học phần của học phần  

TT 

Mã CĐR 

học phần 

(CLOx) 

Tên chuẩn đầu ra 

1 CLO1 
Trình bày được kiến thức về những vấn đề cơ bản liên quan đến 

kinh doanh quốc tế 

2 CLO2 
Phân tích được mức độ ảnh hưởng của sự khác biệt về kinh tế, 

chính trị, văn hóa giữa các quốc đối với KDQT 

3 CLO3 
Giải thích được ý nghĩa của các học thuyết thương mại quốc tế và 

các biện pháp chính phủ can thị vào thương mại QT 

4 CLO4 
Nhận dạng được chiến lược và phương thức thâm nhập thị trường 

QT của các công ty  

5 CLO5 
Trình bày được phương pháp phòng ngừa rủi ro ngoại hối trong 

KDQT 

6 CLO6 Lập được hợp đồng mua bán QT với các điều khoản chủ yếu 

7 CLO7 Có khả năng thuyết trình và làm việc theo nhóm  

8 CLO8 Có khả năng giải quyết các tình huống trong kinh doanh quốc tế 

Ma trận quan hệ chuẩn đầu ra học phần và chuẩn đầu ra chương trình đào tạo 

CĐR học phần/ 

CĐR chương trình P
L

O
1

 

P
L

O
2

 

P
L

O
3

 

P
L

O
4

 

P
L

O
5

 

P
L

O
6

 

P
L

O
7

 

P
L

O
8

 

P
L

O
9

 

P
L

O
1

0
 

P
L

O
1
1
 

P
L

O
1
2
 

CLO1  x  x         

CLO2  x  x         

CLO3  x  x         

CLO4  x  x         

CLO5  x  x         

CLO6  x  x         

CLO7        x x x   

CLO8         x    

10. Nhiệm vụ của sinh viên 

- Tuân thủ chính xác kế hoạch học tập do giảng viên công bố trên lớp. 

- Đọc các tài liệu do giảng viên yêu cầu trước khi đến lớp 

- Tích cực tham gia các hoạt động trong giờ học 

- Thực hiện các bài tập cá nhân do giảng viên yêu cầu 

- Tham gia các bài tập nhóm và hoạt động thuyết trình tại lớp (hoặc làm bài kiểm 

tra giữa kỳ); 

- Thi kết thúc học phần theo kế hoạch của bộ phận Khảo thí công bố. 
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11. Đánh giá sinh viên 

TT Chỉ tiêu 
Cách thức  

đánh giá 

Tỷ 

lệ 

(%) C
L

O
1

 

C
L

O
2

 

C
L

O
3

 

C
L

O
4

 

C
L

O
5

 

C
L

O
6

 

C
L

O
7

 

C
L

O
8

 

1 

Điểm 

chuyên 

cần 

Điểm danh 10 X X X X X X X X 

2 
Điểm 

giữa kì 

Đánh giá thuyết 

trình (Chương 

2,4,5) 

30  X  X   X X 

3 
Điểm 

cuối kì 

Kiểm tra tự luận 

(Chương 1,3,6,7) 
60 X  X  X X   

12. Nội dung chi tiết học phần 

  CHƯƠNG 1 

  KINH DOANH QUỐC TẾ TRONG KỶ NGUYÊN TOÀN 

CẦU HÓA 

1.1.  KINH DOANH QUỐC TẾ 

 1.1.1 Khái niệm hoạt động kinh doanh quốc tế 

 1.1.2 Động cơ tham gia kinh doanh quốc tế của các DN. 

 1.1.3 Các hình thức kinh doanh quốc tế 

 1.1.4 Các chủ thể tham gia vào kinh doanh quốc tế 

1.2.  TOÀN CẦU HÓA VÀ SỰ TÁC ĐỘNG CỦA NÓ ĐẾN HOẠT 

ĐỘNG KDQT 

 1.2.1 Khái niệm 

 1.2.2 Các cấp độ toàn cầu hóa 

 1.2.3 Sự ra đời của các định chế toàn cầu 

 1.2.4. Các động lực thúc đẩy quá trình toàn cầu hóa 

 1.2.5 Tác động của toàn cầu hóa đến hoạt động kinh doanh quốc tế 

  CHƯƠNG 2 

  MÔI TRƯỜNG KINH DOANH QUỐC GIA 

2.1  SỰ KHÁC BIỆT VỀ VĂN HÓA GIỮA CÁC QUỐC GIA 

 2.1.1 Khái niệm và sự cần thiết phải nghiên cứu vấn đề văn hóa trong 

KDQT 

 2.1.2 Tác động của văn hóa tới KDQT 

 2.1.3 Các thành tố của văn hóa 

 2.1.4 Vượt qua khác biệt văn hóa để thành công trong KDQT 

2.2  SỰ KHÁC BIỆT VỀ KINH TẾ GIỮA CÁC QUỐC GIA 

 2.2.1 Khái niệm và các hệ thống kinh tế 

 2.2.2 Các chỉ tiêu đo lường trình độ phát triển kinh tế của các quốc 
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gia 

 2.2.3 Ảnh hưởng của môi trường kinh tế đến kinh doanh quốc tế 

2.3  SỰ KHÁC BIỆT VỀ CHÍNH TRỊ-LUẬT PHÁP GIỮA CÁC 

QUỐC GIA 

 2.3.1 Các hệ thống chính trị trên thế giới 

 2.3.2 Hệ thống luật pháp  

 2.3.3 Những tác động của hệ thống chính trị và pháp luật quốc tế đến 

KDQT 

  CHƯƠNG 3 

  THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ  

3.1  TỔNG QUAN VỀ LÝ THUYẾT THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ 

 3.1.1 Những lợi ích của thương mại quốc tế 

 3.1.2 Mô hình thương mại quốc tế 

 3.1.3 Cơ cấu thương mại quốc tế 

3.2  CÁC LÝ THUYẾT THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ 

 3.2.1 Chủ nghĩa trọng thương 

 3.2.2 Lý thuyết lợi thế tuyệt đối 

 3.2.3 Lý thuyết lợi thế so sánh 

 3.2.4 Lý thuyết Heckscher – Ohlin 

 3.2.5 Lý thuyết vòng đời quốc tế của sản phẩm 

 3.2.6 Lý thuyết thương mại mới  

 3.2.7  Lý thuyết lợi thế cạnh tranh quốc gia 

3.3  CAN THIỆP CỦA CHÍNH PHỦ VÀO THƯƠNG MẠI QUỐC 

TẾ 

 3.3.1. Lý do can thiệp của chính phủ vào thương mại quốc tế 

 3.3.2. Các công cụ khuyến khích xuất khẩu 

 3.3.3. Các công cụ kiểm soát nhập khẩu của chính phủ 

  CHƯƠNG 4 

  CHIẾN LƯỢC KINH DOANH QUỐC TẾ 

4.1  KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CHIẾN LƯỢC KINH DOANH 

QUỐC TẾ 

 4.1.1 Khái niệm  

 4.1.2. Yếu tố quyết định giá trị doanh nghiệp 

 4.1.3. Chuỗi giá trị của doanh nghiệp 

4.2  CĂN CỨ LỰA CHỌN CHIẾN LƯỢC KINH DOANH QUỐC 

TẾ 

 4.2.1 Áp lực giảm chi phí 

 4.2.2 Áp lực thích nghi địa phương 

4.3  LỰA CHỌN CHIẾN LƯỢC KINH DOANH QUỐC TẾ 
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 4.3.1 Chiến lược tiêu chuẩn hóa toàn cầu  

 4.3.2 Chiến lược đa nội địa  

 4.3.3 Chiến lược quốc tế 

 4.3.4 Chiến lược xuyên quốc gia 

4.5  LIÊN MINH CHIẾN LƯỢC 

 4.3.1 Lợi thế của liên minh chiến lược 

 4.3.2 Bất lợi của liên minh chiến lược 

 4.3.3 Làm thế nào để liên kết trở nên có lợi 

  CHƯƠNG 5 

  CÁC PHƯƠNG THỨC THÂM NHẬP THỊ TRƯỜNG QUỐC TẾ 

5.1  QUYẾT ĐỊNH THÂM NHẬP CƠ BẢN 

  Lựa chọn thị trường thâm nhập 

  Lựa chọn thời điểm thâm nhập 

  Lựa chọn quy mô thâm nhập  

5.2  CÁC PHƯƠNG THỨC THỨC THÂM NHẬP THỊ TRƯỜNG 

QUỐC TẾ 

 5.2.1 Phương thức thâm nhập qua xuất khẩu và buôn bán đối lưu 

 5.2.2 Phương thức thâm nhập thông qua hợp đồng  

 5.2.3 Phương thức thâm nhập thông qua đầu tư 

5.3  CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC LỰA CHỌN 

PHƯƠNG THỨC THÂM NHẬP THỊ TRƯỜNG QUỐC TẾ 

 5.3.1 Các nhân tố khách quan  

 5.3.2 Các nhân tố chủ quan 

  CHƯƠNG 6 

  QUẢN TRỊ RỦI RO NGOẠI HỐI 

6.1  THỊ TRƯỜNG NGOẠI HỐI 

 6.1.1 Khái niệm và chức năng của thị trường ngoại hối 

 6.1.2 Đặc điểm của thị tường ngoại hối 

6.2  PHÂN TÍCH VÀ QUYẾT ĐỊNH QUẢN LÝ RỦI RO NGOẠI 

HỐI 

 6.2.1 Khái niệm tỷ giá hối đoái 

 6.2.2 Các yếu tố ảnh hưởng đến tỷ giá hối đoái 

 6.2.3 Phân tích rủi ro tỷ giá 

 6.2.4 Tác động của tỷ giá hối đoái tới kinh doanh của DN 

6.3.  CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA VÀ QUẢN LÝ RỦI RO TỶ 

GIÁ ĐỐI DN 

  CHƯƠNG 7 

  HỢP ĐỒNG MUA BÁN HÀNG HÓA QUỐC TẾ 

7.1  TỔNG QUAN VỀ HỢP ĐỒNG MUA BÁN HÀNG HÓA QUỐC TẾ 
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 7.1.1 Khái niệm, đặc điểm  

 7.1.2 Hình thức của hợp đồng 

 7.1.3 Bố cục chung của hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế 

7.2  NỘI DUNG CÁC ĐIỀU KHOẢN CỦA HỢP ĐỒNG MUA 

BÁN HÀNG HÓA QUỐC TẾ 

 7.2.1 Điều khoản tên hàng (Commodity) 

 7.2.2 Điều khoản phẩm chất (Quality) 

 7.2.3 Điều khoản về số lượng (Quantity)  

 7.2.4 Điều khoản về bao bì và ký mã hiệu (Packing and Making) 

 7.2.5 Điều khoản giá cả (Price) 

 7.2.6 Điều khoản giao hàng (Delivery/Shipment) 

 7.2.7 Điều khoản thanh toán (Payment) 

 7.2.8 Điều khoản bảo hành (Warranty) 

 7.2.9 Điều khoản bảo hiểm (Insuarance) 

 7.2.10 Điều khoản về bất khả kháng (Force majeure) 

 7.2.11 Điều khoản khiếu nại (Claim) 

 7.2.12 Điều khoản phạt (Penalty) 

 7.2.13 Điều khoản trọng tài (Arbitration) 

 7.2.14 Các điều khoản khác (Other terms) 

13. Tài liệu học tập 

13.1. Tài liệu chính 

 TL1. Giáo trình Kinh doanh quốc tế, 2016, Tạ Lợi và Nguyễn Thị Hường, Nhà 

xuất bản Đại học kinh tế Quốc Dân. 

TL2. Kinh doanh quốc tế hiện đại, Đại học kinh tế TP. Hồ Chí Minh (2014), Nhà 

xuất bản Kinh tế TP. Hồ Chí Minh. 

13.2. Tài liệu khác 

TK1. International Business: Competing in the global marketplace (12th edition), 

2019, Charles W.L. Hill, McGraw-Hill International Edition. 

TK2. Giáo trình Quản trị kinh doanh quốc tế, 2008, Bùi Lê Hà và nhiều tác giả, 

Nhà xuất bản Lao Động –Xã Hội. 

TK3. Thanh toán quốc tế, 2016, Trần Hoàng Ngân và cộng sự, NXB Kinh tế TP. 

Hồ Chí Minh. 

TK4. Incoterms 2010, NXB Thông tin và Truyền thông. 

14. Phê duyệt 

Tổ bộ môn Trưởng khoa 

 

 

 

Phan Thị Thanh Trúc 
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32. QUẢN TRỊ DỰ ÁN 

1. Tên học phần: QUẢN TRỊ DỰ ÁN  

2. Tên tiếng Anh: PROJECT MANAGEMENT 

3. Số tín chỉ: 03 

4. Phân bổ thời gian: Lý thuyết: 33 tiết; thực hành: 12 tiết, tự học: 90 tiết 

5. Điều kiện tham gia học phần: Học trước Quản trị học 

6. Loại học phần: Bắt buộc 

7. Mô tả tóm tắt học phần:  

Quản trị dự án là một môn học của khối kiến thức ngành, trang bị cho người học 

những kiến thức chuyên sâu điều hành dự án như quản trị dự án và các cấu trúc tổ chức 

để quản trị dự án; phân tích các phương pháp đánh giá, so sánh lựa chọn dự án; các 

phương pháp hoạch định, lập tiến độ và điều chỉnh tiến độ của dự án; các phương pháp 

kiểm soát dự án và các vấn đề ảnh hưởng đến sự thành công của dự án. Vận dụng được 

các công cụ, phương pháp và kỹ thuật để giải thích, tính toán, xây dựng và đánh giá mức 

độ hiệu quả của dự án. 

8. Mục tiêu học phần (kiến thức, kỹ năng, thái độ) 

TT 

Mã mục 

tiêu học 

phần 

(MTx) 

Tên mục tiêu 

  Kiến thức 

1 MT1 
Cung cấp cho người học kiến thức dự án và quản trị dự án, tiếp cận việc 

xác định phạm vi dự án, chọn lựa cơ cấu tổ chức dự án phù hợp  

2 MT2 

Biết cách lập kế hoạch: tiến độ, ngân sách, nguồn nhân lực, truyền 

thông và mua ngoài và kiểm soát dự án và đánh giá được kết quả thực 

hiện dự án qua từng giai đoạn và từng hạng mục công việc 

3 MT3 
Nắm các thủ tục kết thúc dự án với bên ngoài và giải phóng nguồn lực 

dự án. 

  Kỹ năng 

4 MT4 
Rèn luyện kỹ năng phân tích dự án phục vụ công tác hoạch định và 

quản trị dự án 

9. Chuẩn đầu ra của học phần 

TT 

Mã CĐR 

học phần 

(CLOx) 

Tên chuẩn đầu ra 

1 CLO1 
Trình bày được các khái niệm, đặc điểm, nội dung về dự án và 

quản trị dự án 

2 CLO2 
Phân tích được các bước cơ bản trong tiến trình khởi sự dự án và 

nội dung hiến chương dự án 
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3 CLO3 Lựa chọn được cơ cấu tổ chức phù hợp cho dự án 

4 CLO4 
Thiết kế được kế hoạch tiến độ, ngân sách, nguồn lực, truyền thông 

và mua ngoài 

5 CLO5 Vận dụng được hoạt động triển khai và kết thúc dự án 

6 CLO6 
Vận dụng được hoạt động quản trị rủi ro và quản trị chất lượng 

trong dự án 

7 CLO7 Có kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm 

8 CLO8 Ứng dụng được công nghệ thông tin trong quản trị dự án 

Ma trận quan hệ chuẩn đầu ra học phần và chuẩn đầu ra chương trình đào tạo 

CĐR học phần/ 

CĐR chương trình P
L

O
1

 

P
L

O
2

 

P
L

O
3

 

P
L

O
4

 

P
L

O
5

 

P
L

O
6

 

P
L

O
7

 

P
L

O
8

 

P
O

L
9

 

P
L

O
1
0

 

P
L

O
1
1

 

P
L

O
1
2

 

CLO1 x            

CLO2   x      x    

CLO3    x     x    

CLO4    x     x    

CLO5    x x    x    

CLO6    x     x    

CLO7       x      

CLO8        x     

10. Nhiệm vụ của sinh viên 

- Sinh viên phải chuẩn bị cho buổi học trên lớp bằng cách đọc trước các tài liệu 

theo yêu cầu một cách cẩn thận, dành thời gian để làm các bài tập và nghiên cứu các các 

tình huống. 

- Sinh viên phải tham gia làm bài tập lớn theo nhóm. Sinh viên cần chủ động 

chuẩn bị, tham gia tích cực vào các cuộc thảo luận nhóm, trình bày thể hiện tính năng 

động của mình. 

- Sinh viên phải tích cực làm bài tập cá nhân theo yêu cầu của giáo viên hướng dẫn, các 

bài tập cá nhân phải đảm bảo thực hiện theo yêu cầu nội dung và nộp đúng tiến độ. 

11. Đánh giá sinh viên 

TT 
Chỉ 

tiêu 

Cách thức 

 đánh giá 

Tỷ 

lệ 

(%) C
L

O
1

 

C
L

O
2

 

C
L

O
3

 

C
L

O
4

 

C
L

O
5

 

C
L

O
6

 

C
L

O
7

 

C
L

O
8

 

1 

Điểm 

chuyên 

cần 

Đánh giá chuyên 

cần, bài tập  
10 x x x x x x x 

 

2 
Điểm 

giữa kì 
Kiểm tra tự luận 30 x x  x   

  

3 
Điểm 

cuối kì 

Đánh giá bài tập, 

thuyết trình, làm 
60  x x x x x x x 
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việc nhóm 

12. Nội dung chi tiết học phần 

  CHƯƠNG 1 

  TỔNG QUAN VỀ DỰ ÁN VÀ QUẢN TRỊ DỰ ÁN 

1.1.  TỔNG QUAN VỀ DỰ ÁN 

 1.1.1 Dự án là gì? 

 1.1.2 Các yếu tố thúc đẩy hình thành quản trị dự án 

 1.1.3 Các đặc điểm của dự án 

 1.1.4 Chu kỳ sống của dự án 

1.2.  TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ DỰ ÁN 

 1.2.1 Định nghĩa Quản trị dự án 

 1.2.2 Các tiến trình quản trị dự án 

 1.2.3 Các lĩnh vực kiến thức của quản trị dự án 

 1.2.4 Ưu và nhược điểm của quản trị dự án 

1.3.  NHÀ QUẢN TRỊ DỰ ÁN 

 1.3.1 Sự khác nhau giữa nhà quản trị chức năng và quản trị dự án 

 1.3.2 Mối quan hệ giữa nhà quản trị chức năng và quản trị dự án  

 1.3.3 Trách nhiệm của nhà quản trị dự án 

 1.3.4 Yêu cầu đối với nhà quản trị dự án 

 1.3.5 Lựa chọn nhà quản trị dự án 

1.4.  BỨC TRANH TỔNG THỂ VỀ QUẢN TRỊ DỰ ÁN 

  CHƯƠNG 2 

  KHỞI SỰ DỰ ÁN 

2.1.  XÁC ĐỊNH DỰ ÁN 

 2.1.1 Xác định nhu cầu về dự án 

 2.1.2 Nghiên cứu khả thi 

 2.1.3 Xác định các yêu cầu 

 2.1.4 Phân tích các nhóm hữu quan 

2.2.  LỰA CHỌN DỰ ÁN 

 2.2.1 Dự án và chiến lược của công ty 

 2.2.2 Lựa chọn đánh giá dự án 

 2.2.3 Các mô hình phi định lượng 

 2.2.4 Các mô hình định lượng 

2.3.  CHÍNH THỨC HÓA DỰ ÁN – HIẾN CHƯƠNG DỰ ÁN 

 2.3.1 Tên dự án 

 2.3.2 Mục tiêu của dự án 

 2.3.3 Khách hàng của dự án 

 2.3.4 Các nhóm hữu quan 

 2.3.5 Các ràng buộc khác về mặt tổ chức 
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2.4.  HOẠCH ĐỊNH PHẠM VI DỰ ÁN 

 2.4.1 Hoạch định phạm vi dự án 

 2.4.2 Các công cụ để hoạch định phạm vi dự án 

 2.4.3 Báo cáo phạm vi 

 2.4.4 Kế hoạch quản lý phạm vi 

2.5.  CẤU TRÚC PHÂN CHIA CÔNG VIỆC 

 2.5.1 Khái quát về cấu trúc phân chia công việc 

 2.5.2 Các cách tiếp cận để xây dựng wbs 

 2.5.3 Cách tiếp cận tổ chức 

 2.5.4 Biểu diễn wbs 

 2.5.5 Tiến trình xây dựng cấu trúc phân chia công việc 

 2.5.6 Chỉ dẫn để xây dựng WBS 

 2.5.7 Lợi ích của WBS 

  CHƯƠNG 3 

  TỔ CHỨC DỰ ÁN 

3.1.  CÁC HÌNH THỨC TỔ CHỨC DỰ ÁN 

 3.1.1 Hình thức chức năng 

 3.1.2 Hình thức dự án thuần túy 

 3.1.3 Hình thức ma trận 

3.2.  LỰA CHỌN HÌNH THỨC TỔ CHỨC DỰ ÁN 

 3.2.1 Các yếu tố tổ chức 

 3.2.2 Các yếu tố dự án 

 3.2.3 Lựa chọn một hình thức tổ chức dự án 

  CHƯƠNG 4 

  LẬP KẾ HOẠCH TIẾN ĐỘ 

4.1.  XÁC ĐỊNH CÔNG VIỆC 

4.2.  ƯỚC LƯỢNG THỜI GIAN CÔNG VIỆC 

 4.2.1 Các căn cứ để ước lượng thời gian cho mỗi công việc 

 4.2.2 Các kỹ thuật ước lượng 

 4.2.3 Một số lưu ý khi ước lượng thời gian cho các công việc dự án 

4.3.  SẮP XẾP TRÌNH TỰ CÁC CÔNG VIỆC 

 4.3.1 Tính chất các quan hệ phụ thuộc 

 4.3.2 Các loại quan hệ phụ thuộc giữa các công việc 

4.4.  LẬP TIẾN ĐỘ TRONG ĐIỀU KIỆN CHẮC CHẮN 

 4.4.1 Xây dựng sơ đồ mạng 

 4.4.2 Lập kế hoạch tiến độ cơ bản theo thời gian – phương pháp đường 

găng (cpm) 

 4.4.3 Biểu diễn tiến độ mạng dự án 

 4.4.4 Tính toán tiến độ theo phương pháp cpm trên mạng aon với thời gian 
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sớm (leads), thời gian muộn (lags), và các cửa sổ (windows) 

4.5.  LẬP TIẾN ĐỘ TRONG ĐIỀU KIỆN BẤT ĐỊNH – KỸ THUẬT 

PERT 

4.6.  BIỂU ĐỒ THỨ TỰ (PDM – PRECEDENCE DIAGRAMMING 

METHOD) 

4.7.  KỸ THUẬT GERT 

4.8.  MÔ PHỎNG MONTE CARLO 

 4.8.1 Giới thiệu chung về mô phỏng monte carlo 

 4.8.2 Tính toán cho mô phỏng 

4.9.  PHÂN BỔ NGUỒN LỰC VÀ ĐIỀU CHỈNH TIẾN ĐỘ 

 4.9.1 Tải trọng nguồn lực (resource loading) 

 4.9.2 Điều phối nguồn lực 

 4.9.3 Rút ngắn thời gian – đánh đổi giữa thời gian và chi phí 

 4.9.4 Lập tiến độ trong điều kiện ràng buộc về nguồn lực 

 4.9.5 Lập tiến độ trong điều kiện giới hạn nguồn lực và các mối quan hệ 

trước sau 

4.10.  ĐIỀU CHỈNH TIẾN ĐỘ 

 4.10.1 Thực hiện công việc đồng thời 

 4.10.2 Xếp thời gian dự trữ cho các công việc 

  CHƯƠNG 5 

  LẬP NGÂN SÁCH CHO DỰ ÁN 

5.1.  HOẠCH ĐỊNH NGUỒN LỰC CHO DỰ ÁN 

 5.1.1 Nguồn nhân lực 

 5.1.2 Thiết bị 

 5.1.3 Nguyên vật liệu 

 5.1.4 Các yếu tố cần xem xét khi hoạch định nguồn lực 

 5.1.5 Các công cụ để hoạch định nguồn lực 

 5.1.6 Xác định nhu cầu nguồn lực 

5.2.  ƯỚC LƯỢNG CHI PHÍ 

 5.2.1 Các đầu vào của ước lượng chi phí 

 5.2.2 Các kỹ thuật ước lượng chi phí dự án 

 5.2.3 Một số gợi ý khi ước lượng chi phí công việc 

 5.2.4 Các nguyên nhân dẫn đến dự toán sai lệch so với thực tế 

5.3.  PHÂN TÍCH KẾT QUẢ ƯỚC LƯỢNG CHI PHÍ 

 5.2.1 Làm cho các ước lượng chi phí chính xác hơn 

 5.2.2 Xem xét các chi tiết bổ sung 

 5.2.3 Xây dựng kế hoạch quản lý chi phí 

5.4.  LẬP NGÂN SÁCH CHI PHÍ 

 5.4.1 Xem xét các đầu vào của lập ngân sách chi phí 



220 

 

 

 

 5.4.2 Phát triển ngân sách dự án 

 5.4.3 Xây dựng kế hoạch chi phí 

   CHƯƠNG 6 

  CÁC TIẾN TRÌNH HOẠCH ĐỊNH KHÁC 

   

6.1.  HOẠCH ĐỊNH NGUỒN NHÂN LỰC 

6.2  HOẠCH ĐỊNH TRUYỀN THÔNG 

 6.2.1 Chiến lược truyền thông 

 6.2.2 Truyền thông với các thành viên nhóm dự án 

 6.2.3 Thu hút các nhóm hữu quan 

6.3.  HOẠCH ĐỊNH MUA SẮM 

 6.3.1 Các tình huống mua sắm 

 6.3.2 Loại hợp đồng 

 6.3.3 Báo cáo công việc 

 6.3.4 Mời thầu 

 6.3.5 Tiêu chuẩn chọn lựa nhà cung cấp 

6.4.  BẢN KẾ HOẠCH DỰ ÁN 

 6.4.1 Kế hoạch dự án là gì? 

 6.4.2 Các yếu tố của một bản kế hoạch dự án 

 6.4.3 Xây dựng bản kế hoạch, tập hợp các bộ phận 

  CHƯƠNG 7 

  TRIỂN KHAI THỰC HIỆN DỰ ÁN 

   

7.1.  KHÁI QUÁT VỀ GIÁM SÁT DỰ ÁN 

 7.1.1 Chu trình lập kế hoạch – giám sát – kiểm soát 

 7.1.2 Thiết kế hệ thống giám sát 

 7.1.3 Nhu cầu thông tin và quy trình báo cáo 

 7.1.4 Các vấn đề chung trong việc lập báo cáo 

7.2.  KHÁI QUÁT VỀ KIỂM SOÁT DỰ ÁN 

 7.2.1 Các kiểu kiểm soát  

 7.2.2 Các yêu cầu của một hệ thống kiểm soát 

7.3.  TIẾN TRÌNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN, GIÁM SÁT VÀ KIỂM 

SOÁT DỰ ÁN 

 7.3.1 Họp khởi đầu dự án 

 7.3.2 Thiết lập hệ thống và hạ tầng cho hoạt động giám sát và kiểm soát 

 7.3.3 Giám sát và đánh giá tình hình thực hiện và tiến triển của dự án 

 7.3.4 Đánh giá thành tích chung của dự án 

 7.3.5 Xây dựng báo cáo tiến triển và báo cáo tình hình thực hiện 

 7.3.6 Thực hiện hành động điều chỉnh 
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 7.3.7 Xem xét lại kế hoạch dự án 

7.4.  TIẾN TRÌNH KIỂM SOÁT PHẠM VI 

 7.4.1 Đầu vào của tiến trình kiểm soát phạm vi 

 7.4.2 Thực thi hệ thống kiểm soát phạm vi 

7.5.  KIỂM SOÁT CHI PHÍ 

 7.5.1 Đầu vào của tiến trình kiểm soát chi phí 

 7.5.2 Xây dựng hệ thống kiểm soát thay đổi chi phí 

 7.5.3 Đo lường hiệu quả dự án 

 7.5.4 Điều chỉnh ước lượng chi phí 

 7.5.5 Cập nhật ngân sách 

 7.5.6 Thực thi các hành động điều chỉnh 

 7.5.7 Bài học kinh nghiệm 

7.6.  KIỂM SOÁT TIẾN ĐỘ DỰ ÁN 

 7.6.1 Đầu vào để kiểm soát tiến độ 

 7.6.2 Đo lường hiệu quả dự án 

 7.6.3 Hoạch định 

 7.6.4 Đánh giá sai lệch tiến độ 

 7.6.5 Cập nhật tiến độ dự án 

 7.6.6 Hành động điều chỉnh 

 7.6.7 Rút ra bài học kinh nghiệm 

  CHƯƠNG 8 

  KẾT THÚC DỰ ÁN 

8.1.  KHÁI QUÁT VỀ KẾT THỨC DỰ ÁN 

 8.1.1 Các lý do kết thúc dự án 

 8.1.2 Các cách kết thúc dự án 

 8.1.3 Các vấn đề về kết thúc dự án 

8.2.  TIẾN TRÌNH KẾT THÚC DỰ ÁN 

 8.2.1 Kết thúc dự án về mặt hợp đồng 

 8.2.2 Tiến trình kết thúc hành chính dự án 

  CHƯƠNG 9 

  QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG DỰ ÁN 

9.1.  KHÁI QUÁT VỀ RỦI RO 

 9.1.1 Định nghĩa rủi ro 

 9.1.2 Mức độ chấp nhận rủi ro 

 9.1.3 Chắc chắn, bất định và rủi ro 

9.2.  QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG DỰ ÁN 

 9.2.1 Đầu vào của hoạt động quản trị rủi ro 

 9.2.2 Xây dựng kế hoạch quản trị rủi ro 

9.3.  XÁC ĐỊNH RỦI RO 
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 9.3.1 Các đầu vào của tiến trình xác định rủi ro 

 9.3.2 Các kỹ thuật xác định rủi ro 

 9.3.3 Đầu ra của tiến trình xác định rủi ro 

9.4.  PHÂN TÍCH ĐỊNH TÍNH 

 9.4.1 Đầu vào của phân tích định tính 

 9.4.2 Thực hiện phân tích định tính 

 9.4.3 Đầu ra của phân tích định tính 

9.5.  PHÂN TÍCH ĐỊNH LƯỢNG 

 9.5.1 Các đầu vào cho phân tích định lượng 

 9.5.2 Các kỹ thuật phân tích định lượng 

 9.5.3 Kết quả của phân tích định lượng 

9.6.  LẬP KẾ HOẠCH CHO CÁC PHƯƠNG ÁN ĐỐI PHÓ RỦI RO 

 9.6.1 Đầu vào của các phương án đối phó rủi ro 

 9.6.2 Xây dựng các phương án đối phó rủi ro 

 9.6.3 Kết quả của tiến trình lập kế hoạch đối phó rủi ro 

9.7.  GIÁM SÁT VÀ KIỂM SOÁT RỦI RO 

 9.7.1 Đầu vào cho giám sát và kiểm soát rủi ro 

 9.7.2 Thực hiện giám sát và kiểm soát rủi ro 

 9.7.3 Kết quả của giám sát và kiểm soát rủi ro 

  CHƯƠNG 10 

  QUẢN TRỊ CHẤT LƯỢNG TRONG DỰ ÁN 

10.1.  TỔNG QUAN VỀ CHẤT LƯỢNG 

 10.1.1 Tổng quan về quản trị chất lượng hiện đại 

 10.1.2 Sự giống nhau giữa quản trị chất lượng và quản trị dự án 

10.2.  CÁC TIẾN TRÌNH CHẤT LƯỢNG 

10.3  HOẠCH ĐỊNH CHẤT LƯỢNG 

 10.3.1 Đầu vào của hoạch định chất lượng 

 10.3.2 Tiến hành hoạch định chất lượng 

 10.3.3 Triển khai chính sách chất lượng 

 10.3.4 Xây dựng kế hoạch quản trị chất lượng 

 10.3.5 Xác định các định nghĩa tác nghiệp 

 10.3.6 Sử dụng phiếu kiểm tra 

10.4.  THỰC HIỆN ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG 

 10.4.1 Đầu vào cho đảm bảo chất lượng 

 10.4.2 Áp dụng đảm bảo chất lượng 

 10.4.3 Thực hiện kiểm tra chất lượng 

 10.4.4 Cải tiến dự án 

10.5.  KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG 

 10.5.1 Các đầu vào của kiểm soát chất lượng 
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 10.5.2 Các công cụ của kiểm soát chất lượng 

 10.5.3 Kết quả của kiểm soát chất lượng 

13. Tài liệu học tập 

TL1. Nguyễn Thanh Liêm, Đoàn Thị Liên Hương, Nguyễn Văn Long (2009), Quản trị 

dự án, NXB Tài chính 

TL2. James P.Clements, Jack Gido (2016), Quản trị dự án hiệu quả-Effective Project 

Management. Fifth edition,Trường Đại học FPT dịch thuật và hiệu đính, NXB Đại học 

Kinh tế Quốc dân Hà Nội 

TL3. Nguyễn Văn Dung (2010), Quản trị dự án hiện đại, NXB Tài chính 

TL4. Nguyễn Văn Dung (2010), Bài tập và bài giải - Quản trị dự án hiện đại, NXB Tài 

chính 

14. Phê duyệt 

Tổ bộ môn Trưởng khoa 

 

 

 

 

Phan Thị Thanh Trúc 
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33. TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH 

1. Tên học phần: TIẾNG ANH KINH DOANH 

2. Tên tiếng Anh: ENGLISH FOR BUSINESS STUDIES 

3. Số tín chỉ: 03  

4. Phân bổ thời gian: Lý thuyết: 5 tiết; thực hành: 40 tiết, tự học: 90tiết 

5. Điều kiện tham gia học phần: Học trước Tiếng Anh 4 

6. Loại học phần: Bắt buộc  

7. Mô tả tóm tắt học phần:  

Học phần tiếng Anh chuyên ngành này nhằm trang bị cho người học những kiến 

thức và từ vựng cơ bản về chuyên ngành kinh tế, với trọng tâm là chuyên ngành Quản 

trị kinh doanh. 

8. Mục tiêu học phần (kiến thức, kỹ năng, thái độ) 

Về kiến thức, học phần này cung cấp các kiến thức về cấu trúc công ty, quá trình 

sản xuất, tiếp thị và quản trị chất lượng. Về kỹ năng, học phần tập trung vào các kỹ năng 

đọc và viết. 

9. Chuẩn đầu ra của học phần 

TT 

Mã CĐR 

học phần 

(CLOx) 

Tên chuẩn đầu ra 

1 CLO1 
Đọc hiểu được các đoạn văn bản liên quan đến cấu trúc công ty, 

quá trình sản xuất, tiếp thị và quản trị chất lượng 

2 CLO2 Viết được các tờ quảng cáo (brochures) 

3 CLO3 Viết được báo cáo (reports) 

4 CLO4 Viết được thư xin việc 

5 CLO5 Viết được thư phàn nàn theo thể thức trang trọng. 

Ma trận quan hệ chuẩn đầu ra học phần và chuẩn đầu ra chương trình đào tạo 

CĐR học phần/ 

CĐR chương trình P
L

O
1

 

P
L

O
2

 

P
L

O
3

 

P
L

O
4

 

P
L

O
5

 

P
L

O
6

 

P
L

O
7

 

P
L

O
8

 

P
O

L
9

 

P
L

O
1

0
 

P
L

O
1

1
 

P
L

O
1

2
 

CLO1      x       

CLO2      x   x    

CLO3      x   x    

CLO4      x   x    

CLO5      x   x    

10. Nhiệm vụ của sinh viên 

10.1 Quy định về tham dự lớp học 

- Sinh viên có trách nhiệm tham dự đầy đủ các buổi học. Trong trường hợp nghỉ 

học do lý do bất khả kháng thì phải có giấy tờ chứng minh đầy đủ và hợp lý. 

- Sinh viên không được vắng quá số buổi học theo quy định đào tạo hiện hành 

của Nhà trường và không được phép vắng các hoạt động sau đây của lớp học phần: Làm 
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bài tập lớn theo nhóm và Trình bày bài tập lớn. Nếu không tham gia các hoạt động này 

thì bị coi như không hoàn thành học phần và phải đăng ký học lại học phần vào học kỳ 

sau. 

10.2 Quy định về hành vi lớp học 

- Học phần được thực hiện trên nguyên tắc tôn trọng người học và người dạy. 

Mọi hành vi làm ảnh hưởng đến quá trình dạy và học đều bị nghiêm cấm. 

- Sinh viên phải đi học đúng giờ quy định. Sinh viên đi trễ quá 5 phút sau khi giờ 

học bắt đầu sẽ không được tham dự buổi học. 

- Sinh viên tuyệt đối không làm ồn, gây ảnh hưởng đến người khác trong khi học. 

- Sinh viên không được ăn uống, nhai kẹo cao su, sử dụng các thiết bị như điện 

thoại, máy nghe nhạc trong giờ học. 

- Máy tính xách tay, máy tính bảng chỉ được thực hiện vào mục đích ghi chép bài 

giảng, tính toán phục vụ bài giảng, bài tập, tuyệt đối không dùng vào việc khác. 

10.3 Quy định về học vụ 

- Các vấn đề liên quan đến bảo lưu điểm, khiếu nại điểm, phúc khảo, kỷ luật,… 

được thực hiện theo quy định đào tạo hiện hành của Trường. 

11. Đánh giá sinh viên 

TT Chỉ tiêu 
Cách thức 

đánh giá 

Tỷ lệ 

(%) 

C
L

O
1

 

C
L

O
2

 

C
L

O
3

 

C
L

O
4

 

C
L

O
5

 

C
L

O
6

 

C
L

O
7

 

C
L

O
8

 

1 
Điểm 

chuyên cần 

Đánh giá 

chuyên cần, 

bài tập tất cả 

các chương 

10 x x x x x x x 

 

2 
Điểm giữa 

kì 
Thi giữa kì 30 x x  x   

  

3 
Điểm cuối 

kì 
Thi cuối kì 60  x x x x x x x 

12. Nội dung chi tiết học phần 

  UNIT 1 

  WIKINOMICS 

1.1.  READING 

 1.1.1 Reading 1: Wikinomics 

 1.1.2 Reading 2: Company Structure 

1.2.  WRITING 

 1.2.1 Writing 1: How to write a brochure in English 

 1.2.2 Writing 2: Write 2 brochures (practice) 

  UNIT 2 

  PRODUCTION 

1.1.  READING 

 1.1.1 Reading 1: Capacity & Inventory 
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 1.1.2 Reading 2: The Dell Theory of Conflict Prevention 

1.2.  WRITING 

 1.2.1 Writing 1: How to write a report in English 

 1.2.2 Writing 2: Write a report (practice) 

  UNIT 3 

  MARKETING 

1.1.  READING 

 1.1.1 Reading 1: The Product Life Cycle 

 1.1.2 Reading 2: Marketing Is Everything 

1.2.  WRITING 

 1.2.1 Writing 1: How to write an application letter 

 1.2.2 Writing 2: Write an application letter (practice) 

  UNIT 4: QUALITY 

1.1.  READING 

 1.1.1 Reading 1: Quality Is Free 

 1.1.2 Reading 2: Total Quality Management 

1.2.  WRITING 

 1.2.1 Writing 1: How to write a formal letter/email of 

complaint 

 1.2.2 Writing 2: Write a complaint letter (practice) 

13. Tài liệu học tập 

13.1. Tài liệu chính  

TL1. English for Business Studies (09/2020). Tự biên và lưu hành nội bộ 

13.2. Tài liệu khác  

TK1. Taylor, J., & Zeter, J. (2015). Career Paths - Business English. Newbury: 

Express Publishing UK Ltd.  

TK2. Mackenzie, I. (2010). English for Business Studies Student's Book: A Course 

for Business Studies and Economics Students. Cambridge: Cambridge University 

Express. 

TK3. Raitskaya, L., & Cochrane, S. (2007). Macmillan Guide to Economics. 

London: Macmillan Education. 

TK4. Badger, I. (2003). English for Work: Everyday Business English. London: 

Penguin Longman Publishing. 

TK5. Badger, I., & Padley, S. (2003). English for Work: Everyday Business Writing. 

Harlow: Pearson Education Ltd. 

14. Phê duyệt 

Tổ bộ môn     Trưởng khoa 

 

 

 

Phan Thị Thanh Trúc 
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34. QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH 

1. Tên học phần: QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH 

2. Tên tiếng Anh: FINANCIAL MANAGEMENT 

3. Số tín chỉ: 03 

4. Phân bổ thời gian: Lý thuyết: 30 tiết; thực hành: 15 tiết, tự học: 90 tiết 

5. Điều kiện tham gia học phần: Học trước Nguyên lý kế toán 

6. Loại học phần: Bắt buộc 

7. Mô tả tóm tắt học phần 

Học phần này cung cấp cho sinh viên các kiến thức quản trị tài chính trong doanh 

nghiệp, giúp sinh viên phát triển các kỹ năng cần thiết, đáp ứng các yêu cầu làm việc 

trong lĩnh vực quản trị tài chính. Nội dung cơ bản của học phần quản trị tài chính liên 

quan đến việc hoạch định và kiểm soát các hoạt động tài chính trong doanh nghiệp bao 

gồm hoạt động đầu tư và tài trợ. 

8. Mục tiêu học phần (kiến thức, kỹ năng, thái độ) 

TT 

Mã mục 

tiêu học 

phần (MTx) 

Tên mục tiêu 

  Kiến thức 

1 MT1 
Giải thích được vai trò, chức năng và các quyết định quản trị tài 

chính của doanh nghiệp.   

2 MT2 
Vận dụng các nguyên lý và kỹ thuật tài chính trong các hoạt động 

tài chính của doanh nghiệp.  

  Kỹ năng 

3 MT3 

Phát triển các kỹ năng nghề nghiệp cần thiết như: lập kế hoạch 

tài chính ngắn hạn, hoạch định tài ngân sách đầu tư dài hạn, đánh 

giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp và đưa ra các quyết định 

tài chính phù hợp 

4 MT4 
Sử dụng được các công cụ tin học nhằm hỗ trợ giải quyết các bài 

toán tài chính.  

5 MT5 Phát triển kỹ năng làm việc nhóm, giao tiếp 

  Thái độ 

6 MT6 Có thái độ làm việc chuyên nghiệp và hiệu quả cao 

9. Chuẩn đầu ra của học phần 

TT 

Mã CĐR 

học phần 

(CLOx) 

Tên chuẩn đầu ra 

1 CLO1 
Giải thích được vai trò, chức năng và các quyết định quản trị tài 

chính của doanh nghiệp 
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2 CLO2 
Phân tích được ảnh hưởng của môi trường kinh tế đến tài chính 

của doanh nghiệp 

3 CLO3 Vận dụng được các kỹ thuật về quản trị vốn luân chuyển 

4 CLO4 Hoạch định ngân sách vốn cho các dự án của doanh nghiệp 

5 CLO5 Đánh giá được các nguồn tài trợ của doanh nghiệp 

6 CLO6 Đánh giá được hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp 

7 CLO7 Sử dụng được Excel trong giải quyết các bài toán tài chính 

8 CLO8 Phối hợp làm việc nhóm một cách hữu hiệu  và hiệu quả. 

9 CLO9 
Trình bày được các ý kiến cá nhân thông qua lời nói, văn bản và 

các phương tiện khác một cách rõ ràng, hợp lý.  

10 CLO10 Thực hiện được các hoạt động tự học theo hướng dẫn 

Ma trận quan hệ chuẩn đầu ra học phần và chuẩn đầu ra chương trình đào tạo 

CĐR học 

phần/ CĐR 

chương 

trình 

P
L

O
1

 

P
L

O
2

 

P
L

O
3

 

P
L

O
4

 

P
L

O
5

 

P
L

O
6

 

P
L

O
7

 

P
L

O
8

 

P
L

O
9

 

P
L

O
1

0
 

P
L

O
1

1
 

P
L

O
1

2
 

CLO1   X          

CLO2   X          

CLO3   X          

CLO4   X          

CLO5   X          

CLO6   X          

CLO7     X        

CLO8        X     

CLO9         X    

CLO10            X 

10. Nhiệm vụ của sinh viên 

- Tham gia học tập trên lớp theo qui định hiện hành, 

- Hoàn thành các bài tập và thảo luận theo yêu cầu của giảng viên và bộ môn, 

11. Đánh giá sinh viên 

Mối quan hệ giữa chuẩn đầu ra học phần và phương pháp đánh giá 

TT Chỉ tiêu 
Cách thức 

đánh giá 

Tỷ 

lệ 

(%) C
L

O
1

 

C
L

O
2

 

C
L

O
3

 

C
L

O
4

 

C
L

O
5

 

C
L

O
6

 

C
L

O
7

 

C
L

O
8

 

C
L

O
9

 

C
L

O
1

0
 

1 
Điểm 

chuyên cần 
Điểm danh 10          X 

2 
Điểm giữa 

kì 

Đánh giá bài 

tập  
30 X X X  X  X   X 
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3 
Điểm cuối 

kì 

Bài tập 

nhóm 
60    X  X  X   

12. Nội dung chi tiết học phần 

  CHƯƠNG 1 

  TỔNG QUAN VỀ TÀI CHÍNH CÔNG TY 

1.1.  BẢN CHÁT CỦA QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH  

 1.1.1 Một số khái niệm liên quan 

 1.1.2 Các quyết định cơ bản trong quản trị tài chính công ty 

1.2  CÁC BÊN HỮU QUAN VÀ TÁC ĐỘNG ĐẾN MỤC TIÊU 

CỦA DOANH NGHIỆP 

 1.2.1 Các nhóm hữu quan trong doanh nghiệp 

 1.2.2 Sự mâu thuẫn trong mục tiêu của các bên hữu quan 

 1.2.3 Đo lường hiệu quả hoạt động tài chính của doanh nghiệp 

1.3  MÔI TRƯỜNG KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP 

 1.3.1 Chính sách kinh tế vĩ mô 

 1.3.2 Chính sách tài khóa 

 1.3.3 Chính sách tiền tệ và lãi suất 

 1.3.4 Chính sách tỷ giá 

 1.3.5 Chính sách môi trường 

1.4  THỊ TRƯỜNG VÀ CÁC ĐỊNH CHẾ TÀI CHÍNH 

 1.4.1 Trung gian tài chính 

 1.4.2 Thị trường tiền tệ và thị trường vốn 

 1.4.3 Thị trường tiền tệ và thị trường vốn quốc tế 

 1.4.4 Lãi suất và lợi suất 

  CHƯƠNG 2 

  QUẢN TRỊ VỐN LUÂN CHUYỂN 

2.1  BẢN CHẤT CỦA VỐN LUÂN CHUYỂN 

2.2  MỤC TIÊU CỦA VỐN LUÂN CHUYỂN 

2.3  VAI TRÒ CỦA VỐN LUÂN CHUYỂN 

2.4  VÒNG QUAY TIỀN MẶT 

2.5  ĐO LƯỜNG HIỆU QUẢ CỦA QUẢN TRỊ VỐN LUÂN 

CHUYỂN  

 2.5.1 Tỷ số thanh toán hiện hành 

 2.5.2 Tỷ số thanh toán nhanh 

 2.5.3 Kỳ thanh toán bình quân 

 2.5.4 Kỳ lưu kho bình quân 

 2.5.5 Kỳ trả tiền bình quân 

 2.5.6 Vòng quay vốn luân chuyển  

2.6  QUẢN TRỊ HÀNG TỒN KHO 
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 2.6.1 Mô hình EOQ cơ bản 

 2.6.2 Mô hình EOQ mở rộng – Điểm đặt hàng lại 

 2.6.3 Mô hình EOQ mở rộng – Tác động của chiết khấu 

 2.6.4 Mô hình JIT 

2.7  QUẢN TRỊ KHOẢN PHẢI THU 

 2.7.1 Tác động của nới lỏng tín dụng 

 2.7.2 Chính sách kiểm soát tín dụng 

 2.7.3 Đánh giá khả năng trả nợ của khách hàng 

 2.7.4 Kiểm soát tổng tín dụng 

 2.7.5 Chính sách thu hồi nợ 

 2.7.6 Chiết khấu thanh toán sớm 

 2.7.7 Rủi ro nợ xấu 

 2.7.8 Bao thanh toán 

 2.7.9 Chiết khấu hóa đơn 

2.8  QUẢN TRỊ KHOẢN PHẢI TRẢ 

2.9  QUẢN TRỊ DÒNG TIỀN 

 2.9.1 Tại sao phải quản trị dòng tiền 

 2.9.2 Các vấn đề của dòng tiền 

 2.9.3 Dự báo dòng tiền 

 2.9.4 Mô hình quản trị dòng tiền 

2.10  TÀI TRỢ VỐN LUÂN CHUYỂN 

 2.10.1 Nhu cầu vốn luân chuyển 

 2.10.2 Các tiếp cận trong tài trợ vốn luân chuyển  

  CHƯƠNG 3 

  QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ 

3.1  QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ 

3.2  QUY TRÌNH HOẠCH ĐỊNH NGÂN SÁCH VỐN 

3.3  DÒNG TIỀN LIÊN QUAN 

 3.3.1 Chi phí cơ hội 

 3.3.2 Thuế 

 3.3.3 Giá trị thanh lý 

 3.3.4 Vốn luân chuyển 

 3.3.5 Các chi phí khác 

 3.3.6 Các lợi ích liên quan 

3.4  LẬP DÒNG TIỀN DỰ ÁN 

3.5  CÁC PHƯƠNG PHÁP THẨM ĐỊNH ĐẦU TƯ CƠ BẢN 

 3.5.1 PHƯƠNG PHÁP THỜI GIAN HOÀN VỐN 

 3.5.2.  HỆ SỐ THU NHẬP TRÊN VỐN SỬ DỤNG 

3.6  THẨM ĐỊNH DỰ ÁN BẰNG PHƯƠNG PHÁP CHIẾT 
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KHẤU DÒNG TIỀN 

 3.6.1 NPV 

 3.6.2 IRR 

3.7  MỘT SỐ VẤN ĐỀ MỞ RỘNG 

 3.6.1 Tác động của  lạm phát 

 3.6.2 Rủi ro và phân tích độ nhạy 

 3.6.3 Quyết định thay thế tài sản 

 3.6.4 Giới hạn nguồn vốn 

  CHƯƠNG 4 

  QUYẾT ĐỊNH TÀI TRỢ 

4.1  CÁC NGUỒN TÀI TRỢ 

 4.1.1 Tài trợ ngắn hạn 

 4.1.2 Tài trợ nợ 

 4.1.3 Vốn mạo hiểm 

 4.1.4 Vốn chủ sở hữu 

4.2  CHÍNH SÁCH CỔ TỨC 

4.3  NỢ VÀ CẤU TRÚC VỐN 

4.4  CHI PHÍ SỬ DỤNG VỐN  

 4.4.1 Mô hình cổ tức tăng trưởng 

 4.4.2 Mô hình định giá tài sản vốn 

 4.4.3 Chi phí sử dụng nợ 

 4.4.4 Chi phí sử dụng vốn bình quân 

  CHƯƠNG 5 

  PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH 

5.1  TỔNG QUAN VỀ PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH 

5.2  TỶ SỐ KHẢ NĂNG THANH TOÁN 

 5.2.1 Tỷ số thanh toán hiện hành 

 5.2.2 Tỷ số thanh toán nhanh 

 5.2.3 Tỷ số thanh toán tức thời 

5.3  TỶ SỐ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG 

 5.3.1 Vòng quay khoản phải thu 

 5.3.2 Vòng quay hàng tồn kho 

 5.3.3 Vòng quay tài sản ngắn hạn 

 5.3.4 Vòng quay tài sản dài han 

 5.3.5 Vòng quay tổng tài sản 

5.4  TỶ SỐ KHẢ NĂNG CÂN ĐỐI VỐN 

 5.4.1 Tỷ số nợ 

 5.4.2 Tỷ số nợ trên vốn chủ sở hữu 

 5.4.3 Khả năng thanh toán lãi  
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5.5  TỶ SỐ KHẢ NĂNG SINH LỜI 

 5.5.1 Lợi nhuận ròng biên 

 5.5.2 Lợi nhuận gộp biên 

 5.5.3 ROA 

 5.5.4 ROE 

5.6  PHÂN TÍCH DUPONT 

13. Tài liệu học tập 

TL1. Nguyễn Thanh Liêm, Nguyễn Thị Mỹ Hương (2012); Quản trị Tài chính;  

NXB Thống Kê. 

TL2. Lưu Thị Hương, Vũ Duy Hào (2012), Tài chính doanh nghiệp, NXB Đại học 

Kinh tế Quốc Dân 

TL3. Đỗ Thiên Anh Tuấn, Nguyễn Thị Thu Hà (2013), Lập mô hình tài chính, 

NXB Tài chính  

TL4. Trương Bá Thanh, Trần Đình Khôi Nguyên (2012), Giáo trình Phân tích Tài 

chính, NXB Đà Nẵng 

TL5. Bùi Văn Vần, Vũ Văn Ninh (2013), Giáo trình Tài chính doanh nghiệp, NCB 

Tài Chính 

TL6. Luật Doanh nghiệp 

14. Phê duyệt 

Tổ bộ môn Trưởng khoa 

 

 

 

 

Phan Thị Thanh Trúc 
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35. THỰC TẬP NĂM 3 

1. Tên học phần: THỰC TẬP NĂM 3 

2. Tên tiếng Anh:  

3. Số tín chỉ: 03  

4. Phân bổ thời gian: Lý thuyết: 0 tiết; thực hành: 45 tiết, tự học: 90 tiết 

5. Điều kiện tham gia học phần: Hoàn thành kiến tập năm 2 và sinh viên đang không 

bị kỷ luật từ mức đình chỉ học tập trở lên, không đang trong thời gian bị truy cứu trách 

nhiệm hình sự; có khối lượng kiến thức tích lũy được tương đương 103 tín chỉ hoặc 

được xếp hạng năm đào tạo là sinh viên năm thứ ba. 

6. Loại học phần: Bắt buộc  

7. Mô tả tóm tắt học phần 

Học phần này tạo cơ hội cho sinh viên có thể vận dụng các kiến thức đã thu nhận 

được từ nhà trường vào thực tiễn; giúp sinh viên cọ sát với thực tiễn làm việc tại các cơ 

quan, tổ chức; doanh nghiệp và củng cố các kiến thức và kĩ năng cần thiết đối với các 

công việc phù hợp với ngành quản trị kinh doanh.  

Thực hiện một trong các công việc như:  

- Công việc bán hàng, quản lý thị trường của sản phẩm, tham gia vào hệ thống 

phân phối... 

- Các công việc liên quan đến phòng mua hàng gồm hợp đồng mua, đặt hàng, 

kiểm soát, đơn hàng... 

- Công việc liên quan đến phòng sản xuất bao gồm: thu mua nguyên vật liệu, 

hoạch định tổng hợp, kế hoạch sản xuất... 

- Công việc liên quan đến bộ phận hành chính tổng hợp (nhân sự) gồm: phân tích 

công việc, lên kế hoạch đào tạo, tuyển dụng, đánh giá thành tích... 

8. Mục tiêu học phần (kiến thức, kỹ năng, thái độ) 

TT 

Mã mục tiêu 

học phần 

(MTx) 

Tên mục tiêu 

  Kiến thức 

 MT1 
Đánh giá tổng quan về doanh nghiệp trên các nguồn lực: 

nhân lực, tài chính, sản xuất, kinh doanh 

1 MT2 
Tóm tắt được kiến thức thực tiễn trong các hoạt động quản 

trị gắn với một công việc cụ thể 

  Kỹ năng 

2 MT3 Có khả năng giải quyết vấn đề 

3 MT4 Phát triển các kỹ năng giao tiếp đặc biệt là kỹ năng viết và nói; 

  Thái độ 

4 MT5 
Có thái độ đúng đắn về việc lựa chọn ngành nghề và xác định 

rõ hơn về mục tiêu đối với nghề nghiệp tương lai của mình. 
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9. Chuẩn đầu ra của học phần 

TT 

Mã CĐR 

học phần 

(CLOx) 

Tên chuẩn đầu ra 

1 CLO1 
Đánh giá tổng quan về doanh nghiệp trên các nguồn lực: nhân 

lực, tài chính, sản xuất, kinh doanh 

2 CLO2 
Tóm tắt được kiến thức thực tiễn trong các hoạt động quản trị 

gắn với một công việc cụ thể 

3 CLO3 Có khả năng giải quyết vấn đề 

5 CLO4 Phát triển các kỹ năng giao tiếp đặc biệt là kỹ năng viết và nói; 

7 CLO5 
Có thái độ đúng đắn về việc lựa chọn ngành nghề và xác định 

rõ hơn về mục tiêu đối với nghề nghiệp tương lai của mình 

8 CLO6 Hình thành thói quen học tập suốt đời 

10. Nhiệm vụ của sinh viên 

- Sinh viên phải chấp hành những quy định theo quy chế quản lý sinh viên của 

Nhà trường;  

- Trong suốt đợt thực tập sinh viên phải chịu sự quản lý trực tiếp của bộ phận phụ 

trách thực tập của doanh nghiệp và sự theo dõi của phòng Đào tạo; 

- Sinh viên phải thực tập nghiêm túc tại đơn vị thực tập và thường xuyên trao đổi, 

nộp báo cáo tháng cho người hướng dẫn và phòng Đào tạo trong suốt thời gian thực tập. 

- Các tài liệu liên quan trong quá trình thực tập phải giữ gìn cẩn thận và hoàn trả 

khi kết thúc thực tập. Cần rèn luyện đạo đức, tác phong trong quá trình thực tập. 

11. Đánh giá sinh viên 

TT Chỉ tiêu Cách thức đánh giá 
Tỷ lệ 

(%) C
L

O
1

 

C
L

O
2

 

C
L

O
3

 

C
L

O
4

 

C
L

O
5

 

C
L

O
6

 

1 

Điểm 

chuyên 

cần 

Tham gia buổi phổ biến 

thực tập, các buổi thực 

tập tại đơn vị 

10       

2 
Báo cáo 

tổng kết 

Đánh giá giáo viên 

hướng dẫn và cán bộ 

hướng dẫn tại doanh 

nghiệp 

90 x x x x x x 

12. Nội dung chi tiết học phần 

Thời gian 
Nội dung công việc 

Sinh viên Giảng viên 

Trước khi đi 

thực tập 

– Liên hệ, đăng ký thực tập với đơn 

vị dự kiến sẽ thực tập; 

– Kê khai các thông tin về đơn vị sẽ 

thực tập với Khoa theo sự hướng dẫn  

– Giới thiệu một số vị trí và đơn 

vị cho học phần thực tập năm 3 

của sinh viên 
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Tuần 1 
– Hiểu rõ những nội dung và yêu 

cầu của học phần 

– Hướng dẫn sinh viên nắm rõ 

nội dung và yêu cầu của học 

phần. 

Tuần thứ 2 

– Liên lạc với đơn vị thực tập. 

– Hoàn tất các thủ tục theo yêu cầu 

của đơn vị nhận thực tập. 

– Giảng viên có thể hỗ trợ và 

định hướng cho sinh viên 

Tuần thứ 3 

– Lập kế hoạch thực tập 

– Chọn đề tài/lĩnh vực mình muốn 

thực tập (có cân nhắc đến thời gian 

hoàn thành và phạm vi nghiên cứu 

phù hợp với yêu cầu của học phần) 

– Viết và nộp đề cương chi tiết 

– Hướng dẫn sinh viên chọn đề 

tài 

– Hướng dẫn viết đề cương chi 

tiết 

– Chỉnh sửa và thông qua đề 

cương chi tiết. 

Tuần đi thực tập 

Tuần thứ 1-

5 

– Sinh viên đến làm việc thực tế tại 

đơn vị thực tập và phải thực hiện 

các công việc mà đơn vị thực tập 

giao 

– Sinh viên phải quan sát, tìm hiểu 

các hoạt động thực tế có liên quan 

chủ đề thực tập; phỏng vấn trực tiếp 

những người có liên quan; thu thập 

thông tin và dữ liệu chuẩn bị cho 

việc viết Báo cáo tổng kết thực tập. 

– Liên hệ với giảng viên hướng dẫn 

để trao đổi các nội dung trong Báo 

cáo thực tập năm 3. 

– Kiểm tra tiến độ thực hiện của 

sinh viên. 

– Trao đổi và hướng dẫn sinh 

viên các vấn đề liên quan đến 

thực tập và viết Báo cáo thực tập 

năm 3. 

Tuần thứ 6 
– Chỉnh sửa và hoàn thiện Báo cáo 

thực tập năm 3 

– Kiểm tra nội dung Báo cáo 

thực tập năm 3 

Tuần sau khi 

đi thực tập 

– Gửi Báo cáo thực tập năm 3 đến 

cơ quan thực tập xin xác nhận 

– Nộp Báo cáo thực tập cho Khoa 

– Kiểm tra tiến độ thực hiện 

13. Tài liệu học tập 

[1]. Quyết định ban hành về tổ chức hoạt động kiến tập thực tập ngành quản trị 

kinh doanh (quyết định số 664/QĐ-PHKT ngày 12 tháng 12 năm 2021) 

14. Phê duyệt 

Tổ bộ môn Trưởng khoa 

 

 

 

Phan Thị Thanh Trúc 
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Học kỳ 7 

STT Môn Số TC 

1 Quản trị chất lượng toàn diện  3 

2 Quản trị chuỗi cung ứng 3 

3 Quản trị chiến lược  3 

4 Khởi sự kinh doanh  3 

5 Thương mại điện tử (TC) 3 

6 Phát triển kĩ năng quản trị (TC)  3 

 Tổng cộng 18 
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36. QUẢN TRỊ CHẤT LƯỢNG TOÀN DIỆN 

1. Học phần:   QUẢN TRỊ CHẤT LƯỢNG TOÀN DIỆN 

2. Tên học phần (tiếng Anh): TOTAL QUALITY MANAGEMENT 

3. Số tín chỉ: 03 

4. Phân bổ thời gian: Lý thuyết: 35 tiết; thực hành: 10 tiết; tự học: 90 tiết. 

5. Điều kiện tham gia học phần: Học trước Quản trị sản xuất. 

6. Loại học phần: Bắt buộc 

7. Mô tả tóm tắt học phần 

Môn học cung cấp cho người học nhận thức đúng đắn về chất lượng và quản lý 

chất lượng, những kiến thức căn bản về hệ thống quản trị chất lượng toàn diện - một hệ 

thống quản lý chất lượng hướng đến một kết quả kinh doanh tuyệt hảo. Môn học giới 

thiệu những nguyên lý, triết lý nền tảng và công cụ cơ bản kết hợp với chất lượng toàn 

diện.Môn học cũng bàn đến những sự thay đổi cần thiết của những tổ chức quản lý theo 

phương thức truyền thống để thực thi được chất lượng toàn diện; việc thực thicác chức 

năng hoạch định, tổ chức, lãnh đạo và kiểm tra của nhà quản trị trong lĩnh vực chất 

lượng của tổ chức.  

8. Mục tiêu của học phần 

TT 

Mã mục 

tiêu học 

phần (MTx) 

Tên mục tiêu 

  Kiến thức 

1 MT1 

Cung cấp cho người học nền tảng kiến thức về chất lượng, vai 

trò của chất lượng, phương thức quản lý chất lượng theo mô 

hình chất lượng toàn diện 

2 MT2 

Trang bị cho người học nhận diện những hạn chế của những mô 

hình tổ chức truyền thống đối với quản trị chất lượng của tổ chức 

và những hiệu chỉnh cần thiết để đạt được chất lượng toàn diện 

3 MT3 
Trang bị cho người học những vấn đề mang tính chiến lược của 

quản trị chất lượng trong mối quan hệ với chiến lược của tổ chức 

  Kỹ năng 

4 MT4 

Giúp người học phát triển các kỹ năng sử dụng các công cụ quản 

lý chất lượng để phân tích và giải quyết các vấn đề chất lượng 

nảy sinh trong công việc cá nhân và hoạt động của một tổ chức 

5 MT5 Tăng cường khả năng truyền thông, làm việc nhóm 
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9. Chuẩn đầu ra học phần của học phần 

TT 

Mã CĐR  

học phần 

(CLOx) 

Tên chuẩn đầu ra 

1 CLO1 
Trình bày được vai trò của chất lượng trong mối quan hệ với 

hiệu quả kinh doanh của tổ chức 

2 CLO2 
Trình bày được về lịch sử phát triển “Cuộc cách mạng chất 

lượng”, và tính ưu việt của TQM 

3 CLO3 

Phân biệt được chất lượng trong lĩnh vực sản xuất và lĩnh vực 

dịch vụ và những lưu ý trong quản trị chất lượng trong hai lĩnh 

vực này 

4 CLO4 
Trình bày được về những công cụ cơ bản để quản lý chất lượng 

toàn diện  

5 CLO5 

Áp dụng được các công cụ để kiểm soát chất lượng, một số công 

cụ khác về hoạch định và cải tiến chất lượng và ứng dụng phần 

mềm để phân tích dữ liệu thống kê 

6 CLO6 

Nêu những hạn chế của mô hình tổ chức chức năng truyền thống 

đối với quản trị chất lượng và những hiệu chỉnh cần thiết để thực 

thi TQM 

7 CLO7 
Trình bày được về vai trò và những giá trị văn hóa tổ chức đối 

với TQM 

8 CLO8 
Phân biệt các loại nhóm chất lượng và hoạt động của nhóm chất 

lượng 

9 CLO9 

Trình bày được những công việc mà một nhà lãnh đạo phải thực 

hiện để  xây dựng TQM trong tổ chức và những vấn đề mang 

tính chiến lược của quản trị chất lượng trong mối quan hệ với 

chiến lược của tổ chức 

10 CLO10 
Hình thành, tổ chức hoạt động tốt nhóm để giải quyết những yêu 

cầu về bài tập nhóm  

Ma trận quan hệ chuẩn đầu ra học phần và chuẩn đầu ra chương trình đào tạo 

TT 

CĐR học 

phần/ CĐR 

chương 

trình 

P
L

O
1

 

P
L

O
2

 

P
L

O
3

 

P
L

O
4

 

P
L

O
5

 

P
L

O
6

 

P
L

O
7

 

P
L

O
8

 

P
L

O
9

 

P
L

O
1

0
 

P
L

O
1

1
 

P
L

O
1

2
 

1 CLO1   x          

2 CLO2   x          

3 CLO3   x          

4 CLO4   x          
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5 CLO5    x     x    

6 CLO6   x          

7 CLO7   x          

8 CLO8   x          

9 CLO9  x x          

10 CLO10       x      

10. Nhiệm vụ của sinh viên 

- Sinh viên phải nghiêm túc trong lớp học. 

- Sinh viên phải có giáo trình và các tài liệu tham khảo mà giáo viên yêu cầu. 

- Sinh viên nghiên cứu trước tài liệu, đến lớp đều đặn, đóng góp tích cực khi tham 

gia thảo luận trên lớp hoặc trên diễn đàn, hoàn thành đầy đủ và tốt nhất tất cả các các 

bài tập; nộp và thuyết trình đúng thời hạn theo yêu cầu của giảng viên. 

11. Đánh giá sinh viên 

TT 
Chỉ 

tiêu 

Cách 

thức 

đánh giá 

Tỷ 

lệ 

(%) C
L

O
1

 

C
L

O
2

 

C
L

O
3

 

C
L

O
4

 

C
L

O
5

 

C
L

O
6

 

C
L

O
7

 

C
L

O
8

 

C
L

O
9

 

C
L

O
1

0
 

1 

Điểm 

chuyên 

cần 

Bài tập 

cá nhân 

Bài tập 

nhóm 

10% x x x x x x x x x x 

2 
Điểm 

giữa kì 

Nội dung 

bản báo 

cáo 

Thuyết 

trình 

30% x x    x x x  x 

3 
Điểm 

cuối kì 

Hình 

thức thi: 

tự luận 

60%   x x x  x  x  

12. Nội dung chi tiết học phần 

  CHƯƠNG 1 

  GIỚI THIỆU VỀ CHẤT LƯỢNG TOÀN DIỆN 

1.1.  TẦM QUAN TRỌNG CỦA CHẤT LƯỢNG 

1.2.  KHÁI QUÁT LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN CỦA “CUỘC CÁCH 

MẠNG CHẤT LƯỢNG”  

1.3.  KHÁI NIỆM VỀ CHẤT LƯỢNG VÀ CHẤT LƯỢNG TOÀN 

DIỆN 

 1.3.1 Khái niệm chất lượng 

 1.3.1 Chất lượng trong lĩnh vực chế tạo và trong lĩnh vực dịch vụ 

 1.3.3 Chất lượng toàn diện 
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1.4   NHỮNG NGUYÊN LÝ CỦA CHẤT LƯỢNG TOÀN DIỆN 

 1.4.1 Tập trung vào khách hàng 

 1.4.2 Định hướng quá trình  

 1.4.3 Cải tiến liên tục và học hỏi 

 1.4.4 Phân quyền và làm việc nhóm 

 1.4.5 Quản trị bằng sự kiện 

 1.4.6 Lãnh đạo và hoạch định chiến lược 

1.5  CHẤT LƯỢNG TOÀN DIỆN VÀ QUẢN TRỊ TRUYỀN 

THỐNG 

1.6  NHỮNG TRIẾT LÝ NỀN TẢNG CỦA CHẤT LƯỢNG TOÀN 

DIỆN 

 1.6.1 Triết lý của Deming 

 1.6.2 Triết lý của Juran 

 1.6.3 Triết lý của Croby 

  CHƯƠNG 2 

  CÁC CÔNG CỤ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG TOÀN DIỆN 

 VÀ TƯ DUY THỐNG KÊ 

2.1.  NHỮNG CÔNG CỤ HOẠCH ĐỊNH CHẤT LƯỢNG 

 2.1.1 Triển khai chức năng chất lượng 

 2.1.2 Thiết kế đồng thời 

2.2.  BẢY CÔNG CỤ MỚI CHO QUẢN LÝ VÀ HOẠCH ĐỊNH 

CHẤT LƯỢNG 

 2.2.1 Biểu đồ tương đồng 

 2.2.2 Biểu đồ quan hệ 

 2.2.3 Biểu đồ cây 

 2.2.4 Biểu đồ ma trận 

 2.2.5 Ma trận phân tích dữ liệu 

 2.2.6 Sơ đồ thủ tục ra quyết định 

 2.2.7 Biểu đồ mũi tên 

2.3.  NHỮNG CÔNG CỤ CẢI TIẾN LIÊN TỤC 

 2.2.1 Lưu đồ 

 2.2.2 Các công cụ thống kê 

 2.2.3 Vòng tròn Deming 

 2.2.4 Tìm kiếm bằng chứng 

2.3  TƯ DUY THỐNG KÊ 

  CHƯƠNG 3 

  THIẾT KẾ TỔ CHỨC TRÊN QUAN ĐIỂM  

CHẤT LƯỢNG TOÀN DIỆN 

3.1.  CẤU TRÚC TỔ CHỨC VÀ QUẢN TRỊ CHẤT LƯỢNG TOÀN DIỆN 
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 3.1.1 Đặc trưng của cơ cấu tổ chức theo chức năng 

 3.1.2 Các vấn đề của cơ cấu chức năng trên quan điểm chất lượng toàn diện 

3.2.  HIỆU CHỈNH LẠI CƠ CẤU CHỨC NĂNG THEO QUAN ĐIỂM CHẤT 

LƯỢNG TOÀN DIỆN 

 3.2.1 Tập trung vào quá trình 

 3.2.2 Nhận diện khách hàng nội bộ 

 3.2.3 Cấu trúc tổ chức theo nhóm  

 3.2.4 Giảm hệ thống cấp bậc 

 3.2.5 Sử dụng ủy ban lãnh đạo 

3.3.  VĂN HÓA THEO ĐỊNH HƯỚNG CHẤT LƯỢNG TOÀN DIỆN 

 3.3.1 Nội dung của văn hóa chất lượng toàn diện 

 3.3.2 Thay đổi văn hóa theo định hướng chất lượng toàn diện 

3.4.  CẢI TIẾN 

 3.4.1 Cải tiến liên tục 

 3.4.2 Cải tiến đột phá 

3.5.  LÀM VIỆC NHÓM 

 3.5.1 Tầm quan trọng của nhóm trong chất lượng toàn diện 

 3.5.2 Phân loại nhóm  

 3.5.3 Làm việc nhóm hiệu quả  

  CHƯƠNG 4 

  LÃNH ĐẠO CHẤT LƯỢNG 

4.1.  TẦM QUAN TRỌNG CỦA LÃNH ĐẠO ĐỐI VỚI CHẤT LƯỢNG 

4.2.  NHIỆM VỤ CỦA NHÀ LÃNH ĐẠO CHẤT LƯỢNG 

 4.2.1 Thiết lập viễn cảnh 

 4.2.2 Nuôi dưỡng giá trị 

4.3  CHẤT LƯỢNG TOÀN DIỆN VÀ LÝ THUYẾT LÃNH ĐẠO  

 4.3.1 Vai trò của nhà quản trị 

 4.3.1 Sự quan tâm và cấu trúc khởi xướng 

 4.3.3 Lý thuyết lãnh đạo chuyển đổi 

 4.3.4 Quản trị và lãnh đạo 

4.4.  GIAO QUYỀN 

 4.4.1 Khái niệm 

 4.4.2 Tầm quan trọng của giao quyền 

 4.4.3 Những nguyên lý của giao quyền 

4.5.  LÝ THUYẾT ĐỘNG CƠ THÚC ĐẨY VÀ GIAO QUYỀN  

 4.5.1 Lý thuyết về đặc tính công việc 

 4.5.2 Lý thuyết về nhu cầu 

 4.5.3 Lý thuyết thiết lập mục tiêu 

  CHƯƠNG 5 
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  HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC VÀ THỰC THI  

CHẤT LƯỢNG TOÀN DIỆN 

5.1.  NGUỒN GỐC CỦA LỢI THẾ CẠNH TRANH  

5.2.  TẦM QUAN TRỌNG CỦA CHẤT LƯỢNG ĐỐI VỚI LỢI THẾ CẠNH 

TRANH 

 5.2.1 Thiết lập viễn cảnh 

 5.2.2 Nuôi dưỡng giá trị 

5.3  CHẤT LƯỢNG VÀ CHIẾN LƯỢC TẠO SỰ KHÁC BIỆT  

5.4  THỰC HIỆN MỘT CHIẾN LƯỢC CHẤT LƯỢNG TOÀN DIỆN  

13. Tài liệu học tập 

13.1. Tài liệu chính 

TL1. Quản trị chất lượng toàn diện, Nguyễn Quốc Tuấn, Trương Hồng Trình, Lê 

Thị Minh Hằng, Nhà xuất bản tài chính, 2007. 

13.2. Tài liệu khác 

TK1.  James Robert Evans, Quality&Performance Excellence, Cengage Learning, 

2010 

TK2.  John S. Oakland, Total Quality Management text with cases, Third edition, 

Butterworth-Heinemann, 2003 

TK3. Jens J.Dahlgaard, Kai Kristensen & Gopal K.Kanji, Fundamentals of Total 

Quality Management Process analysis and improvement,Taylor & Francis, 2011 

TK4. Building Quality Management Systems, Luis Rocha-Lona, Jose Arturo 

Garza-Reyes and Vikas Kumar, (2013). 

TK5. THE SIX SIGMA WAY: How to Maximize the Impact of Your Change and 

Improvement Efforts, Peter S. Pande, Robert P. Neuman, Roland R. Cavanagh, (2014). 

TK6, The spirit of kaizen: creating lasting excellence one small step at a time, Robert 

Maurer, (2013). 

TK7. Six Sigma for Powerful Improvement, Charles T. Carroll, (2013). 

14. Phê duyệt  

Tổ bộ môn Trưởng khoa 

 

 

 

 

Phan Thị Thanh Trúc 
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37. QUẢN TRỊ CHUỖI CUNG ỨNG 

1. Học phần:   QUẢN TRỊ CHUỖI CUNG ỨNG 

2. Tên học phần (tiếng Anh): SUPPLY CHAIN MANAGEMENT 

3. Số tín chỉ:   03 

4. Phân bổ thời gian: Lý thuyết: 29 tiết; thực hành: 16 tiết; tự học: 90 tiết  

5. Điều kiện tham gia học phần: Học trước Quản trị sản xuất  

6. Loại học phần:  Bắt buộc 

7. Mô tả tóm tắt học phần 

Môn học này cung cấp cho người học những khái niệm căn bản về chuỗi cung ứng 

và về quản trị chuỗi cung ứng, những kiến thức để người học có khả năng nhận diện các 

thành phần của chuỗi cung ứng, nhận diện mối quan hệ giữa các thành phần này và để 

người học có khả năng quản trị chuỗi cung ứng một cách hiệu quả. Với môn học này, 

người học có khả năng đánh giá hiệu quả của một mạng lưới chuỗi cung ứng, có khả 

năng nhận biết tại sao hệ thống quản lý mạng lưới hậu cần, quản trị tồn kho và rủi ro 

trên toàn hệ thống, quản trị hoạt động mua sắm và cung ứng đầu vào, thiết kế sản phẩm, 

quy trình sản xuất và quản trị lợi nhuận trên toàn chuỗi cung ứng 

8. Mục tiêu của học phần 

TT 

Mã mục tiêu 

học phần 

(MTx) 

Tên mục tiêu 

  Kiến thức 

1 MT1 
Thông hiểu những khái niệm căn bản về chuỗi cung ứng và về 

quản trị mạng lưới chuỗi cung ứng. 

2 MT2 
Thông hiểu các thành phần của chuỗi cung ứng và mối quan hệ 

giữa chúng. 

3 MT3 

Thông hiểu các chức năng căn bản của quản trị chuỗi cung ứng 

như quản lý mạng lưới hậu cần, quản trị tồn kho và rủi ro, quản 

trị hoạt động mua sắm và cung ứng đầu vào, thiết kế sản phẩm, 

quy trình sản xuất … 

4 MT4 

Giúp người học thông hiểu khả năng ứng dụng và hạn chế của 

các nguyên tắc ra quyết định trong phạm vi quản trị mạng lưới 

cung ứng 

9. Chuẩn đầu ra học phần của học phần 

TT 

Mã CĐR  

học phần 

(CLOx) 

Tên chuẩn đầu ra 

1 CLO1 
Giải thích được những khái niệm căn bản về chuỗi cung ứng và 

về quản trị mạng lưới chuỗi cung ứng. 

2 CLO2 Giải thích các thành phần của chuỗi cung ứng và mối quan hệ 
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giữa chúng. 

3 CLO3 

Đánh giá được các chức năng căn bản của quản trị chuỗi cung 

ứng như quản lý mạng lưới hậu cần, quản trị tồn kho và rủi ro, 

quản trị hoạt động mua sắm và cung ứng đầu vào, thiết kế sản 

phẩm, quy trình sản xuất … 

4 CLO4 Trình bày được các quyết định trong quản trị chuỗi cung ứng 

5 CLO5 
Có khả năng ứng dụng các quyết định trong quản trị chuỗi cung 

ứng và thực tiễn 

6 CLO6 
Có kĩ năng nhận diện các thành phần của một chuỗi cung ứng 

hiệu quả 

7 CLO7 Có kĩ năng thiết kế mạng lưới cung ứng 

8 CLO8 Có kĩ năng xây dựng hệ thống tồn kho cho chuỗi cung ứng 

Ma trận quan hệ chuẩn đầu ra học phần và chuẩn đầu ra chương trình đào tạo 

TT 

CĐR học 

phần/ CĐR 

chương 

trình 

P
L

O
1

 

P
L

O
2

 

P
L

O
3

 

P
L

O
4

 

P
L

O
5

 

P
L

O
6

 

P
L

O
7

 

P
L

O
8

 

P
L

O
9

 

P
L

O
1

0
 

P
L

O
1

1
 

P
L

O
1

2
 

1 CLO1   x          

2 CLO2   x          

3 CLO3   x          

4 CLO4   x          

5 CLO5    x     x    

6 CLO6    x         

7 CLO7    x         

8 CLO8    x         

10. Nhiệm vụ của sinh viên 

- Tham gia lớp học và nghe giảng 

- Tham gia thảo luận, trao đổi trên lớp 

- Đọc tài liệu trước ở nhà 

- Làm đầy đủ bài tập yêu cầu 

11. Đánh giá sinh viên 

TT Chỉ tiêu 
Cách thức 

đánh giá 

Tỷ 

lệ 

(%) C
L

O
1

 

C
L

O
2

 

C
L

O
3

 

C
L

O
4

 

C
L

O
5

 

C
L

O
6

 

C
L

O
7

 

C
L

O
8

 

1 

Điểm 

chuyên 

cần 

Làm bài tập  10        x 

2 Điểm Tự luận 30 x x x x x x X  
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giữa kì 

3 
Điểm 

cuối kì 
Trắc nghiệm 60 x x x x x x X  

  Tổng 100         

12. Nội dung chi tiết học phần 

  CHƯƠNG 1 

  TỔNG QUAN VỀ CHUỖI CUNG ỨNG 

1.1.  TỔNG QUAN VỀ CHUỖI CUNG ỨNG 

 1.1.1 Khái niệm chuỗi cung ứng 

 1.1.2 Mục tiêu của chuỗi cung ứng 

 1.1.3 Tầm quan trọng của các quyết định về chuỗi cung ứng 

1.2.  CÁC CÁCH TIẾP CẬN CHUỖI CUNG ỨNG 

 1.2.1 Tiếp cận theo chu kỳ 

 1.2.2 Tiếp cận theo kéo/đẩy 

  CHƯƠNG 2 

  CHIẾN LƯỢC CHUỖI CUNG ỨNG 

2.1.  CHIẾN LƯỢC CHUỖI CUNG ỨNG 

 2.1.1 Chiến lược chuỗi cung ứng và chiến lược cạnh tranh 

 2.1.2 Sự phù hợp chiến lược 

2.2.  TIẾN TRÌNH THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC CHUỖI CUNG 

ỨNG 

 2.2.1 Thông hiểu khách hàng và sự không chắc chắn của chuỗi cung 

ứng 

 2.2.2 Thông hiểu năng lực của chuỗi cung ứng 

 2.2.3 Thực thi sự phù hợp chiến lược 

  CHƯƠNG 3 

  ĐO LƯỜNG HIỆU QUẢ VÀ CÁC THÀNH PHẦN CỦA 

CHUỖI CUNG ỨNG  

3.1.  ĐO LƯỜNG HIỆU QUẢ CHUỖI CUNG ỨNG 

 3.1.1 Các đo lường tài chính 

 3.1.2 Khuôn khổ cho việc đo lường cấu trúc chuỗi cung ứng 

3.2.  CÁC THÀNH PHẦN CỦA CHUỖI CUNG ỨNG 

 3.2.1 Cơ sở hạ tầng 

 3.2.2 Tông kho 

 3.2.3 Vận tải 

 3.2.4 Thông tin 

 3.2.5 Cung ứng đầu vào 

 3.2.6 Định giá 

  



246 

 

 

 

  CHƯƠNG 4 

  THIẾT KẾ MẠNG LƯỚI PHÂN PHỐI 

4.1.  MẠNG LƯỚI PHÂN PHỐI 

 4.1.1 Vai trò của mạng lưới phân phối 

 4.1.2 Các yếu tố ảnh hưởng tới thiết kế mạng lưới phân phối 

4.2.  CÁC PHƯƠNG ÁN THIẾT KẾ MẠNG LƯỚI PHÂN PHỐI 

 4.2.1 Nhà sản xuất tồn kho, vận chuyển thẳng tới khách hàng 

 4.2.2 Nhà sản xuất tồn kho, vận chuyển thắng tới khách hàng, tích 

hợp trên đường quá cảnh 

 4.2.3 Nhà phân phối tồn kho, vận chuyển qua hãng vận tải 

 4.2.4 Nhà phân phối tồn kho, vận chuyển trực tiếp tới khách hàng 

 4.2.5 Nhà phẩn phối, nhà sản xuất tồn kho, khách hàng tới mua 

  CHƯƠNG 5 

  THIẾT KẾ MẠNG LƯỚI CHUỖI CUNG ỨNG  

5.1.  MẠNG LƯỚI CUNG ỨNG 

 5.1.1 Vai trò của mạng lưới cung ứng 

 5.1.2 Các yếu tố ảnh hưởng tới quyết định thiết kế mạng lưới  

 5.1.2 Khuôn khổi cho các quyết định thiết kế mạng lưới 

5.2.  CÁC CÔNG CỤ XÁC ĐỊNH VỊ TRÍ 

 5.2.1 Phân tích điểm nút 

 5.2.2 Mô hình vị trí trung tâm 

 5.2.3 Mô hình tối ưu 

5.3.  THIẾT KẾ MẠNG LƯỚI CUNG ỨNG TOÀN CẦU 

 5.3.1 Ảnh hưởng của toàn cầu hóa tới thiết kế mạng lưới cung ứng 

 5.3.2 Quyết định offshoring 

  Quản trị rủi ro trong chuỗi cung ứng toàn cầu 

  CHƯƠNG 6 

  HOẠCH ĐỊNH CUNG ỨNG VÀ NHU CẦU 

 TRONG CHUỖI CUNG ỨNG  

6.1.  DỰ BÁO NHU CẦU 

 6.1.1 Vai trò của dự báo trong chuỗi cung ứng 

 6.1.2 Đặc điểm của dự báo 

 6.1.2 Vai trò của công nghệ thông tin trong dự báo 

6.2.  HOẠCH ĐỊNH TỔNG HỢP TRONG CHUỖI CUNG 

ỨNG 

 6.2.1 Vai trò của hoạch định tổng hợp trong chuỗi cung ứng 

 6.2.2 Những vấn đề liên quan tới hoạch định tổng hợp 

 6.2.3 Những chiến lược hoạch định tổng hợp 

6.3.  HOẠCH ĐỊNH CUNG ỨNG VÀ NHU CẦU TRONG 



247 

 

 

 

CHUỖI CUNG ỨNG 

 6.3.1 Quản trị cung ứng 

 6.3.2 Quản trị nhu cầu 

  CHƯƠNG 7 

  HỢP TÁC TRONG CHUỖI CUNG ỨNG  

7.1.  VAI TRÒ CỦA HỢP TÁC TRONG CHUỖI 

 7.1.1 Hiệu ứng Bullwhip 

 7.1.2 Ảnh hưởng của hợp tác tới hiệu quả 

 7.1.3 Các yếu tố ảnh hưởng tới sự hợp tác 

7.2.  QUẢN TRỊ SỰ HỢP TÁC 

 7.2.1 Thiết lập mục tiêu và sự kích lệ 

 7.2.2 Cải thiện thông tin 

 7.2.3 Cải thiện hiệu quả tác nghiệp 

  Thiết kế chính sách giá 

  Xây dựng chiến lược hợp tác và tin cậy 

  CHƯƠNG 8 

  HỆ THỐNG THÔNG TIN TRONG CHUỖI 

CUNG ỨNG  

8.1.  THÔNG TIN TRONG CHUỖI CUNG ỨNG 

 8.1.1 Vai trò của công nghệ thông tin trong chuỗi cung ứng 

 8.1.2 Khuôn khổ của chuỗi thông tin 

8.2.  CÁC PHÂN HỆ CỦA HỆ THỐNG THÔNG TIN 

 8.2.1 Quản trị quan hệ khách hàng 

 8.2.2 Quản trị chuỗi cung ứng nội bộ 

 8.2.3 Quản trị quan hệ với nhà cung cấp 

8.3  NỀN TẢNG CỦA QUẢN TRỊ TRAO ĐỔI 

8.4  TƯƠNG LAI CỦA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 

TRONG CHUỖI CUNG ỨNG 

8.5  QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG CÔNG NGHỆ THÔNG 

TIN 

13. Tài liệu học tập 

13.1. Tài liệu chính 

TL1. Supply chain management – Strategy, Planning, and Operation, Sonil 

Chopra và Peter Meindl, 2013 

TL2. Quản trị chuỗi cung ứng- Những trải nghiệm tuyệt vời, David Blanchard, 

2013, NXB Lao động 

13.2. Tài liệu khác 

TK1. Supply chain management – A balanced Approach, Jowl D.Wisner, Keah-

Choon Tan, G.Keong Leong, 2012 

TK2. Quản trị chuỗi cung ứng hoàn hảo, Peter Bolstorff, Robert Rosenbaum, NXB 
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Lao động - Xã hội, 2011 

TK3. Supply chain design and management, Govil, Manish, (2009). 

TK4. Supply chain management – Strategy, Planning and Operations, Sunil 

Chopra & Peter Meindl, (2012). 

TK5 Supply chain network design: Applying optimization and analytics to the 

global supply chain, Michael Watson, Sara Lewis, Peter Cacioppi & Jay Jayaraman, 

(2012) 

TK6. Supply Chain Strategies, Tony Hines, (2013). 

TK7. Supply chain transformation: building and executing an integrated supply 

chain strategy, J. Paul Dittmann, (2013). 

TK8. Introduction to Supply Chain Management Technologies, David Frederick 

Ross, (2011). 

TK9. Introduction to Supply Chain Management management, Partner, (2013). 

14. Phê duyệt  

Tổ bộ môn Trưởng khoa 

 

 

 

 

Phan Thị Thanh Trúc 
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38. QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC 

1. Tên học phần: QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC 

2. Tên tiếng Anh: STRATEGY MANAGEMENT 

3. Số tín chỉ: 03 

4. Phân bổ thời gian: Lý thuyết: 27 tiết; thực hành: 18 tiết, tự học: 90 tiết 

5. Điều kiện tham gia học phần: Học trước Quản trị học. 

6. Loại học phần: Bắt buộc 

7. Mô tả tóm tắt học phần:  

Quản trị chiến lược đề cập đến cách thức ra các quyết định nhằm duy trì hiệu suất 

dài hạn của tổ chức. Học phần giúp sinh viên hiểu sâu sắc các khái niệm về các quyết 

định chiến lược, các chiến lược, tư duy chiến lược, lợi thế cạnh tranh, năng lực cạnh 

tranh và các khái niệm liên quan đến quản trị chiến lược. Học phần cũng cung cấp những 

nội dung cơ bản của quản trị chiến lược trong tổ chức: viễn cảnh sứ mệnh, nghiên cứu 

môi trường, phân tích bên trong tổ chức, các loại chiến lược trong tổ chức kinh doanh 

và tổ chức thực hiện chiến lược; nghiên cứu công ty trong mối quan hệ với các bên hữu 

quan, trong môi trường biến đổi hình thành tư duy chiến lược cho các nhà quản trị; các 

bối cảnh môi trường bên ngoài, bên trong xây dựng các chiến lược hữu hiệu và tổ chức 

thực hiện chiến lược. 

8. Mục tiêu học phần (kiến thức, kỹ năng, thái độ) 

TT 

Mã mục tiêu 

học phần 

(MTx) 

Tên mục tiêu 

  Kiến thức 

1 MT1 
Hiểu rõ các khái niệm, các nguyên tắc, các khuôn khổ và 

phương pháp luận tư duy trong lĩnh vực quản trị chiến lược 

2 MT2 

Hiểu được nội dung và cách thức phát triển các chiến lược công 

ty, chiến lược kinh doanh và chiến lược chức năng.nội dung và 

cách thức thực thi chiến lược và đánh giá chiến lược 

3 MT3 
Có khả năng thực hành phân tích các quyết định có tính chất 

chiến lược 

4 MT4 
Có khả năng phân tích đánh giá các thay đổi môi trường chiến 

lược bên và  bên trong tổ chức 

5 MT5 
Có khả năng xây dựng các loại chiến lược, ra quyết định có tính 

chiến lược 

6 MT6 
Có khả năng triển khai, thực thi chiến lược, đánh giá thực hiện 

chiến lược 

  Kỹ năng 

7 MT7 
Có kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng phân tích và giải quyết vấn 

đề, ra quyết định 
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  Thái độ 

8 MT8 
Có nhận thức đúng đắn về vai trò của công tác quản trị chiến 

lược trong doanh nghiệp 

9. Chuẩn đầu ra của học phần 

TT 

Mã CĐR 

học phần 

(CLOx) 

Tên chuẩn đầu ra 

1 CLO1 

Trình bày được khái niệm về chiến lược, quản trị chiến lược và 

nhiệm vụ của nhà quản trị trong việc quản trị chiến lược của tổ 

chức 

2 CLO2 

Phân tích được các yếu tố của môi trường kinh doanh tác động 

đến việc hình thành và thực thi và kiểm soát chiến lược của 

doanh nghiệp 

3 CLO3 
Giải thích được lợi thế cạnh tranh bền vững của các công ty được 

tạo lập qua tiến trình quản trị chiến lược. 

4 CLO4 

Vận dụng được các công cụ để phân tích được tình thế cạnh 

tranh và các quyết định chiến lược ở các cấp của một công ty 

trong điều kiện của những thay đổi nhanh chóng và năng động 

từ môi trường của ngành kinh doanh, của các yếu tố vĩ mô và 

toàn cầu. 

5 CLO5 
Phân tích được cấu trúc của tầm nhìn, sứ mạng và giá trị cốt lõi 

của doanh nghiệp 

6 CLO6 

Xây dựng được chiến lược kinh doanh ở cấp công ty, cấp đơn vị 

kinh doanh và cấp chức năng cho một doanh nghiệp/ý tưởng 

khởi nghiệp 

7 CLO7 
Có kỹ năng làm việc theo nhóm, phân tích và giải quyết được 

vấn đề, kỹ năng ra quyết định 

Ma trận quan hệ chuẩn đầu ra học phần và chuẩn đầu ra chương trình đào tạo 

CĐR học phần/ 

CĐR chương 

trình P
L

O
1

 

P
L

O
2

 

P
L

O
3

 

P
L

O
4

 

P
L

O
5

 

P
L

O
6

 

P
L

O
7

 

P
L

O
8

 

P
L

O
9

 

P
L

O
1

0
 

P
L

O
1

1
 

P
L

O
1

2
 

CLO1 x            

CLO2  x  x     x    

CLO3   x          

CLO4    x         

CLO5 x  x          

CLO6    x     x    

CLO7       x  x    
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10. Nhiệm vụ của sinh viên 

- Sinh viên phải tham gia học tập đầy đủ các buổi học, vắng một buổi trừ 1 điểm 

chuyên cần. 

- Sinh viên phải chuẩn bị bài trước khi đến lớp theo yêu cầu của giảng viên. 

- Tham gia trao đổi, hoạt động nhóm tích cực 

11. Đánh giá sinh viên 

TT Chỉ tiêu 
Cách thức 

đánh giá 

Tỷ 

lệ 

(%) C
L

O
1

 

C
L

O
2

 

C
L

O
3

 

C
L

O
4

 

C
L

O
5

 

C
L

O
6

 

C
L

O
7

 

1 
Điểm 

chuyên cần 
Điểm danh 10      

 x 

2 Điểm giữa kì 

Tự luận (nội 

dung chương 

2,4-6) 

30  x  x x 

  

3 Điểm cuối kì Báo cáo 60 x x x x x x x 

12. Nội dung chi tiết học phần 

  CHƯƠNG 1 

  TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC 

1.1.  KHÁI NIỆM VỀ CHIẾN LƯỢC 

1.2  QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC 

 1.2.1 Khái niệm 

 1.2.2 Lợi ích của quản trị chiến lược 

 1.2.3 Mô hình quản trị chiến lược 

 1.2.4 Các giai đoạn của quản trị chiến lược và các cấp chiến 

lược 

  CHƯƠNG 2 

  SỨ MỆNH VÀ TẦM NHÌN 

2.1  SỨ MỆNH 

 2.1.1 Khái niệm sứ mệnh 

 2.1.2 Nội dung 

 2.1.3 Quá trình xác lập tuyên bố sứ mệnh 

 2.1.4 Các yếu tố ảnh hưởng đến sứ mệnh 

2.2  TẦM NHÌN 

 2.2.1 Khái niệm  

 2.2.2 Cấu trúc của tầm nhìn 

 2.2.3 Hệ tư tưởng cốt lõi, giá trị cốt lõi và mục đích cốt lõi 

 2.2.4 Tương lai được hình dung 

2.3  THIẾT LẬP MỤC TIÊU 

 2.3.1 Các cấp độ kế hoạch và mục tiêu 
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 2.3.2 Thiết lập mục tiêu trong các tổ chức 

  CHƯƠNG 3 

  PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG BÊN NGOÀI 

3.1  MÔI TRƯỜNG VĨ MÔ 

 3.1.1 Môi trường Kinh tế 

 3.1.2 Môi trường công nghệ 

 3.1.3 Môi trường văn hóa xã hội 

 3.1.4 Môi trường chính trị- pháp luật 

 3.1.5 Môi trường nhân khẩu học 

 3.1.6 Môi trường toàn cầu 

3.2  PHÂN TÍCH CẤU TRÚC NGÀNH 

 3.2.1 Mô hình năm lực lượng cạnh tranh 

 3.2.2. Các nhóm chiến lược trong ngành 

3.3  CÁC KỸ THUẬT PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG BÊN 

NGOÀI 

 3.3.1 Rà soát môi trường 

 3.3.2 Theo dõi môi trường 

 3.3.3 Dự đoán 

 3.3.4 Đánh giá 

3.4.  CÁC CÔNG CỤ PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG BÊN 

NGOÀI 

 3.4.1 Ma trận đánh giá các yếu tố bên ngoài (EFE) 

 3.4.2 Ma trận hình ảnh cạnh tranh (CPM) 

  CHƯƠNG 4 

  PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG BÊN TRONG 

4.1.  LỢI THẾ CẠNH TRANH 

 4.1.1 Các nguồn lực 

 4.1.2 Khả năng tiềm tàng của doanh nghiệp 

 4.1.3 Năng lực cốt lõi của doanh nghiệp 

 4.1.4 Chuỗi giá trị 

 4.1.5 Xây dựng và duy trì lợi thế cạnh tranh 

4.2  MA TRẬN ĐÁNH GIÁ CÁC YẾU TỐ BÊN TRONG 

(IFE – INTERAL FACTOR EVALUATION MATRIX) 

  CHƯƠNG 5 

  CHIẾN LƯỢC CẤP CÔNG TY 

5.1  SỰ TĂNG TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG 

TY 

5.2  CHIẾN LƯỢC TĂNG TRƯỞNG TẬP TRUNG 

5.3  CHIẾN LƯỢC HỘI NHẬP DỌC, MỞ RỘNG THỊ 
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TRƯỜNG 

5.4  CHIẾN LƯỢC ĐA DẠNG HÓA 

5.5  CÁC CHIẾN LƯỢC CẮT GIẢM VÀ THAY ĐỔI 

5.6  CÁC CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN CÔNG TY  

5.7  CÁC PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH CẤU TRÚC 

KINH DOANH CỦA CÔNG TY 

 5.7.1 Phương pháp tiếp cận của nhóm tư vấn Boston (BCG) 

 5.7.2 Phương pháp phân tích SWOT 

 5.7.3 Phương pháp tiếp cận của công ty General Electric (GE) 

(hay Ma trận McKinsey) 

 5.7.4 Ma trận SPACE 

 5.7.5 Ma trận yếu tố bên trong bên ngoài (IE) 

 5.7.6 Ma trận hoạch định chiến lược trên cơ sở định lượng 

(QSPM) 

  CHƯƠNG 6 

  CHIẾN LƯỢC CẤP ĐƠN VỊ KINH DOANH 

6.1  NỀN TẢNG CỦA CHIẾN LƯỢC CẤP KINH 

DOANH 

 6.1.1 Nhu cầu khách hàng và sự khác biệt hoá sản phẩm 

 6.1.2 Nhóm khách hàng và sự phân khúc thị trường 

 6.1.3 Năng lực phân biệt 

6.2  LỰA CHỌN CHIẾN LƯỢC CẠNH TRANH TỔNG 

QUÁT 

 6.2.1 Chiến lược dẫn đạo về chi phí 

 6.2.2 Chiến lược Khác biệt khóa 

 6.2.3 Chiến lược tập trung 

6.3  CHIẾN LƯỢC CẠNH TRANH VÀ CÁC GIAI ĐOẠN 

PHÁT TRIỂN CỦA NGÀNH 

6.4  CHIẾN LƯỢC ĐẦU TƯ 

 6.4.1 Vị thế cạnh tranh 

 6.4.2 Giai đoạn phát triển của ngành 

 6.4.3 Lựa chọn chiến lược đầu tư 

   CHƯƠNG 7 

  THỰC THI CHIẾN LƯỢC 

7.1  BỐI CẢNH ĐỂ THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC 

7.2  NHỮNG KHÍA CẠNH CHIẾN THUẬT CỦA THỰC 

HIỆN CHIẾN LƯỢC 

 7.2.1 Đưa sứ mệnh và tầm nhìn của công ty vào hành động 



254 

 

 

 

 7.2.2 Phát triển những mục tiêu ngắn hạn 

 7.2.3 Vai trò của các chính sách trong thực hiện chiến lược 

7.3  QUY HOẠCH NGUỒN LỰC 

 7.3.1 Quy hoạch nguồn lực ở cấp công ty 

 7.3.2 Quy hoạch nguồn lực ở cấp kinh doanh 

7.4  GIỚI THIỆU CÔNG CỤ THẺ ĐIỂM CÂN BẰNG 

(BALANCE SCORE CARD) 

   CHƯƠNG 8 

  KIỂM SOÁT CHIẾN LƯỢC 

8.1  CÁC DẠNG CẤU TRÚC TỔ CHỨC VÀ ƯU NHƯỢC 

ĐIỂM 

8.2  CÁC YẾU TỐ CỦA THIẾT KẾ TỔ CHỨC 

 8.2.1 Tập trung và phi tập trung hóa 

 8.2.2 Định hình tổ chức 

 8.2.3 Hệ thống quản lý và kiểm soát 

 8.2.4 Kiểm soát thông qua thông tin và đo lường 

 8.2.5 Kiểm soát thông qua hệ thống phần thưởng 

 8.2.6 Quy trình kiểm soát chiến lược 

13. Tài liệu học tập 

TL1. Quản trị chiến lược; Lê Thế Giới, Nguyễn Thanh Liêm, Trần Hữu Hải; 

Thống kê, 2013. 

TL2.. Quản trị chiến lược: Khái luận và các tình huống; Fred R.David; NXB Kinh 

tế TP.HCM,2017. 

14. Phê duyệt 

Tổ bộ môn Trưởng khoa 

 

 

 

 

Phan Thị Thanh Trúc 
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39. KHỞI SỰ KINH DOANH 

1. Học phần:    KHỞI SỰ KINH DOANH 

2. Tên học phần (tiếng Anh): ENTREPRENEURSHIP 

3. Số tín chỉ:   03 

4. Phân bổ thời gian: Lý thuyết: 18 tiết; thực hành: 27 tiết, tự học: 60 tiết  

5. Điều kiện tham gia học phần:  Học trước Quản trị sản xuất, Quản trị nhân lực, 

Quản trị tài chính  

6. Loại học phần: Bắt buộc 

7. Mô tả học phần 

Học phần này trang bị cho sinh viên kiến thức tổng quan về tinh thần doanh nhân 

và hoạt động khởi nghiệp. Môn học giúp phát triển tư duy kinh doanh và cung cấp cho 

sinh viên những nguyên tắc cơ bản để hình thành ý tưởng và nắm bắt cơ hội kinh doanh. 

Trong khóa học, sinh viên sẽ tự cùng nhau tìm kiếm và trình bày các ý tưởng tiềm năng, 

học cách phát triển các ý tưởng này và chuyển chúng thành cơ hội, đồng thời khai thác 

các cơ hội đó để có thể triển khai sáng lập doanh nghiệp mới. Môn học tập trung vào 

việc nhận diện, tạo ra và đánh giá cơ hội thông qua việc kiểm tra các đặc điểm của một 

cơ hội kinh doanh tốt và các bước cần thiết để đưa doanh nghiệp vào hoạt động. Sinh 

viên sẽ được tiếp cận với các vấn đề trong thực tiễn kinh doanh như tài trợ, bản quyền, 

hình thành nhóm. Kết quả cuối cùng của học phần sẽ là “Kế hoạch kinh doanh” của các 

nhóm. Sinh viên sẽ trình bày kế hoạch kinh doanh và được các doanh nhân và nhà đầu 

tư tham gia đánh giá. Kết quả sẽ được sử dụng cho việc đánh giá học phần.  

8. Mục tiêu của học phần 

TT 

Mã mục tiêu 

học phần 

(MTx) 

Tên mục tiêu 

  Kiến thức 

1 MT1 
Phát triển năng lực sáng tạo thông qua việc việc khám phá và thử 

nghiệm những ý tưởng mới; 

2 MT2 

Phân tích khả thi với ý tưởng đã hình thành thông qua việc hiểu 

các nhóm khách hàng và nhu cầu của họ, đánh giá độ bền của cơ 

hội, hiểu được bối cảnh cạnh tranh;  

3 MT3 
Xây dựng và phát triển một mô hình kinh doanh từ cơ hội kinh 

doanh đã lựa chọn. 

4 MT4 

Nắm được những vấn đề cơ bản liên quan đến việc khởi sự một 

doanh nghiệp như kế hoạch Marketing, các phương án tài trợ 

kinh doanh và xác định nhu cầu vốn;  

5 MT5 
Học cách đánh giá rủi ro, xác định những vấn đề nảy sinh, phần 

thưởng đạt được từ quá trình kinh doanh; 

  Kỹ năng 

6 MT6 
Viết kế hoạch kinh doanh hoàn chỉnh và trình bày ý tưởng kinh 

doanh 
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9. Chuẩn đầu ra của học phần 

TT 

Mã CĐR 

học phần 

(CLOx) 

Tên chuẩn đầu ra 

1 CLO1 
Giải thích được về các loại và việc xây dựng chiến lược kinh 

doanh của doanh nghiệp 

2 CLO2 
Trình bày được tinh thần kinh doanh, các quyết định về khởi 

nghiệp kinh doanh 

3 CLO3 Lập được kế hoạch kinh doanh cho một sản phẩm 

4 CLO4 Kỹ năng làm việc theo nhóm 

5 CLO5 
Có khát vọng kinh doanh, sẵn sàng mạo hiểm và quyết tâm theo 

đuổi mục tiêu 

Ma trận quan hệ chuẩn đầu ra học phần và chuẩn đầu ra chương trình đào tạo 

CĐR học phần/ 

CĐR chương 

trình P
L

O
1

 

P
L

O
2

 

P
L

O
3

 

P
L

O
4

 

P
L

O
5

 

P
L

O
6

 

P
L

O
7

 

P
L

O
8

 

P
L

O
9

 

P
L

O
1

0
 

P
L

O
1

1
 

P
L

O
1

2
 

CLO1  X X       X   

CLO2          X   

CLO3        X X X  X 

CLO4       X   X   

CLO5          X X X 

10. Nhiệm vụ của sinh viên 

- Đọc tài liệu yêu cầu theo từng chương 

- Tham gia e-learning và xem các video, các bài báo mà giảng viên để xuất (có 

thể thay đổi theo kì). 

- Tích cực tham gia nhóm để hoàn thiện ý tưởng kinh doanh trong kì 

11. Đánh giá sinh viên 

TT Chỉ tiêu Cách thức đánh giá 

Tỷ 

lệ 

(%) C
L

O
1

 

C
L

O
2

 

C
L

O
3

 

C
L

O
4

 

C
L

O
5

 

1 
Điểm chuyên 

cần 

Thái độ học tập, bài tập 

quá trình  
10 

    x 

2 Điểm giữa kì Thi tự luận  
30

% 

x x x   

3 Điểm cuối kì 
Bản kế hoạch kinh doanh 

Báo cáo dự án 

60 

% 

 x x x  
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12. Nội dung chi tiết học phần 

  CHƯƠNG 1 

  KHỞI SỰ KINH DOANH 

1.1.  GIỚI THIỆU VỀ KHỞI SỰ KINH DOANH 

 1.1.1 Khởi sự kinh doanh là gì? 

 1.1.2 Tại sao nên khởi sự kinh doanh? 

1.2.  TẦM QUAN TRỌNG CỦA KHỞI SỰ KINH DOANH 

 1.2.1 Tác động của doanh nghiệp mới đối với nền kinh tế 

 1.2.2 Tác động của doanh nghiệp mới đối với xã hội 

1.3.  TIẾN TRÌNH KHỞI NGHIỆP 

 1.3.1 Quyết định trở thành một doanh nhân 

 1.3.2 Phát triển các ý tưởng kinh doanh 

 1.3.3 Chuyển ý tưởng thành công ty khởi nghiệp 

 1.3.4 Quản lí và phát triển công ty khởi nghiệp 

  CHƯƠNG 2 

  DOANH NHÂN VÀ TINH THẦN KHỞI NGHIỆP 

2.1.  NHỮNG CÂU CHUYỆN THÀNH CÔNG TRONG KHỞI 

NGHIỆP 

 2.1.1 Những câu chuyện thành công trên thế giới 

 2.1.2 Khởi nghiệp thành công ở Việt nam 

 2.1.3 Những nguyên tắc đạt được thành công  trong kinh doanh 

2.2.  TINH THẦN DOANH NHÂN 

 2.2.1 Sự cam kết và lòng quyết tâm  

 2.2.2 Lãnh đạo  

 2.2.3 Sự ám ảnh về cơ hội 

 2.2.4 Chấp nhận rủi ro, sự mơ hồ và không chắc chắn 

 2.2.5 Sự sáng tạo, sự độc lập và khả năng thích nghi 

 2.2.6 Động cơ vượt trội  

2.3.   MẶT TRÁI CỦA KHỞI NGHIỆP 

 2.3.1. Rủi ro khởi nghiệp 

 2.3.2.  Những căng thẳng trong quá trình khởi nghiệp 

2.4.  KHỞI NGHIỆP XÃ HỘI 

  CHƯƠNG 3 

  TÍNH SÁNG TẠO VÀ Ý TƯỞNG KINH DOANH 

3.1.  CÁC XU HƯỚNG PHÁT TRIỂN 

 3.1.1 Xu hướng thân thiện với môi trường 

 3.1.2 Xu hướng năng lượng sạch 

 3.1.3 Xu hướng về kinh tế, xã hội 

 3.1.4 Xu hướng sức khỏe 
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 3.1.5 Xu hướng công nghệ, Web 

3.2.  CÁC NGUỒN Ý TƯỞNG  

 3.2.1 Người tiêu dùng 

 3.2.2 Các sản phẩm, dịch vụ hiện có 

 3.2.3 Các kênh phân phối 

 3.2.4 Các cơ quan chức năng 

 3.2.5 Nghiên cứu và phát triển 

3.3.  CÁC PHƯƠNG PHÁP XÂY DỰNG Ý TƯỞNG 

 3.3.1 Nhóm tập trung 

 3.3.2 Phương pháp công não 

 3.3.3 Các phương pháp xây dựng ý tưởng sáng tạo 

3.4.  ĐỔI MỚI 

 3.4.1 Các hình thức của đổi mới 

 3.4.2 Định nghĩa đổi mới 

 3.4.3 Phân loại các sản phẩm mới 

3.5  CÁC TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ Ý TƯỞNG KINH DOANH 

3.6.  SẢN PHẨM TỐI THIỂU KHẢ THI 

 3.6.1 Tạo ra sản phẩm tối thiểu khả thi 

 3.6.2 Kiểm định sản phẩm tối thiểu khả thi với khách hàng và thị 

trường 

  CHƯƠNG 4 

  CƠ HỘI KINH DOANH VÀ PHÂN TÍCH KHẢ THI 

4.1.  KHI NÀO Ý TƯỞNG LÀ CƠ HỘI? 

 4.1.1 Tạo thêm giá trị đáng kể cho khách hàng 

 4.1.2 Ý tưởng giải quyết một vấn để 

 4.1.3 Có thị trường, lợi nhuận và đặc trưng sinh lợi lớn 

 4.1.4 Phù hợp với nhà/nhóm sáng lập 

4.2.  CÁC TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ CƠ HỘI KINH DOANH 

 4.2.1 Ngành và thị trường 

 4.2.2 Chỉ tiêu kinh tế 

 4.2.3 Vấn đề thu hoạch 

 4.2.4 Các vấn đề về lợi thế cạnh tranh 

 4.2.5 Các vấn đề về nhóm sáng lập 

  CHƯƠNG 5 

  MÔ HÌNH KINH DOANH 

5.1.  GIỚI THIỆU VỀ CÁC MÔ HÌNH KINH DOANH 

 5.1.1 Sáu hướng của một mô hình kinh doanh 

 5.1.2 Các mô hình kinh doanh và chiến lược kinh doanh 

5.2.  PHÁT TRIỂN MÔ HÌNH KINH DOANH 
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 5.2.1 Các khối mô hình kinh doanh 

 5.2.2 Phát triển phối thức giá trị 

 5.2.3 Thị trường tiềm năng, thị trường có thể thâm nhập và thị 

trường mục tiêu 

 5.2.4 Phân đoạn thị trường 

 5.2.5 Phân tích phối thức giá trị của đối thủ cạnh tranh gần nhất 

 5.2.6 Quy trình phát triển mô hình kinh doanh 

  CHƯƠNG 6 

  KẾ HOẠCH KINH DOANH 

6.1.  KẾ HOẠCH KINH DOANH 

 6.1.1 Mục đích của kế hoạch kinh doanh 

 6.1.2 Tầm quan trọng của kế hoạch kinh doanh 

6.2.  CÁC CẤU PHẦN CƠ BẢN CỦA KẾ HOẠCH KINH 

DOANH 

 6.2.1 Giới thiệu 

 6.2.2 Marketing 

 6.2.3 Tài chính 

 6.2.4 Sản xuất 

 6.2.5 Kết luận 

  CHƯƠNG 7 

  CÁC VẤN ĐỀ PHÁP LÍ TRONG KHỞI NGHIỆP 

7.1.  LỰA CHỌN LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP 

 7.1.1 Ưu nhược điểm của mỗi loại hình doanh nghiệp 

 7.1.2 Các cân nhắc khi lựa chọn loại hình doanh nghiệp để khởi 

nghiệp 

7.2.  SỞ HỮU TRÍ TUỆ VÀ VAI TRÒ CỦA LUẬT SƯ 

 7.2.1 Sở hữu trí tuệ là gì và gồm những vấn đề gì? 

 7.2.2 Những vấn đề về bảo vệ sở hữu trí tuệ trong quá trình khởi nghiệp 

 7.2.3 Nhu cầu luật sư và cách chọn luật sư 

  CHƯƠNG 8 

  DOANH NHÂN VÀ ĐỘI NGŨ SÁNG LẬP 

8.1.  NHÀ QUẢN LÍ 

 8.1.1 Nhà quản lí hay doanh nhân 

 8.1.2 Các năng lực quản lí 

8.2.  NHÓM SÁNG LẬP DOANH NGHIỆP MỚI 

 8.2.1 Tầm quan trọng của đội ngũ 

 8.2.2 Xây dựng đội ngũ 

 8.2.3 Vai trò của Hội đồng quản trị hay ban quản lí khởi nghiệp 

 8.2.4 Phần thưởng và động cơ 
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8.3  NHÓM CỐ VẤN 

 8.3.1 Nhóm cố vấn 

 8.3.2 Người cho vay và nhà đầu tư 

  CHƯƠNG 9 

  TÀI CHÍNH CHO KHỞI NGHIỆP 

9.1.  CÁC VẤN ĐỀ VỀ HUY ĐỘNG VỐN 

 9.1.1 Đánh giá nhu cầu vốn 

 9.1.2 Vốn chủ sở hữu 

 9.1.3 Vốn vay 

 9.1.4 Các nguồn tài trợ sáng tạo 

 9.1.5 Các nhà đầu tư thiên thần 

 9.1.6 Vốn đầu tư mạo hiểm 

9.2.  CÁC DỰ TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH 

 9.2.1 Dự toán báo cáo lưu chuyển tiền tệ 

 9.2.2 Dự toán báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 

 9.2.3 Dự toán bảng cân đối kế toán 

9.3  SỔ SÁCH TRONG KINH DOANH 

 9.3.1 Hồ sơ ngân hàng 

 9.3.2 Bảng lương 

 9.3.3 Hồ sơ thuế 

13. Tài liệu học tập 

13.1. Tài liệu chính 

TL1. Lập dự án khởi nghiệp, hướng dẫn và thực hành, Tập bài giảng Khoa Kinh tế 

(2021).  

13.2. Tài liệu khác 

TK1. Nếu tôi biết được khi còn 20, Tina Seelig 

TK2. Bạn thật sự có tài, Tina Seelig; Phạm Anh Tuấn dịch, Nhà xuất bản trẻ, 2015.  

TK3. Dốc hết trái tim – Cách Starbuck xây dựng công ty bằng từng tách cà phê, 

Howard Schultz và Dori Jones Yang (Võ Công Hùng dịch), 2009 

TK4. Entrepreneurship : Ideas in Action, Greene, (2012). 

TK5. Entrepreneurship 9E, HISRICH, (2013). 

TK6. Entrepreneurship, Howard Frederick, (2013). 

TK7. Entrepreneurship, Small Business and Public Policy, Robert J. Bennett, 

(2014). 

14. Phê duyệt 

Tổ bộ môn Trưởng khoa 

 

 

 

Phan Thị Thanh Trúc 

 



261 

 

 

 

Học kỳ 8 

STT Môn Số TC 

 Hình thức 1  

1 Học phần tự chọn  3 

2 Học phần tự chọn  3 

3 Thực tập năm 4 4 

 Hình thức 2  

1 Khóa luận tốt nghiệp 10 

 Tổng 10 
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40. THỰC TẬP TỐT NGHIỆP 

1. Tên học phần: THỰC TẬP NĂM 4 

2. Tên tiếng Anh:  

3. Số tín chỉ: 04 

4. Phân bổ thời gian: Lý thuyết: 0 tiết; thực hành: 60 tiết, tự học: 120 tiết 

5. Điều kiện tham gia học phần: (điều kiện tiên quyết): hoàn thành kiến tập năm 2, 

thực tập năm 3, tổng số tín chỉ tích lũy đạt 122 chỉ; Không được nợ quá 12 tín chỉ. 

6. Loại học phần: Bắt buộc  

7. Mục đích học phần: 

Kỳ thực tập quản trị kinh doanh cung cấp cho sinh viên những trải nghiệm về công 

việc chuyên môn trong môi trường thực tế của tổ chức. Kỳ thực tập là một phần mở rộng 

của chương trình giảng dạy, cung cấp những trải nghiệm có ý nghĩa và tập trung vào 

lĩnh vực chuyên ngành của sinh viên. Những trách nhiệm trong kỳ thực tập được xác 

định trước theo chương trình đào tạo. Sinh viên được giám sát trong việc thiết lập và 

thực hiện kế hoạch thực tập bởi một giáo viên hướng dẫn của Khoa kinh tế và một người 

giám sát ở đơn vị thực tập. 

8. Mục tiêu học phần 

TT 

Mã mục tiêu 

học phần 

(MTx) 

Tên mục tiêu 

  Kiến thức 

1 MT1 

Hiểu được đặc trưng của doanh nghiệp, hiểu được cơ cấu tổ 

chức quản lý, chức năng và nhiệm vụ cụ thể các bộ phận 

bên trong đơn vị thực tập. 

2 MT2 
Mô tả được quy trình công việc cụ thể tại đơn vị có liên 

quan đến đối tượng, đề tài nghiên cứu 

3 MT3 
Đánh giá được kết quả hoạt động/ kết quả kinh doanh của 

đơn vị (có liên quan đến đề tài nghiên cứu viết khóa luận) 

4 MT4 

Đề xuất được những biện pháp nhằm cải tiến, hoàn thiện 

quy trình hoạt động hoặc cải thiện tình hình kinh doanh tại 

đơn vị 

  Kỹ năng 

5 MT5 

Thực hành được các kỹ năng làm việc, kỹ năng chuyên môn 

tại một bộ phận nghiệp vụ phù hợp với chuyên ngành đào 

tạo 

  Thái độ 

4 MT6 

Ý thức tuân thủ các chuẩn mực đạo đức, văn hóa và giá trị 

trong kinh doanh: trung thực; tôn trọng khách hàng, cộng 

sự, đối tác. 
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9. Chuẩn đầu ra học phần 

Khi hoàn thành chương trình, sinh viên có khả năng: 

TT 

Mã CĐR 

học phần 

(CLOx) 

Tên chuẩn đầu ra 

1 CLO1 
Xây dựng được một kế hoạch thực tập cá nhân phù hợp với yêu 

cầu của kỳ thực tập 

2 CLO2 Triển khai thực thi và kiểm soát được kế hoạch cá nhân đã thiết lập 

3 CLO3 
Phân tích được vai trò của vị trí/bộ phận thực tập trong tổng thể 

đơn vị thực tập dưới sự tác động của các yếu tố môi trường 

4 CLO4 
Đề xuất giải pháp, kiến nghị cho các hoạt động tại vị trí/bộ phận 

ở đơn vị thực tập 

5 CLO5 
Chứng tỏ được các kỹ năng nghề nghiệp cơ bản: ra quyết định, 

truyền thông, công nghệ thông tin, tổ chức và làm việc nhóm 

6 CLO6 

Chứng tỏ được ý thức tuân thủ các chuẩn mực đạo đức, văn hóa 

và giá trị trong kinh doanh: trung thực; tôn trọng khách hàng, 

cộng sự, đối tác. 

Ma trận quan hệ chuẩn đầu ra học phần và chuẩn đầu ra chương trình đào tạo 

CĐR học 

phần/ 

CĐR 

chương 

trình 

P
L

O
1

 

P
L

O
2

 

P
L

O
3

 

P
L

O
4

 

P
L

O
5

 

P
L

O
6

 

P
L

O
7

 

P
L

O
8

 

P
L

O
9

 

P
L

O
1

0
 

P
L

O
1

1
 

P
L

O
1

2
 

CLO1          X   

CLO2           X  

CLO3       X X X  X  

CLO4       X X X X X X 

CLO5  X X  X X       

CLO6            X 

10. Nhiệm vụ của sinh viên 

-  Sinh viên phải hiểu biết đầy đủ về mục tiêu, chuẩn đầu ra chương trình thực tập 

và qui trình thực tập trước khi đi thực tập. 

-  Sinh viên phải tiến hành nghiêm túc quy trình thực tập 

-  Sinh viên phải tuân thủ các nội qui và qui định làm việc của đơn vị thực tập. 

-  Sinh viên phải tuân thủ sự hướng dẫn và kiểm soát của giáo viên hướng dẫn 

của Khoa và người phụ trách tại Đơn vị thực tập. 

-  Sinh viên phải thể hiện thái độ nghiêm túc, học hỏi và nỗ lực tối đa trong quá 

trình thực tập. 
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11. Đánh giá kết quả sinh viên  

STT Tuần Nội dung 

Cách 

thức 

đánh 

giá 

Tỷ lệ 

(%) C
L

O
1

 

C
L

O
2

 

C
L

O
3

 

C
L

O
4

 

C
L

O
5

 

C
L

O
6

 

1 1-13 
Đánh giá của 

GVHĐ  
AM12 35 x x    x 

2 3-13 
Đánh giá của 

ĐVTT  
AM12 30     x x 

3 15 
Đánh giá của 

GVPB  
AM12 35  x x x x  

12. Tài liệu học tập 

TL1: Đề cương chương trình thực tập 

TL2: Các biểu mẫu hướng dẫn 
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13. Nội dung chi tiết học phần 

Bước 

tiến 

trình 

Nội dung tiến 

trình 

Từ 

đầu 

tuần 

Đến 

cuối 

tuần 

Trách nhiệm của 

sinh viên (SV) 
Trách nhiệm của Khoa Biểu mẫu 

1 

Giới thiệu Nội 

dung Chương 

trình Thực tập 

-3 -3 

- Tham gia buổi phổ 

biến theo lịch của 

khoa 

- Trưởng Bộ môn tổ chức buổi phổ biến - Đề cương học phần 

2 
Nhận vị trí thực 

tập 
-2 -1 

- Lựa chọn, chuẩn bị 

hồ sơ, và đăng ký vào 

vị trí thực tập phù 

hợp với: 

+ mục tiêu của bản 

thân 

+ yêu cầu về CĐR 

của CTĐT và của 

học phần 

- Khoa tương tác với các đơn vị đối tác 

trong mạng lưới để tìm kiếm, lựa chọn 

các vị trí thực tập phù hợp cho các 

chuyên ngành, lên danh sách và thông 

báo cho SV 

- Giảng viên Hướng dẫn (GVHD) tư vấn 

về việc lựa chọn vị trí thực tập phù hợp 

cho SV. 

- SV nghiên cứu và đăng ký vị trí thực 

tập theo danh sách, tham gia phỏng vấn 

để đạt được vị trí thực tập mong muốn 

(nếu ĐVTT yêu cầu). SV có thể chủ 

động tự tìm vị trí và ĐVTT nhưng phải 

thông qua phê duyệt của Bộ môn. 

- Khoa lên danh sách sinh viên thực tập 

cùng với vị trí và ĐVTT   

- Giáo vụ Khoa lấy giấy giới thiệu cho 
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SV tới công ty. 

3 
Lập kế hoạch 

thực tập 
1 2 

- SV Đến làm việc tại 

đơn vị thực tập theo 

lịch đăng ký 

- Chuẩn bị các nội 

dung cần thiết cho 

việc xây dựng Hồ sơ 

Thực tập đợt I  

- GVHD thảo luận với sinh viên để xây 

dựng các nội dung trong Hồ sơ Thực tập 

Đợt I 

- Mô tả vị trí công việc 

- Kế hoạch thực tập 

- Cam kết thực tập 

4 
Phê duyệt hồ sơ 

thực tập đợt 1 
3 4 

- SV nộp Hồ sơ Thực 

tập Đợt I về khoa 

- SV làm việc với 

GVHD để điều chỉnh 

những tồn tại trong 

hồ sơ (nếu có). 

- GVHD đánh giá Hồ sơ Thực tập Đợt I. 

Nếu SV không đạt yêu cầu về nội dung 

và thời gian thì GVHD sẽ quyết định SV 

phải ngừng thực tập. 

- Giáo vụ tổ chức thu Hồ sơ Thực tập 

Đợt I 

- Mô tả vị trí công việc 

- Kế hoạch thực tập 

- Cam kết thực tập 

5 
Triển khai thực 

tập tại đơn vị 
3 13 

- SV làm việc tại đơn 

vị thực tập 

- Thảo luận với 

người HD ở đơn vị 

để lên kế hoạch công 

việc hàng tuần 

-Triển khai công việc 

theo kế hoạch & viết 

nhật ký thực tập 

- Trao đổi với người 

- GVHD thảo luận và định hướng xử lý 

những vấn đề SV vướng mắc tại đơn vị 

thực tập 

- Nhật ký thực tập (trực 

tuyến) 
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HD tại đơn vị & 

GVHD để có được 

sự hỗ trợ khi cần 

thiết 

6 

Chuẩn bị và 

nhận phê duyệt 

báo cáo thực 

tập 

13  

- Tham dự buổi phổ 

biến về chuẩn bị hồ 

sơ báo cáo thực tập 

và những thủ tục liên 

quan 

- SV tổng hợp lại 

nhật ký về quá trình 

thực tập tại đơn vị 

theo yêu cầu 

- Làm việc với 

GVHD để nhận sự tư 

vấn về chuyên môn 

- Khoa tổ chức buổi phổ biến về chuẩn 

bị hồ sơ báo cáo thực tập 

- GVHD thảo luận với SV để hỗ trợ về 

chuyên môn theo đề nghị của SV 

- GVHD xem xét cuối cùng Hồ sơ báo 

cáo Thực tập của SV. Nếu SV không đạt 

yêu cầu về nội dung và thời gian của báo 

cáo thì GVHD sẽ không ký thông qua 

báo cáo tức quyết định SV phải ngừng 

thực tập.. 

- Biểu mẫu cấu trúc báo 

cáo thực tập  

- Tài liệu hướng dẫn nội 

dung viết báo cáo kết quả 

thực tập 

7 

Thu nhận hồ sơ 

kết thúc thực 

tập 

16 17 

 

- SV nộp Báo cáo 

Thực tập về khoa sau 

khi được phê duyệt 

của GVHD 

- Khoa nhận các hồ sơ được chấp nhận, 

tổng hợp và công bố kết quả 

- Khoa lấy và tổng hợp kết quả đánh giá 

SV thực tập từ đơn vị và GVHD   

- Bộ môn lên danh sách phân công chấm 

phản biện 

- Hồ sơ kết thúc thực tập 

bao gồm: 

+ Hồ sơ thực tập đợt I 

+ Toàn văn báo cáo kết 

quả thực tập 

+ Biểu mẫu tổng hợp nội 

dung nhật ký thực tập 

- Phiếu đánh giá sinh viên 
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thực tập (GVHD đánh giá) 

- Phiếu đánh giá sinh viên 

thực tập (người hướng dẫn 

tại đơn vị thực tập đánh 

giá) 

8 

Trình bày báo 

cáo kết quả 

thực tập 

16 17  

- Khoa tổng hợp hồ sơ báo cáo thực tập 

và phân bổ về giảng viên phản biện 

- Giảng viên phản biện chấm bài và nộp 

kết quả chấm phản biện giáo vụ 

- Bộ môn tổng hợp và công bố kết quả 

- Phiếu đánh giá sinh viên 

thực tập (GVPB đánh giá) 

- Hồ sơ kết thúc thực tập 

- Phiếu tổng hợp điểm 

đánh giá (có trọng số) 

13. Tài liệu học tập 

[1]. Quyết định ban hành về tổ chức hoạt động kiến tập thực tập ngành quản trị kinh doanh (quyết định số 664/QĐ-PHKT ngày 12 tháng 

12 năm 2021) 

14. Phê duyệt 

Tổ bộ môn  Trưởng khoa 

 

 

 

 

Phan Thị Thanh Trúc 
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Học phần tự chọn 

DANH SÁCH HỌC PHẦN TỰ CHỌN  

 Nhóm học phần tài chính  

41 Kế toán quản trị  3 

42 Quản trị ngân hàng 3 

43 Phân tích tài chính doanh nghiệp 3 

44 Quản trị rủi ro  3 

 Nhóm học phần nhân sự   

45 Phát triển kĩ năng quản trị  3 

46 Lãnh đạo  3 

47 Quản trị đa văn hóa 3 

48 Quản trị sự thay đổi  3 

 Nhóm học phần marketing   

49 Quản trị quan hệ khách hàng  3 

50 Hành vi người tiêu dùng 3 

51 Truyền thông marketing 3 

52 Quản trị thương hiệu  3 

 Quản trị doanh nghiệp chung   

53 Lý thuyết và thiết kế cơ cấu tổ chức  3 

54 Quan trị công nghệ và đổi mới  3 

55 Phương pháp nghiên cứu khoa học  2 

56 Quản trị doanh nghiệp thương mại  3 

57 Thương mại điện tử  3 
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Nhóm học phần tài chính 

41. KẾ TOÁN QUẢN TRỊ 

1. Tên học phần: KẾ TOÁN QUẢN TRỊ 

2. Tên tiếng Anh: MANAGEMENT ACCOUNTING 

3. Số tín chỉ: 03 

4. Phân bổ thời gian: Lý thuyết: 23 tiết; thực hành: 22 tiết, tự học: 90 tiết 

5. Điều kiện tham gia học phần: Học trước Nguyên lý kế toán 

6. Loại học phần: Tự chọn 

7. Mô tả tóm tắt học phần  

Học phần cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về bản chất, chức năng, 

nội dung và phương pháp của kế toán quản trị. Phân biệt giữa kế toán tài chính và kế 

toán quản trị, các cách phân loại chi phí cũng đặt biệt quan tâm. Từ đó, sẽ giới thiệu các 

phương pháp tính giá, lập dự toán và kiểm soát chi phí, đến việc phân tích chi phí trong 

quan hệ với sản lượng và lợi nhuận; cũng như tạo lập và cung cấp thông tin thích hợp 

cho việc ra quyết định.  

8. Mục tiêu học phần (kiến thức, kỹ năng, thái độ) 

TT 

Mã mục 

tiêu học 

phần (MTx) 

Tên mục tiêu 

  Kiến thức 

1 MT1 Vai trò, nhiệm vụ của kế toán quản trị trong doanh nghiệp  

2 MT2 Các nội dung kế toán quản trị chủ yếu trong doanh nghiệp  

  Kỹ năng 

3 MT3 Kỹ năng thực hành kế toán quản trị doanh nghiệp  

4 MT4 
 Kỹ năng tư duy, giải quyết các vấn đề liên quan đến kế toán quản trị 

doanh nghiệp  

  Thái độ 

5 MT5 
Vai trò của môn học trong chương trình đào tạo Cử nhân ngành Kế 

toán 

6 MT6 Thái độ chuyên cần, năng say học tập và nghiên cứu khoa học. 

9. Chuẩn đầu ra của học phần 

TT 

Mã CĐR 

học phần 

(CLOx) 

Tên chuẩn đầu ra 

1 CLO1 Phân loại được chi phí theo các tiêu thức khác nhau  

2 CLO2 Phân tích được mối liên hệ giữa chi phí, sản lượng, lợi nhuận 

3 CLO3 
Giải thích được mối liên hệ giữa các dự toán thành phần trong 

dự toán tổng thể 

4 CLO4 Lập được các dự toán trong dự toán hoạt động 
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5 CLO5 Phân tích được biến động của chi phí 

6 CLO6 Ứng dụng được thông tin thích hợp để ra quyết định ngắn hạn 

7 CLO7 
Có trách nhiệm với công việc, cẩn thận, linh hoạt, có tinh thần 

hợp tác, có tinh thần học hỏi 

Ma trận quan hệ chuẩn đầu ra học phần và chuẩn đầu ra chương trình đào tạo 

CĐR học 

phần/ CĐR 

chương trình P
L

O
1

 

P
L

O
2

 

P
L

O
3

 

P
L

O
4

 

P
L

O
5

 

P
L

O
6

 

P
L

O
7

 

P
L

O
8

 

P
L

O
9

 

P
L

O
1

0
 

P
L

O
1

1
 

P
L

O
1

2
 

CLO1    x         

CLO2    x         

CLO3    x         

CLO4    x         

CLO5    x         

CLO6    x         

CLO7           x  

10. Nhiệm vụ của sinh viên 

- Tham dự lớp học ít nhất là 80% thời gian giảng lý thuyết; 

- Tham gia thảo luận trên lớp học; 

- Đọc tài liệu theo hướng dẫn của giáo viên; 

- Hoàn thành toàn bộ các bài tập được giao. 

11. Đánh giá sinh viên 

TT Chỉ tiêu 
Cách thức đánh 

giá 

Tỷ 

lệ 

(%) C
L

O
1

 

C
L

O
2

 

C
L

O
3

 

C
L

O
4

 

C
L

O
5

 

C
L

O
6

 

1 
Điểm 

chuyên cần 
Điểm danh, bài tập 10       

2 Điểm giữa kì 
Kiểm tra tự luận, 

trắc nghiệm  
30 x x x x   

3 Điểm cuối kì Kiểm tra tự luận  60 x x x x x x 
 
12. Nội dung chi tiết học phần 

  CHƯƠNG 1 

  TỔNG QUAN VỀ KẾ TOÁN QUẢN TRỊ 

1.1.  ĐỊNH NGHĨA KTQT 

1.2.  CHỨC NĂNG, VAI TRÒ CỦA KTQT 

1.3.  ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG 

1.4.  SO SÁNH KTQT VÀ KTTC 
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  CHƯƠNG 2 

  PHÂN LOẠI CHI PHÍ 

2.1.  KHÁI NIỆM VỀ CHI PHÍ VÀ TIÊU THỨC PHÂN LOẠI 

2.2.  PHÂN LOẠI CHI PHÍ 

 2.2.1. Phân loại chi phí theo chức năng hoạt động 

 2.2.2. Phân loại chi phí theo mối quan hệ thời kỳ xác định lợi nhuận 

 2.2.3. Phân loại chi phí sử dụng trong kiểm tra và ra quyết định 

 2.2.4. Phân loại chi phí theo cách ứng xử 

  CHƯƠNG 3 

  PHÂN TÍCH CVP 

3.1.  MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN SỬ DỤNG TRONG PHÂN TÍCH 

CVP 

3.3.  BÁO CÁO LÃI LỖ THEO PHƯƠNG PHÁP SỐ DƯ ĐẢM PHÍ 

3.3.  XÁC ĐỊNH ĐIỂM HÒA VỐN 

3.4.  PHÂN TÍCH LỢI NHUẬN MỤC TIÊU, SỐ DƯ AN TOÀN 

3.5.  PHÂN TÍCH ĐỘ NHẠY 

  CHƯƠNG 4 

  DỰ TOÁN TỔNG THỂ 

4.1.  NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN CỦA DỰ TOÁN 

4.2.  LẬP DỰ TOÁN HOẠT ĐỘNG 

 4.2.1. Dự toán tiêu thụ 

 4.2.2. Dự toán sản xuất 

 4.2.3. Dự toán chi phí NVL trực tiếp 

 4.2.4. Dự toán chi phí NC trực tiếp 

 4.2.5. Dự toán chi phí SXC 

 4.2.6. Dự toán TP tồn kho cuối kỳ 

 4.2.7. Dự toán chi phí BH và QLDN 

 4.2.8. Dự toán báo cáo KQKD 

4.3.  LẬP DỰ TOÁN TÀI CHÍNH 

 4.3.1. Dự toán vốn bằng tiền 

 4.3.2. Dự toán bảng cân đối kế toán 

4.4.  DỰ TOÁN LINH HOẠT 

  CHƯƠNG 5 

  PHÂN TÍCH BIẾN ĐỘNG CHI PHÍ 

5.1.  KHÁI QUÁT VỀ ĐỊNH MỨC CHI PHÍ 

5.2.  XÂY DỰNG ĐỊNH MỨC CHI PHÍ 

5.3.  PHÂN TÍCH BIẾN ĐỘNG CHI PHÍ 

 5.3.1. Phân tích biến động chi phí NVL trực tiếp 

 5.3.2. Phân tích biến động chi phí NCTT 

 5.2.3. Phân tích biến động chi phí sản xuất chung 

5.4.  ƯU, NHƯỢC ĐIỂM CỦA CHI PHÍ ĐỊNH MỨC 
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  CHƯƠNG 6 

  THÔNG TIN THÍCH HỢP VỚI VIỆC RA QUYẾT ĐỊNH 

6.1.  NHẬN DIỆN THÔNG TIN THÍCH HỢP 

 6.1.1. Đặc điểm thông tin thích hợp 

 6.1.2. Quá trình phân tích thông tin thích hợp 

6.2.  ỨNG DỤNG THÔNG TIN THÍCH HỢP CHO VIỆC RA QUYẾT 

ĐỊNH 

 6.2.1. Quyết định tiếp tục hay ngừng kinh doanh một bộ phận 

 6.2.2. Quyết định sản xuất hay mua ngoài 

 6.2.3. Quyết định tiếp tục sản xuất hay bán 

 6.2.4. Quyết định trong điều kiện năng lực sản xuất kinh doanh bị giới hạn 

6.3.  QUYẾT ĐỊNH VỀ GIÁ BÁN 

13. Tài liệu học tập 

13.1. Tài liệu chính 

TL1. Hilton (2015), Managerial accounting; Mc Graw Hill 

TL2. Trương Bá Thanh và Cộng sự (2007), Kế toán quản trị, Nhà Xuất bản Giáo 

dục  

TL3. Đoàn Ngọc Quế, Đào Tất Thắng và Lê Đình Trực (2013), Kế toán quản trị, 

Nhà xuất bản kinh tế TP. Hồ Chí Minh, Thư viện. 

TL4. Trương Bá Thanh (2011), Kế toán quản trị, Nhà xuất bản giáo dục, Thư viện. 

TL5. Huỳnh Lợi (2012), Kế toán quản trị, Nhà xuất bản Phương Đông, Thư viện. 

TL6. Khoa Kế toán – Trường ĐH Kinh tế ĐHĐN (2009), Kế toán quản trị, Lưu 

hành nội bộ, Thư viện. 

13.2. Tài liệu khác 

TK1. Carl S. Warren, (2014), Managerial Accounting 

TK2. Whitecotton (2014), Managerial Accounting 

TK3. Powers/Needles/Crosson, (2011), Financial and Managerial Accounting 9th 

Edition,. 

TK4. DRURY, (2011), Cost and Management Accounting 

TK5. Garrison, (2015), Managerial Accounting 

TK6. Noreen, (2014), Management Accounting for managers 

14. Phê duyệt 

Tổ bộ môn Trưởng khoa 

 

 

 

 

Phan Thị Thanh Trúc 

 



274 

 

 

 

42. QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG 

1. Học phần:  QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG 

2. Tên học phần (tiếng Anh): BANK MANAGEMENT 

3. Số tín chỉ: 03 

4. Phân bổ thời gian:  Lý thuyết 30, thực hành 15, tự học 90.  

5. Điều kiện tham gia: Học trước Thị trường và các định chế tài chính 

6. Loại học phần: Tự chọn 

7. Mô tả học phần 

Học phần Quản trị ngân hàng đề cập các kiến thức và kỹ năng về quản trị ngân 

hàng, tổ chức và điều  hành hoạt động ngân hàng. Nội dung của học phần tập trung vào 

những vấn đề cốt lõi của quản trị hoạt động ngân hàng mà trọng tâm là cơ sở khoa học 

của các quyết định trong hoạt động quản trị. Học phần gồm các nôi dung chính: Phân 

tích hoạt dộng kinh doanh ngân hàng; Quản trị rủi ro lãi suất; Quản trị nguồn vốn; Quản 

trị thanh khoản và  Quản trị rủi ro tín dụng. 

8. Mục tiêu của học phần 

TT 

Mã mục 

tiêu học 

phần (MTx) 

Tên mục tiêu 

1 MT1 
Có được kiến thức cơ bản về quản trị ngân hàng và đánh giá hoạt 

động kinh doanh  của Ngân hàng thương mại 

2 MT2 Có được kiến thức cơ bản về quản trị thu nhập và chi phí phi lãi 

3 MT3 
Nắm bắt được các mô hình đo lường rủi ro lãi suất và cách thức 

quản trị rủi ro lãi suất 

4 MT4 

Có sự hiểu biết cơ bản về các hình thức huy động vốn của Ngân 

hàng thương mại và phương pháp tính chi phí huy động vốn liên 

quan. 

5 MT5 
Có được sự hiểu biết nhất định về thanh khoản và các chiến lược 

hoạch định thanh khoản ngắn hạn cũng như dài hạn. 

6 MT6 

Có khả năng phân tích được rủi ro tín dụng trong cho vay thương 

mại, cho vay tiêu dùng và nắm bắt được cách thức quản trị rủi 

ro tín dụng. 

15. Chuẩn đầu ra học phần của học phần 

TT 

Mã CĐR 

học phần 

(CLOx) 

Tên chuẩn đầu ra 

1 CLO1 
Mô tả được các khái niệm về quản trị NHTM và đánh giá hoạt 

động kinh doanh của NHTM. 

2 CLO2 
Phân tích được thu nhập phi lãi, chi phí phi lãi và năng lực sinh 

lời của Ngân hàng thương mại 
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3 CLO3 
Trình bày được các kỹ thuật đo lường rủi ro lãi suất và các chiến 

lược quản trị rủi ro lãi suất. 

4 CLO4 
Giải thích được các hình thức huy động vốn của NHTM và tính 

toán được chi phí huy động vốn. 

5 CLO5 
Xây dựng được các kế hoạch thanh khoản ngắn hạn cũng như dài 

hạn  

6 CLO6 
Khả năng phân tích và nhận biết các rủi ro tín dụng và có kỹ năng 

quản trị các loại rủi ro này 

7 CLO7 
Kỹ năng làm việc độc lập và cộng tác, làm việc nhóm thông qua 

các buổi thảo luận 

8 CLO8 
Kỹ năng bình luận, trả lời nhanh các câu hỏi, thuyết trình trước 

công chúng 

9 CLO9 
Trung thực, cầu thị, có ý thức tổ chức kỷ luật, hợp tác trong học 

tập và đời sống 

10 CLO10 Có đạo đức và ý thức trách nhiệm cao trong nghề nghiệp 

Ma trận quan hệ chuẩn đầu ra học phần và chuẩn đầu ra chương trình đào tạo 

CĐR học phần/ 

CĐR chương trình P
L

O
1

 

P
L

O
2

 

P
L

O
3

 

P
L

O
4

 

P
L

O
5

 

P
L

O
6

 

P
L

O
7

 

P
L

O
8

 

P
L

O
9

 

P
L

O
1

0
 

P
L

O
1

1
 

P
L

O
1

2
 

CLO1    X         

CLO2    X X        

CLO3    X         

CLO4    X         

CLO5    X X        

CLO6    X X        

CLO7         X    

CLO8        X     

CLO9           X X 

CLO10           X  

10. Nhiệm vụ của sinh viên 

- Tham gia nghe giảng tại lớp. 

- Chuẩn bị bài tập nhóm và câu hỏi thảo luận. 

- Thuyết trình và thảo luận tại lớp. 

11. Đánh giá sinh viên 

Ma trận quan hệ chuẩn đầu ra và hình thức đánh giá 

TT 
Nội 

dung 

Cách 

thức 

đánh 

giá 

Tỷ 

lệ 

C
L

O
1

 

C
L

O
2

 

C
L

O
3

 

C
L

O
4

 

C
L

O
5

 

C
L

O
6

 

C
L

O
7

 

C
L

O
8

 

C
L

O
9

 

C
L

O
1

0
 

1 
Điểm 

chuyên 

Điểm 

danh 
10% X X X X X X X X X X 
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cần Thảo 

luận  

Làm bài 

tập 

2 
Điểm 

giữa kì 
Tự luận 30% X X X X X X  X   

3 
Điểm 

cuối kì 
Tự luận 60% X X X X X X  X   

12. Nội dung chi tiết học phần 

  CHƯƠNG 1 

  PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NGÂN HÀNG 

1.1.  TỔNG QUAN VỀ ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG KINH 

DOANH NGÂN HÀNG 

 1.1.1 Mục tiêu đánh giá 

 1.1.2 Phương pháp sử dụng 

 1.1.3 Cơ sở thông tin 

1.2.  CÁC BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA NHTM 

 1.2.1 Bảng cân đối kế toán 

 1.2.2 Báo cáo thu nhập 

 1.2.3 Mối quan hệ giữa bảng cân đối kế toán và báo cáo thu nhập 

1.3  MÔ HÌNH TỶ LỆ SINH LỜI TRÊN VỐN CHỦ SỞ HỮU 

 1.3.1 Phân tích khả năng sinh lời 

 1.3.2 Tỷ lệ chi phí và hiệu quả sử dụng tài sản 

 1.3.3 Các thành phần chi phí 

1.4  QUẢN TRỊ THU NHẬP VÀ CHI PHÍ PHI LÃI 

 1.4.1 Thu nhập phi lãi 

 1.4.2 Chi phí phi lãi 

1.5  QUẢN TRỊ RỦI RO VÀ TỶ LỆ SINH LỜI 

 1.5.1 Rủi ro tín dung 

 1.5.2 Rủi ro thanh khoản 

 1.5.3 Rủi ro thị trường 

 1.5.4 Rủi ro hoạt động 

 1.5.5 Rủi ro pháp luật và thương hiệu 

 1.5.6 Rủi ro vỡ nợ 

 1.5.7 Rủi ro ngoại bảng 

  CHƯƠNG 2 

  QUẢN TRỊ RỦI RO LÃI SUẤT 

2.1.  ĐO LƯỜNG RỦI RO LÃI SUẤT SỬ DỤNG GAP 

 2.1.1 Phân tích khe hở nhạy cảm lãi suất (GAP) truyền thống 

 2.1.2 Nhân tố quyết định độ nhạy cảm lãi suất 
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 2.1.3 Nhân tố ảnh hưởng thu nhập lãi ròng 

2.2.  PHÂN TÍCH SỰ NHẠY CẢM/SỰ THAY ĐỔI THU NHẬP 

 2.2.1 Các bước phân tích sự nhạy cảm thu nhập 

 2.2.2 Thực hiện quyền chọn kèm theo trên tài sản và nợ 

 2.2.3 Quản trị khe hở nhạy cảm lãi suất (GAP) và rủi ro thay đổi 

thu nhập 

2.3.  ĐO LƯỜNG RỦI RO LÃI SUẤT SỬ DỤNG MÔ HÌNH 

KHE HỞ VÒNG ĐỜI BÌNH QUÂN  

 2.3.1 Vòng đời bình quân (Duration) 

 2.3.2 Mô hình khe hở vòng đời bình quân 

2.4.  PHÂN TÍCH ĐỘ NHẠY CẢM/SỰ THAY ĐỔI GIÁ TRỊ 

KINH TẾ CỦA VỐN CHỦ SỞ HỮU (EVE) 

 2.4.1 Phân tích độ nhạy cảm EVE 

 2.4.2 Điểm mạnh điểm yếu: Phân tích DGAP và Độ nhạy cảm EVE 

 2.4.3 Chiến lược quản trị thu nhập và độ nhạy cảm EVE 

2.5.  SỬ DỤNG CÔNG CỤ TÀI CHÍNH PHÁI SINH ĐỂ QUẢN 

TRỊ RỦI RO LÃI SUẤT 

 2.5.1 Hợp đồng tương lai 

 2.5.2 Đầu cơ và phòng ngừa rủi ro 

 2.5.3 Hợp đồng hoán đổi 

 2.5.4 Quyền chọn lãi suất trần và quyền chọn lãi suất sàn 

  CHƯƠNG 3 

  QUẢN TRỊ NGUỒN VỐN 

3.1.  MỐI QUAN HỆ GIỮA YÊU CẦU THANH KHOẢN, TIỀN 

MẶT VÀ NGUỒN VỐN 

 3.1.1 Các nguồn vôn của ngân hàng 

 3.1.2 Mối quan hệ giữa yêu cầu thanh khoản, tiền mặt và nguồn vốn 

3.2.  CÁC LOẠI TIỀN GỬI CÁ NHÂN/BÁN LẺ 

 3.2.1 Tài khoản giao dịch 

 3.2.2 Tài khoản phi giao dịch 

 3.2.3 Ước tính chi phí của tài khoản tiền gửi 

 3.2.4 Tính chi phí bình quân của tài khoản tiền gửi 

3.3.  CÁC KHOẢN HUY ĐỘNG LỚN 

 3.3.1 Chứng chỉ tiền gửi mệnh giá lớn (Jumbo CDs) 

 3.3.2 Tài khoản hưu trí 

 3.3.3 Tiền gửi ngoại tệ (Foreign office deposits) 

 3.3.4 Các khoản vay nhanh (Borrowing immediately available 

funds) 

 3.3.5 Vay từ NHTW 
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3.4.  TIỀN ĐIỆN TỬ VÀ SÉC 

 3.4.1 Tiền điện tử 

 3.4.2 Séc 

3.5  XÁC ĐỊNH CHI PHÍ VỐN: PHƯƠNG PHÁP CHI PHÍ QUÁ 

KHỨ BÌNH QUÂN 

 3.5.1 Phương pháp chi phí cận biên 

 3.5.2 Phương pháp chi phí độc lập với nguồn vốn 

 3.5.3 Phương pháp chi phí biên bình quân của tổng vốn 

3.6  NGUỒN VỐN VÀ RỦI RO HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG 

 3.6.1 Nguồn vốn: Rủi ro thanh khoản 

 3.6.2 Nguồn vốn: Rủi ro lãi suất 

 3.6.3 Nguồn vốn: Rủi ro tín dụng và rủi ro vốn 

  CHƯƠNG 4 

  QUẢN TRỊ THANH KHOẢN 

4.1.  ĐÁP ỨNG NHU CẦU THANH KHOẢN 

 4.1.1 Nắm giữ tài sản thanh khoản 

 4.1.2 Vay các tài sản thanh khoản 

 4.1.3 Các mục tiêu của quản trị tiền mặt 

4.2  CÁC YÊU CẦU VỀ DỰ TRỮ BẮT BUỘC 

 4.2.1 Dự trữ bắt buộc và chính sách tiền tệ 

 4.2.2 Tác động của TK Sweep lên TK dự trữ bắt buộc 

 4.2.3 Đáp ứng các yêu cầu dự trữ bắt buộc 

4.3.  HOẠCH ĐỊNH THANH KHOẢN 

 4.3.1 Hoạch định thanh khoản ngắn hạn 

 4.3.2 Thanh khoản và khả năng sinh lời 

 4.3.3 Mối quan hệ giữa thanh khoản, rủi ro tín dụng và rủi ro lãi 

suất 

4.4  ĐO LƯỜNG RỦI RO THANH KHOẢN TRUYỀN THỐNG 

 4.4.1 Đo lường Tài sản thanh khoản 

 4.4.2 Đo lường Nợ thanh khoản 

4.5  HOẠCH ĐỊNH THANH KHOẢN DÀI HẠN 

 4.5.1 Hoạch định thanh khoản dài hạn 

 4.5.2 Xem xét lựa chọn nguồn thanh khoản 

  CHƯƠNG 5 

  QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG 

5.1.  NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ TÍN DỤNG NGÂN HÀNG 

 5.1.1 Đặc trưng của người đi vay và chất lượng của nguồn dữ liệu 

 5.1.2 Thủ tục cho vay 

 5.1.3 Xác định nhu cầu vay vốn 
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 5.1.4 Nguồn trả nợ thứ nhất và thời gian trả nợ 

 5.1.5 Nguồn trả nợ thứ hai: Tài sản đảm bảo 

 5.1.6 Chính sách tín dụng ngân hàng 

5.2.  CHO VAY THƯƠNG MẠI (COMMERCIAL LOAN) 

 5.2.1 Đánh giá yêu cầu vay 

 5.2.2 Ví dụ ứng dụng  

5.3.  QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY 

THƯƠNG MẠI 

 5.3.1 Bán nợ 

 5.3.2 Công cụ phái sinh tín dụng 

5.4.  CHO VAY TIÊU DÙNG 

 5.4.1 Các hình thức cho vay tiêu dùng 

 5.4.2 Phân tích hoạt động cho vay tiêu dùng 

 5.4.3 Lợi nhuận và rủi ro trong cho vay tiêu dung 

13. Tài liệu học tập 

13.1. Tài liệu chính 

TL1. Bank Management, Koch/Macdonald/ Edwards / Duran, (2014). 

13.2. Tài liệu khác 

TK1. Bank management & financial services 9e, Rose, (2013). 

TK2. Financial institutions management: risk,Saunders,(2014). 

TK3. Commercial Bank Management, Dutta, (2013). 

TK4. FINANCIAL INSTITUTIONS MANAGEMENT 3E, LANGE, (2012). 

TK5. Banking systems / center for financial training, Center of financial 

training,(2010). 

TK6. Banking Secrecy and Offshore Financial Centers, Mary Alice Young, (2012). 

TK7. Banking Systems in the Crisis, Edited by Suzanne J. Konzelmann and Marc 

Fovargue-Davies, (2012). 

14. Phê duyệt  

Tổ bộ môn Trưởng khoa 

 

 

 

 

Phan Thị Thanh Trúc 
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43. PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 

1. Tên học phần: PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 

2. Tên tiếng Anh: CORPORATE FINANCIAL ANALYSIS 

3. Số tín chỉ: 03 

4. Phân bổ thời gian: Lý thuyết: 21 tiết; thực hành: 24 tiết, tự học: 90 tiết 

5. Điều kiện tham gia học phần  

6. Loại học phần: Tự chọn 

7. Mô tả tóm tắt học phần: Môn học cung cấp cho người học kiến thức về hệ thống 

báo cáo tài chính và phân tích tài chính doanh nghiệp, hỗ trợ việc ra quyết định cho 

người sử dụng có liên quan. Nội dung chủ yếu của học phần gồm phân tích cấu trúc tài 

chính, phân tích hiệu quả kinh doanh, phân tích khả năng thanh toán và phân tích các 

chủ đề đặc biệt.  

8. Mục tiêu học phần 

TT 

Mã mục 

tiêu học 

phần (MTx) 

Tên mục tiêu 

  Kiến thức 

1 MT1 
Hiểu được kiến thức về hệ thống báo cáo tài chính và phân tích 

tài chính doanh nghiệp 

  Kỹ năng 

2 MT2 Thực hành được phân tích tài chính doanh nghiệp ở mức độ cơ bản 

  Thái độ 

3 MT3 
Hình thành và phát triển kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng tìm 

kiếm thông tin, kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin 

9. Chuẩn đầu ra của học phần 

TT 

Mã CĐR 

học phần 

(CLOx) 

Tên chuẩn đầu ra 

1 CLO1 
Giải thích được các phương pháp và nội dung phân tích tài 

chính. 

2 CLO2 
Ứng dụng được các phương pháp phân tích tài chính vào các 

doanh nghiệp cụ thể. 

3 CLO3 
Phân tích điểm mạnh, điểm yếu về tình trạng tài chính, hiệu quả 

kinh doanh, khả năng thanh toán của doanh nghiệp. 

4 CLO4 
Sinh viên có kỹ năng làm việc nhóm, sử dụng Excel trong phân 

tích 

5 CLO5 
Sinh viên có trách nhiệm với công việc, với xã hội; có tinh thần 

hợp tác. 
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Ma trận quan hệ chuẩn đầu ra học phần và chuẩn đầu ra chương trình đào tạo 

CĐR học phần/ 

CĐR chương 

trình P
L

O
1

 

P
L

O
2

 

P
L

O
3

 

P
L

O
4

 

P
L

O
5

 

P
L

O
6

 

P
L

O
7

 

P
L

O
8

 

P
L

O
9

 

P
L

O
1

0
 

P
L

O
1

1
 

P
L

O
1

2
 

CLO1  X           

CLO2   X          

CLO3     X        

CLO4       X  X    

CLO5            X 

10. Nhiệm vụ của sinh viên 

- Sinh viên có trách nhiệm tham dự đầy đủ các buổi học. Trong trường hợp nghỉ 

học do lý do bất khả kháng thì phải có giấy tờ chứng minh đầy đủ và hợp lý. 

- Sinh viên không được vắng quá số buổi học theo quy định đào tạo hiện hành 

của Nhà trường. 

- Sinh viên phải đi học đúng giờ quy định. Sinh viên đi trễ quá 5 phút sau khi giờ 

học bắt đầu sẽ không được tham dự buổi học. 

- Sinh viên không được ăn uống, nhai kẹo cao su, sử dụng các thiết bị như điện 

thoại, máy nghe nhạc trong giờ học. 

- Máy tính xách tay, máy tính bảng chỉ được thực hiện vào mục đích ghi chép bài 

giảng, tính toán phục vụ bài giảng, bài tập, tuyệt đối không dùng vào việc khác. 

11. Đánh giá sinh viên 

TT Chỉ tiêu 
Cách thức 

đánh giá 

Tỷ lệ 

(%) C
L

O
1

 

C
L

O
2

 

C
L

O
3

 

C
L

O
4

 

C
L

O
5

 

1 Điểm chuyên cần Điểm danh 10     X 

2 Điểm giữa kì 
Bài tập cá nhân 

(chương 2,3,4) 
30 X X X X X 

3 Điểm cuối kì Báo cáo nhóm 60 X X X X X 

12. Nội dung chi tiết học phần 

  CHƯƠNG 1. 

  GIỚI THIỆU VỀ HỆ THỐNG BCTC PHÂN TÍCH BCTC 

1.1  Ý NGHĨA CỦA PHÂN TÍCH BCTC 

1.2  CƠ SỞ DỮ LIỆU PHÂN TÍCH BCTC 

 1.2.1 Hệ thống BCTC 

 1.2.2 Các tài liệu khác 
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1.3  NỘI DUNG PHÂN TÍCH BCTC 

 1.3.1 Phân tích cơ bản 

 1.3.2 Phân tích các chủ đề đặc biệt 

 1.3.3 Phân tích triển vọng 

1.4  PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH BCTC 

 1.4.1  Phương pháp so sánh 

 1.4.2 Phương pháp loại trừ 

 1.4.3 Phương pháp chiết khấu dòng tiền 

1.5  QUY TRÌNH PHÂN TÍCH BCTC 

  CHƯƠNG 2.  

PHÂN TÍCH CẤU TRÚC TÀI CHÍNH 

2.1  PHÂN TÍCH CƠ CẤU NGUỒN VỐN 

 2.1.1 Các nhân tố ảnh hưởng đến cơ cấu nguồn vốn 

 2.1.2 Phương pháp và chỉ tiêu phân tích 

2.2  PHÂN TÍCH MỐI LIÊN HỆ GIỮA HUY ĐỘNG VÀ SỬ 

DỤNG VỐN 

 2.2.1 Phân tích cơ cấu tài sản 

 2.2.2 Phân tích tình hình bảo đảm vốn kinh doanh 

  CHƯƠNG 3.  

PHÂN TÍCH KHẢ NĂNG THANH TOÁN 

3.1  PHÂN TÍCH KHẢ NĂNG THANH TOÁN NGẮN HẠN 

 3.1.1 Phân tích tính cân đối giữa TSNH và nợ ngắn hạn 

 3.1.2 Phân tích khả năng tạo tiền 

 3.1.3 Phân tích chu kỳ vận động của vốn 

3.2  PHÂN TÍCH KHẢ NĂNG THANH TOÁN DÀI HẠN 

 3.2.1 Phân tích khả năng thanh toán gốc vay dài hạn 

 3.2.2 Phân tích khả năng thanh toán lãi vay 

  CHƯƠNG 4.  

PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ KINH DOANH 

4.1  PHÂN TÍCH KHÁI QUÁT HIỆU QUẢ KINH DOANH 

CHUNG 

4.2  PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN 

4.3  PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN ĐẦU TƯ 

  CHƯƠNG 5.  

PHÂN TÍCH CÁC CHỦ ĐỀ ĐẶC BIỆT 

5.1  PHÂN TÍCH BCTC DƯỚI GÓC ĐỘ NHÀ ĐẦU TƯ TRÊN 

THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN 
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 5.1.1 Ý nghĩa của phân tích 

 5.1.2 Các chỉ tiêu sử dụng 

5.2  PHÂN TÍCH PHÁT HIỆN DẤU HIỆU KHỦNG HOẢNG 

TÀI CHÍNH VÀ PHÁ SẢN 

 5.2.1 Ý nghĩa của phân tích 

 5.2.2 Phương pháp phân tích 

13. Tài liệu học tập 

13.1. Tài liệu chính 

 TL1. Slides bài giảng lưu hành nội bộ 

 TL2. Báo cáo tài chính. Phân tích – dự báo, và định giá. Phạm Thị Thủy và Nguyễn 

Thị Lan Anh. 2018. Nhà xuất bản Đại học kinh tế quốc dân. 

13.2. Tài liệu khác  

 TK1. Giáo trình phân tích báo cáo tài chính. 2011. Nguyễn Năng Phúc. Thư viện 

 TK2. Phân tích báo cáo tài chính – Hướng dẫn thực hành. 2013. Martin Fridson 

& Fernando Alvarez (bản tiếng Việt). Thư viện 

 TK3. http://finance.tvsi.com.vn/ 

14. Phê duyệt 

Tổ bộ môn Trưởng khoa 

 

 

 

 

Phan Thị Thanh Trúc 

  

  

http://finance.tvsi.com.vn/
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44. QUẢN TRỊ RỦI RO  

1. Tên học phần: QUẢN TRỊ RỦI RO  

2. Tên tiếng Anh: RISK MANAGEMENT 

3. Số tín chỉ: 03 

4. Phân bổ thời gian: Lý thuyết: 30 tiết; thực hành: 15 tiết, tự học: 90 tiết 

5. Điều kiện tham gia học phần: Học trước Nguyên lý kế toán, quản trị học 

6. Loại học phần: Tự chọn  

7. Mô tả tóm tắt học phần 

Học phần giới thiệu các rủi ro trong tổ chức và sự tồn tại khách quan của rủi ro, 

Để xác định rủi ro cần biết nguồn rủi ro và các mối hiểm hoạ, từ đó dự báo nguy cơ rủi 

ro. Các phương pháp nhận dạng và đo lường nhằm xác định, đánh giá và phân tích các 

rủi ro từ đó quyết định chiến lược xử lý rủi ro. Chuỗi rủi ro là cơ sở xác định biện pháp 

hành động cụ thể. Tài trợ rủi ro là hành động xử lý rủi ro một cách bị động, dùng tài 

chính để bù đắp tổn thất khi xảy ra rủi ro. Bên cạnh học phần cũng trình bày các rủi ro 

đặc thù và các biện pháp kiểm soát trong tổ chức kinh doanh 

8. Mục tiêu học phần (kiến thức, kỹ năng, thái độ) 

Cung cấp cho người học kiến thức tổng quát về quản trị rủi ro, nhận dạng các rủi 

ro trong tổ chức thông qua phương pháp nhận dạng và phân tích, đánh giá mức ảnh 

hưởng của rủi ro đến mục tiêu tổ chức, biện pháp kiểm soát và tài trợ tổn thất do rủi ro 

gây ra. Môn học giúp người học rèn luyện kỹ năng nhận dạng và phân tích vấn đề, giúp 

người học có thái độ tích cực hơn trong nhận thức và xử lý rủi ro trong tổ chức 

9. Chuẩn đầu ra của học phần 

TT 

Mã CĐR 

học phần 

(CLOx) 

Tên chuẩn đầu ra 

1 CLO1 Nhận biết được tiến trình, đặc điểm, phân loại các loại rủi ro 

2 CLO2 Sử dụng thành thạo các phương pháp nhận dạng rủi ro 

3 CLO3 Vận dụng được các chiến lược kiểm soát 

4 CLO4 
Vận dụng quản trị các rủi ro đặc thù trong kinh doanh và rủi ro 

tài sản, rủi ro nhân sự 

5 CLO5 Kỹ năng thu thập thông tin và phân tích vấn đề 

6 CLO6 
Kỹ năng nhận biết và chủ động ứng phó với những rủi ro trong 

cuộc sống và công việc kinh doanh 

7 CLO7 Chủ động tiếp cận các rủi ro trong môi trường kinh doanh 
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Ma trận quan hệ chuẩn đầu ra học phần và chuẩn đầu ra chương trình đào tạo 

CĐR học phần/ 

CĐR chương trình P
L

O
1

 

P
L

O
2

 

P
L

O
3

 

P
L

O
4

 

P
L

O
5

 

P
L

O
6

 

P
L

O
7

 

P
L

O
8

 

P
L

O
9

 

P
L

O
1
0

 

P
L

O
1
1

 

P
L

O
1
2

 

CLO1   x          

CLO2   x          

CLO3   x          

CLO4   x     x     

CLO5         x    

CLO6     x        

CLO7  x         x  

10. Nhiệm vụ của sinh viên 

- Sinh viên/học viên có trách nhiệm tham dự đầy đủ các buổi học. Trong trường 

hợp nghỉ học do lý do bất khả kháng thì phải có giấy tờ chứng minh đầy đủ và hợp lý. 

- Sinh viên vắng quá 2 buổi học dù có lý do hay không có lý do đều bị coi như 

không hoàn thành khóa học và phải đăng ký học lại vào học kỳ sau. 

- Học phần được thực hiện trên nguyên tắc tôn trọng người học và người dạy. 

Mọi hành vi làm ảnh hưởng đến quá trình dạy và học đều bị nghiêm cấm. 

- Sinh viên/học viên phải đi học đúng giờ quy định. Sinh viên/học viên đi trễ quá 

5 phút sau khi giờ học bắt đầu sẽ không được tham dự buổi học. 

- Tuyệt đối không làm ồn, gây ảnh hưởng đến người khác trong quá trình học. 

- Tuyệt đối không được ăn uống, nhai kẹo cao su, sử dụng các thiết bị như điện 

thoại, máy nghe nhạc trong giờ học. 

- Máy tính xách tay, máy tính bảng chỉ được thực hiện vào mục đích ghi chép bài 

giảng, tính toán phục vụ bài giảng, bài tập, tuyệt đối không dùng vào việc khác. 

- Các vấn đề liên quan đến xin bảo lưu điểm, khiếu nại điểm, chấm phúc tra, kỷ 

luật trường thì được thực hiện theo quy chế học vụ của Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại 

Kon Tum. 

11. Đánh giá sinh viên 

TT Chỉ tiêu 
Cách thức đánh 

giá 

Tỷ 

lệ 

(%) C
L

O
1

 

C
L

O
2

 

C
L

O
3

 

C
L

O
4

 

C
L

O
5

 

C
L

O
6

 

C
L

O
7

 

1 

Điểm 

chuyên 

cần 

Chuyên cần, thái 

độ học tập 
10      x x 

2 
Điểm giữa 

kì 

Trắc nghiệm 

(chương 1-4) 
30 x x      

3 
Điểm cuối 

kì 

Thuyết trình, báo 

cáo (toàn bộ) 
60   x x x  x 
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12. Nội dung chi tiết học phần 

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN QUẢN TRỊ RỦI RO 

1.1. Các khái niệm về phân loại rủi ro 

1.2. Sự tồn tại khách quan của rủi ro 

1.3. Khái niệm quản trị rủi ro 

1.4. Nguyên tắc, mục tiêu và nhiệm vụ của quản trị rủi ro 

1.5. Mối quan hệ chức năng giữa quản trị (QT) rủi ro và QTCL, QTHĐ 

1.6. Tiến trình quản trị rủi ro 

CHƯƠNG 2: NHẬN DẠNG RỦI RO 

2.1 Khái niệm  

2.2 Các thành phần của rủi ro  

2.3 Các phương pháp nhận dạng rủi ro 

CHƯƠNG 3: ĐO LƯỜNG RỦI RO 

3.1 Khái niệm  

3.2 Mục tiêu  

3.3 các phương pháp đo lường 

CHƯƠNG 4: KIỂM SOÁT RỦI RO 

4.1 Khái niệm và mục tiêu kiểm soát 

 4.2 Chuỗi rủi ro  

4.3 Các kỹ thuật kiểm soát 

CHƯƠNG 5. TÀI TRỢ 

5.1 Khái niệm tài trợ 

5.2 Mục đích của tài trợ  

5.3 Phân loại 

 5.4 Tài trợ sau tổn thất 

CHƯƠNG 6: MỘT SỐ RỦI RO TRONG KINH DOANH 

6.1 Rủi ro do tác động môi trường  

6.2 Rủi ro trong giao dịch kinh doanh và thanh toán quốc tế 

6.3 Rủi ro tài sản 

6.4. Rủi ro tài chính  

6.5. Rủi ro về nhân sự  

13. Tài liệu học tập 

13.1 Tài liệu chính 

TL1. Ths Nguyễn Kiều Oanh, Bài giảng Quản trị rủi ro 

TL2. TS Ngô Quang Huân, TS Võ Thị Quý, TS Nguyễn Quang Thu, Trần Quang 

Trung, Quản trị rủi ro, NXB Giáo dục 
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13.2 Tài liệu khác 

TK1. PGS.TS Nguyễn Quang Thu - Quản trị rủi ro và bảo hiểm trong doanh nghiệp  

NXB Lao Động (2011) 

TK2. TS Đoàn Thị Hồng Vân, Quản trị rủi ro khủng hoảng, NXB Thống Kê (2005) 

TK3. TS Ngô Thị Ngọc Huyền, Nguyễn Thị Hồng Thu, Lê Tấn Bửu, Bùi Thanh 

Tráng, Quản trị rủi ro doanh nghiệp, NXB Thống Kê, 2007 

TK4. Dương Hữu Hạnh, Quản trị rủi ro xí nghiệp trong nền kinh tế toàn cầu, NXB 

Tài chính, 2009 

TK5. TS Nguyễn Minh Kiều, Quản trị rủi ro tài chính, NXB tài chính  

14. Phê duyệt 

Tổ bộ môn Trưởng khoa 

 

 

 

 

Phan Thị Thanh Trúc 
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Học phần nhân sự  

 

45. PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG QUẢN TRỊ 

1. Học phần: PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG QUẢN TRỊ 

2. Tên học phần (tiếng Anh): DEVELOPING MANAGEMENT SKILL 

3. Số tín chỉ: 03 

4. Phân bổ thời gian: Lý thuyết: 24 tiết; thực hành: 21 tiết; tự học: 90 tiết  

5. Điều kiện tham gia học phần    

6. Loại học phần: Tự chọn   

7. Mô tả tóm tắt học phần 

Môn học PTKNQT hướng đến sự thay đổi chính bản thân người học; giúp cho 

người học khả năng nhận diện bản thân – điểm mạnh, yếu, sở trường của mình; khả năng 

quan hệ với người khác – kỹ năng giao tiếp, tạo dựng quyền năng của bản thân và kỹ 

năng quản trị xung đột với các cá nhân dựa trên nền tảng kiểm soát cảm xúc bản thân 

hữu hiệu; và hướng đến làm việc nhóm hiệu quả. Vì vậy, môn học mang đến cho sinh 

viên – các nhà quản trị tương lai một kỹ năng quản trị cá nhân, quản trị các mối quan hệ 

với con người và hướng đến giải quyết vấn đề quản trị một cách đầy sáng tạo. 

8. Mục tiêu của học phần 

TT 

Mã mục tiêu 

học phần 

(MTx) 

Tên mục tiêu 

  Kiến thức 

1 MT1 
Giúp người học hiểu thế nào là sự tự nhận thức và sức mạnh 

nội tại của tự nhận thức 

2 MT2 

Giúp người học hiểu được cảm xúc của mình và người khác, 

quản lý được cảm xúc và lựa chọn hành vi thích hợp trong các 

ngữ cảnh khác nhau 

3 MT3 

Nhận biết được các yếu tố cốt lõi của tự nhận thức, khía cạnh 

giúp người học hiểu chính bản thân mình và nên làm gì để bản 

thân gia tăng năng lực 

4 MT4 Nhận ra vấn đề của bản thân và quản trị stress hiệu quả 

5 MT5 
Chính kiểm soát cảm xúc tốt, giúp bạn sáng suôt và lựa chọn 

giải pháp giải quyết vấn đề linh hoạt 

6 MT6 

Hiểu được thế nào là giao tiếp hỗ trợ (mặt đối mặt), và các 

nguyên tắc không được từ bỏ trong giao tiếp hỗ trợ giữa các 

cá nhân với nhau 

7 MT7 
Người học sẽ nhận ra những khía cạnh tạo ra quyền năng của 

bản thân. Cách thức để tạo dựng quyền năng cho chính mình 
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và cách triệt tiêu quyền năng của người khác đối với bản thân 

mà cho rằng không hữu dụng 

8 MT8 
Người học sẽ nhận ra ý nghĩa và cách thức để tạo động cơ 

làm việc trong nhóm 

9 MT9 

Duy trì các xung đột phát triển tổ chức và làm triệt tiêu loại 

xung đột phá sản tổ chức. Hướng đến các giải pháp xử lý xung 

đột nhằm tạo ra sự liên kết bền vững giữa các thành viên nhóm 

hay tổ chức 

  Kỹ năng 

10 MT10 
Người học có khả năng thay đổi để hướng đến làm việc nhóm 

hiệu quả 

9. Chuẩn đầu ra học phần của học phần 

TT 

Mã CĐR  

học phần 

(CLOx) 

Tên chuẩn đầu ra 

1 CLO1 
Gia tăng kỹ năng tự nhận thức 

Nhận biết và thực hành theo các yếu tố cốt lõi của tự nhận thức 

2 CLO2 

Kỹ năng ngăn chặn stress với quản trị thời gian, quản trị các 

mối quan hệ cá nhân, thiết lập lại hoàn cảnh của bản thân và 

sự lập kế hoạch rèn luyện bản thân 

Kỹ năng đối phó với stress 

3 CLO3 Kỹ năng giải quyết vấn đề đầy linh hoạt 

4 CLO4 Kỹ năng giao tiếp giữa các cá nhân 

5 CLO5 

Kỹ năng tạo dựng quyền năng của bản thân 

Cách thức tạo dựng quyền năng của bản thân và triệ tiêu sự 

ảnh hưởng không mong muốn 

6 CLO6 Tạo động cơ thúc đẩy đối với các nhân viên và người khác 

7 CLO7 Kỹ năng xử lý các xung đột 

8 CLO8 Kỹ năng làm việc nhóm hữu hiệu 

Ma trận quan hệ chuẩn đầu ra học phần và chuẩn đầu ra chương trình đào tạo 

CĐR học 

phần/ CĐR 

chương 

trình 

P
L

O
1

 

P
L

O
2

 

P
L

O
3

 

P
L

O
4

 

P
L

O
5

 

P
L

O
6

 

P
L

O
7

 

P
L

O
8

 

P
L

O
9

 

P
L

O
1

0
 P
L

O
1

1
 P
L

O
1

2
 

CLO1         x    

CLO2         x    

CLO3         x    

CLO4       x      
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CLO5         x    

CLO6    x         

CLO7       x  x    

CLO8       x      

10. Nhiệm vụ của sinh viên 

- Đọc toàn bộ tài liệu học tập trước khi đến lớp 

- Tham gia học tập và thảo luận các tình huống tại lớp 

- Chủ động nghiên cứu các tài liệu tham khảo được giới thiệu 

- Tham gia học tập ở lớp và thảo luận nhóm. 

- Thực hiện các bài tập theo chủ đề trong kỳ 

- Thực hiện bài tập thực tế hoạt động xã hội 

11. Đánh giá sinh viên  

TT 
Chỉ 

tiêu 

Cách thức 

đánh giá 

Tỷ 

lệ 

(%) C
L

O
1

 

C
L

O
2

 

C
L

O
3

 

C
L

O
4

 

C
L

O
5

 

C
L

O
6

 

C
L

O
7

 

C
L

O
8

 

1 

Điểm 

chuyên 

cần 

Điểm danh 

Làm bài tập 
10 x x x x x x   

2 
Điểm 

giữa kì 

Tự luận 

Bài tập quá 

trình 

30 x x x x     

3 
Điểm 

cuối kì 

Bài tập nhóm 

 
60 x x x x x x x x 

12. Nội dung chi tiết học phần 

  CHƯƠNG 1 

  TỰ NHẬN THỨC 

1.1.  KHÁI QUÁT CHUNG VỀ TỰ NHẬN THỨC 

 1.1.1 Định nghĩa về tự nhận thức 

 1.1.2 Tầm quan trọng của tự nhận thức 

 1.1.3 Hiểu rõ và chấp nhận sự khác biệt giữa các ca nhân 

1.2.  CÁC YẾU TỐ CỐT LÕI CỦA TỰ NHẬN THỨC 

 1.2.1 Giá trị 

 1.2.2 Phong cách học 

 1.2.3 Thái độ đối với sự thay đổi 

 1.2.4 Khuynh hướng về các mối quan hệ cá nhân 

  CHƯƠNG 2 

  QUẢN TRỊ STRESS 

2.1.  BẢN CHẤT CỦA STRESS 
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 2.1.1 Định nghĩa stress 

 2.1.2 Các giai đoạn của stress 

 2.1.3 Các nguồn gây ra stress 

2.2  CHIẾN LƯỢC CHỦ ĐỘNG NGĂN CHẶN STRESS 

 2.2.1 Chiến lược chủ động đối với stress thời gian 

 2.2.2 Chiến lược chủ động đối với stress hoàn cảnh 

 2.2.3 Chiến lược chủ động đối với stress đối đầu 

 2.2.4 Chiến lược chủ động đối với stress lường trước 

2.3  CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN PHỤC HỒI STRESS 

 2.3.1 Phục hồi về thể lực 

 2.3.2 Phục hồi về tâm lý 

 2.3.3 Phục hồi về các mối quan hệ 

2.4  CÁC KỸ THUẬT LÀM GIẢM STRESS TẠM THỜI 

  CHƯƠNG 3 

  GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ SÁNG TẠO 

3.1.  GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ SÁNG TẠO VÀ ĐỔI MỚI 

 3.1.1 Tiến trìnhh giải quyết vấn đề theo kiểu phân tích 

 3.1.2  Những trở ngại của giải quyết vấn đề sáng tạo 

3.2  RÀO CẢN NHẬN THỨC 

 3.2.1 Tính cố chấp 

 3.2.2 Tư duy một chiều 

 3.2.3 Suy nghĩ với ngôn ngữ đơn nhất 

 3.2.4 Cam kết 

 3.2.5 Bỏ qua sự tương đồng 

 3.2.6 Cô đọng ý tưởng 

 3.2.7 Tự mãn 

3.3  PHÁ VỠ CÁC RÀO CẢN NHẬN THỨC 

 3.3.1 Các giai đoạn trong tư duy sáng tạo 

 3.3.2 Phương pháp cải thiện việc xác định vấn đề 

3.4  THÚC ĐẨY ĐỔI MỚI 

 3.4.1 Những nguyên lý quản trị tạo sự đổi mới 

  CHƯƠNG 4 

  TƯ VẤN, HUẤN LUYỆN VÀ TRUYỀN THÔNG HỖ TRỢ 

4.1  TẦM QUAN TRỌNG CỦA TRUYỀN THÔNG HIỆU QUẢ 

 4.1.1 Tập trung vào độ chính xác 

 4.1.2 Tập trung vào mỗi quan hệ 

4.2  TRUYỀN THÔNG HỖ TRỢ LÀ GÌ? 
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4.3  HUẤN LUYỆN VÀ TƯ VẤN 

 4.3.1 Tư vấn 

 4.3.2 Huấn luyện 

 4.3.3 Các vấn đề tư vấn và huấn luyện 

 4.3.4 Phòng thủ và chống đối 

4.4  CÁC NGUYÊN TẮC TRUYỀN THÔNG HỖ TRỢ 

 4.4.1 Truyền thông hỗ trợ hướng đến vấn đề không hướng đến cá nhân 

 4.4.2 Truyền thông hỗ trợ dựa vào sự phù hợp 

 4.4.3 Mô tả mà không đánh giá 

 4.4.4 Khẳng định mà không phủ nhận 

 4.4.5 Cụ thể không nói chung chung 

 4.4.6 Liên tiếp không đức đoạn 

 4.4.7 Có đối tượng sở hữu câu nói 

 4.4.8 Lắng nghe hỗ trợ không lắng nghe một chiều 

  CHƯƠNG 5 

  QUYỀN LỰC VÀ SỰ ẢNH HƯỞNG 

5.1  XÂY DỰNG NỀN TẢNG QUYỀN LỰC VÀ SỬ DỤNG SỨC ẢNH 

HƯỞNG KHÉO LÉO 

 5.1.1 Thiếu quyền lực 

 5.1.2 Lạm dụng quyền lực 

 5.1.3 Tạo dựng quyền lực cho người khác 

5.2  CÁC CHIẾN LƯỢC TẠO DỰNG QUYỀN LỰC TRONG TỔ CHỨC 

 5.2.1 Chiến lược thuộc về thuộc tính cá nhân 

 5.2.2 Chiến lược thuộc về vị trí công việc 

5.3  BIẾN CHUYỂN QUYỀN LỰC THÀNH ẢNH HƯỞNG 

 5.3.1 Chiến lược trừng phạt 

 5.3.2 Chiến lược trao đổi 

 5.3.3 Chiến lược lý giải 

5.4  HÀNH ĐỘNG CƯƠNG QUYẾT: TRUNG HÒA CÁC CHIẾN LƯỢC 

GÂY ẢNH HƯỞNG 

 5.4.1 Trung hòa chiến lược trừng phạt 

 5.4.2 Trung hòa chiến lược trao đổi 

 5.4.3 Trung hòa chiến lược lý giải 

5.5  TẠO QUYỀN LỰC CHO NGƯỜI KHÁC 

  CHƯƠNG 6 

  ĐỘNG CƠ THÚC ĐẨY 

6.1  CHẨN ĐOÁN NHỮNG VẤN ĐỀ THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 

6.2  THÚC ĐẨY KHẢ NĂNG CỦA CÁC CÁ NHÂN 
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6.3  NUÔI DƯỠNG MỘT MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC THÚC ĐẨY 

6.4  NHỮNG NHÂN TỐ CỦA MỘT CHƯƠNG TRÌNH THÚC ĐẨY HIỆU QUẢ 

 6.4.1 Thết lập các kỳ vọng hiệu suất rõ ràng 

 6.4.2 Loại bỏ rào cản đối với sự thực hiện công việc 

 6.4.3 Củng cố hành vi tăng cường sự thực hiện 

 6.4.4 Cung cấp các phần thưởng nổi bật 

 6.4.5 Sử dụng một tiến trình công bằng 

 6.4.6 Tặng thưởng đúng lúc và phản hồi chính xác 

  CHƯƠNG 7 

  QUẢN TRỊ XUNG ĐỘT 

7.1  NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ THANG, BẢNG LƯƠNG 

 7.1.1 Bản chất của xung đột 

 7.1.2 Tác hại và sự cần thiết của xung đột 

7.2  CHẨN ĐOÁN KIỂU XUNG ĐỘT GIỮA CÁC CÁ NHÂN 

 7.2.1 Tâm điểm của xung đột 

 7.2.2 Nguồn gốc của xung đột 

 7.2.3 Các kiểu xung đột 

7.3  LỰA CHỌN PHƯƠNG PHÁP QUẢN TRỊ XUNG ĐỘT THÍCH HỢP 

 7.3.1 Các phương pháp quản trị xung đột 

 7.3.2 Các nhân tố ảnh hưởng khi lựa chọn phương pháp giải quyết xung đột 

7.4  GIẢI QUYẾT XUNG ĐỘT GIỮA CÁC CÁ NHÂN THEO PHƯƠNG 

PHÁP HỢP TÁC 

 7.4.1 Thiết lập mục tiêu cùng hướng đến 

 7.4.2 Tách rời con người và vấn đề 

 7.4.3 Tập trung vào lợi ích của hai bên không vào quan điểm 

 7.4.4 Sự lựa chọn sáng tạo cho các lợi ích chung 

 7.4.5 Sử dụng tiêu chuẩn mục tiêu để đánh giá các phương án 

 7.4.6 Định nghĩa lại thành công 

  CHƯƠNG 8 

  XÂY DỰNG VÀ LÀM VIỆC NHÓM HIỆU QUẢ 

8.1  PHÁT TRIỂN NHÓM VÀ LÀM VIỆC NHÓM 

 8.1.1 Định nghĩa 

 8.1.2 Ý nghĩa 

8.2  CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ 

 8.2.1 Phương pháp xếp hạng luân phiên 

 8.2.2 Phương pháp so sánh cặp 

 8.2.3 Phương pháp điểm 
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13. Tài liệu học tập 

TL1. Giáo trình Phát triển Kỹ năng Quản trị của TS. Nguyễn Quốc Tuấn – Th.S. 

Nguyễn Thị Loan, NXB Tàì chính năm 2008 

TL2. Developing Management Skill, Fifth Edition, David A. Whetten and Kim S. 

Cameron, 2002 

14. Phê duyệt  

Tổ bộ môn Trưởng khoa 

 

 

 

 

Phan Thị Thanh Trúc 
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46. LÃNH ĐẠO 

1. Tên học phần: LÃNH ĐẠO  

2. Tên tiếng Anh: LEADERSHIP  

3. Số tín chỉ: 03  

4. Phân bổ thời gian: Lý thuyết: 30 tiết; thực hành: 15 tiết, tự học: 60 tiết 

5. Điều kiện tham gia học phần: Học trước Quản trị học 

6. Loại học phần: Tự chọn  

7. Mô tả tóm tắt học phần:  

Mục tiêu của học phần này nhằm giúp người học nắm vững những khái niệm về 

lãnh đạo và phát triển những hiểu biết và kỹ năng về lãnh đạo cho bản thân mình, nhận 

ra các bối cảnh lãnh đạo khác nhau với các quan niệm, mô hình và lý thuyết phù hợp 

nhằm làm cho công tác lãnh đạo trong doanh nghiệp hiệu quả. Học phần đề cập đến các 

nội dung cơ bản về phẩm chất, kỹ năng, bản chất và vai trò của nhà lãnh đạo, các phong 

cách lãnh đạo hiệu quả, quyền lực và sự ảnh hưởng cũng như các tình huống lãnh đạo 

thực tế được thảo luận để trao dồi và phát triển kỹ năng lãnh đạo. 

8. Mục tiêu học phần (kiến thức, kỹ năng, thái độ) 

TT 

Mã mục tiêu 

học phần 

(MTx) 

Tên mục tiêu 

  Kiến thức 

1 MT1 

Bản chất, chức năng của lãnh đạo; Phân biệt lãnh đạo với quản 

lý; Các lý thuyết về lãnh đạo; Tư duy và tầm nhìn lãnh đạo; Ra 

quyết định lãnh đạo; Các yếu tố tâm lý trong hoạt động lãnh 

đạo; kỹ năng và nghệ thuật lãnh đạo; 

  Kỹ năng 

2 MT2 

Phát triển các kỹ năng lãnh đạo cơ bản như: Kỹ năng xây dựng 

và truyền cảm hứng về tầm nhìn; Kỹ năng lãnh đạo sự thay đổi; 

Kỹ năng ra quyết định lãnh đạo; Kỹ năng xây dựng văn hóa tổ 

chức; Kỹ năng xây dựng tổ chức học tập, kỹ năng giao tiếp ứng 

xử trong lãnh đạo, quản lý; kỹ năng hiểu người và dung người 

trong lãnh đạo, quản lý;  

  Thái độ 

3 MT3 

Hình thành ở người học thái độ chủ động, tích cực vận dụng 

kiến thức, kỹ năng lãnh đạo hiện đại trong công tác thực tiễn 

để nâng cao chất lượng, hiệu quả lãnh đạo 
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9. Chuẩn đầu ra của học phần 

TT 
Mã CĐR 

học phần 
Tên chuẩn đầu ra 

1 CLO1 

Giải tích được khái niệm, ý nghĩa; bản chất công việc và vai trò 

của lãnh đạo, các cách tiếp cận nghiên cứu về lãnh đạo và phân 

tích được các phẩm chất và kỹ năng lãnh đạo 

2 CLO2 

Giải thích được quyền lực và sự ảnh hưởng, vận dụng các chiến 

lược ảnh hưởng trong thực tế, các phong cách lãnh đạo, sự giống 

và khác nhau giữa các mô hình lãnh đạo 

3 CLO3 Biết cách lãnh đạo sự thay đổi trong tổ chức 

4 CLO4 

Ứng dụng kiến thức trong môn học vào giải quyết các tình huống 

lãnh đạo trong hoạt động sản xuất và kinh doanh của doanh 

nghiệp 

Ma trận quan hệ chuẩn đầu ra học phần và chuẩn đầu ra chương trình đào tạo 

CĐR học 

phần/ CĐR 

chương trình P
L

O
1

 

P
L

O
2

 

P
L

O
3

 

P
L

O
4

 

P
L

O
5

 

P
L

O
6

 

P
L

O
7

 

P
L

O
8

 

P
L

O
9

 

P
L

O
1

0
 

P
L

O
1

1
 

P
L

O
1

2
 

CLO1    X     X    

CLO2         X  X  

CLO3       X  X   X 

CLO4         X   X 

10. Nhiệm vụ của sinh viên 

- Sinh viên có trách nhiệm tham dự đầy đủ các buổi học. Trong trường hợp nghỉ 

học do lý do bất khả kháng thì phải có giấy tờ chứng minh đầy đủ và hợp lý. 

- Sinh viên không được vắng quá số buổi học theo quy định đào tạo hiện hành 

của Nhà trường. 

- Sinh viên phải đi học đúng giờ quy định. Sinh viên đi trễ quá 5 phút sau khi giờ 

học bắt đầu sẽ không được tham dự buổi học. 

- Sinh viên không được ăn uống, nhai kẹo cao su, sử dụng các thiết bị như điện 

thoại, máy nghe nhạc trong giờ học. 

- Máy tính xách tay, máy tính bảng chỉ được thực hiện vào mục đích ghi chép bài 

giảng, tính toán phục vụ bài giảng, bài tập, tuyệt đối không dùng vào việc khác. 
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11. Đánh giá sinh viên 

12. Nội dung chi tiết học phần 

 CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ NGHỆ THUẬT LÃNH ĐẠO 

1.1. Khái niêm và vai trò của lãnh đạo 

1.2. Hiệu quả lãnh đạo 

1.3. Cách tiếp cận nghiên cứu về lãnh đạo. 

 CHƯƠNG 2. PHẨM CHẤT VÀ KỸ NĂNG LÃNH ĐẠO 

2.1. Các nghiên cứu về phẩm chất và kỹ năng lãnh đạo 

2.2. Các phẩm chất của nhà lãnh đạo 

2.3. Các kỹ năng của nhà lãnh đạo 

 CHƯƠNG 3. QUYỀN LỰC VÀ SỰ ẢNH HƯỞNG 

3.1. Quyền lực 

3.2. Sự ảnh hưởng 

3.3. Mối quan hệ giữa quyền lực lãnh đạo và sự ảnh hưởng 

3.4. Chiến thuật gây ảnh hưởng nhằm tạo quyền lực cho người lãnh đạo. 

3.5. Kết luận về tầm ảnh hưởng 

 CHƯƠNG 4. PHONG CÁCH LÃNH ĐẠO 

4.1. Khái niệm phong cách lãnh đạo 

4.2 Các học thuyết nghiên cứu về phong cách lãnh đạo 

4.3. Lựa chọn phong cách lãnh đạo thực hiện công việc 

 CHƯƠNG 5. LÃNH ĐẠO SỰ THAY ĐỔI 

5.1. Khái niệm, nguyên nhân và các phương pháp thay đổi 

5.2. Các lý thuyết về quá trình thay đổi 

5.3. Rào cản sự thay đổi 

5.4. Lãnh đạo sự thay đổi 

 CHƯƠNG 6. MỘT SỐ TÌNH HUỐNG LÃNH ĐẠO THỰC TẾ TRONG 

DOANH NGHIỆP 

6.1. Chia sẻ kinh nghiệm lãnh đạo một doanh nghiệp cụ thể 

6.2. Tình huống về tạo lập quyền lực và tạo ảnh hưởng 

6.3. Tình huống về phong cách lãnh đạo 

TT Chỉ tiêu Cách thức đánh giá 
Tỷ lệ 

(%) 

C
L

O
1

 

C
L

O
2

 

C
L

O
3

 

C
L

O
4

 

1 Điểm chuyên cần 
Điểm danh 

Làm bài tập 
10 x x x x 

2 Điểm giữa kì 
Tự luận  

Bài tập quá trình 
30 x x x x 

3 Điểm cuối kì Bài tập nhóm  60 x x x x 
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6.4. Tình huống về lãnh đạo sự đổi mới 

6.5. Tình huống tổng hợp về nghệ thuật lãnh đạo 

13. Tài liệu học tập 

13.1. Tài liệu chính 

TL1. TS Nguyễn Hưu Lam- Nghệ thuật lãnh đạo - Nhà xuất bản TP Hồ Chí Minh- 2010 

13.2. Tài liệu khác 

TK1. John Maxwell- Nhà lãnh đạo 360 độ- Nhà xuất bản lao động xã hội 2010 

TK2. John Maxwell- 21 phẩm chất vàng của nhà lãnh đạo- Nhà xuất bản lao động 

xã hội 2010. 

TK3. Gary Yukl- leadership in organization. Eight edition,.Pearson 

TK4. Bài đọc: Theo sự hướng dẫn và cung cấp của giảng viên 

TK5. Nghiên cứu tình huống, thảo luận: Theo sự hướng dẫn của giảng viên 

TK6. Các tài liệu điện tử/ website:  www.business.gov.vn;  www.luatvietnam.vn 

14. Phê duyệt 

Tổ bộ môn Trưởng khoa 

 

 

 

 

Phan Thị Thanh Trúc 
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47. QUẢN TRỊ ĐA VĂN HÓA 

1. Tên học phần: QUẢN TRỊ ĐA VĂN HÓA 

2. Tên tiếng Anh: CROSS CULTURAL MANAGEMENT 

3. Số tín chỉ: 03 

4. Phân bổ thời gian: Lý thuyết: 30 tiết; thực hành: 15 tiết, tự học: 90 tiết 

5. Điều kiện tham gia học phần 

6. Loại học phần: Tự chọn 

7. Mô tả tóm tắt học phần 

Học phần này giúp sinh viên nhận thấy sự khác biệt về văn hóa giữa các quốc gia, 

ảnh hưởng của văn hóa và sự khác biệt về văn hóa đối với hoạt động quản trị tại những 

doanh nghiệp kinh doanh quốc tế. Từ đó học phần giúp sinh viên có kiến thức, kỹ năng 

cần thiết để thực hiện các chức năng quản trị trong môi trường kinh doanh đa văn hóa. 

8. Mục tiêu học phần (kiến thức, kỹ năng, thái độ) 

TT 

Mã mục tiêu 

học phần 

(MTx) 

Tên mục tiêu 

  Kiến thức 

1 MT1 

Hiểu được sự khác biệt văn hóa giữa các quốc gia và ảnh hưởng 

của văn hóa và sự khác biệt văn hóa đối với nhà quản trị, công 

tác tổ chức, lãnh đạo, quá trình giao tiếp và đàm phán. 

  Kỹ năng 

2 MT2 

Vận dụng các kiến thức đã học để phân tích và giải thích sự tồn 

tại đa văn hóa trong môi trường kinh doanh của doanh nghiệp 

và những ảnh hưởng của khác biệt văn hóa đến hoạt động của 

doanh nghiệp. 

3 MT3 
Vận dụng các kiến thức đã học để vượt qua những khác biệt 

văn hóa trong môi trường làm việc và trong hoạt động quản trị.  

  Thái độ 

4 MT4 
Chủ động hội nhập và thích ứng với môi trường làm việc đa 

văn hóa. 

9. Chuẩn đầu ra của học phần 

TT 

Mã CĐR học 

phần 

(CLOx) 

Tên chuẩn đầu ra 

1 CLO1 
Giải thích được sự khác biệt giữa các nền văn hóa và ý nghĩa 

của chúng trong quản trị quốc tế 
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2 CLO2 

Vận dụng được những kiến thức về văn hóa quốc gia, văn 

hóa tổ chức và khác biệt văn hóa để giải thích các vấn đề quản 

trị đa văn hóa 

3 CLO3 
Đánh giá được sự ảnh hưởng đến hoạt động quản trị của các 

phong cách lãnh đạo ở các nền văn hóa  

4 CLO4 
Xây dựng kỹ năng giao tiếp và đàm phán trong môi trường 

đa văn hóa 

5 CLO5 
Đề xuất được hướng giải quyết các vấn đề quản trị đa văn 

hóa trong môi trường công việc 

6 CLO6 
Rèn luyện thái độ chủ động và thích ứng nhanh với môi 

trường công việc đa văn hóa 

Ma trận quan hệ chuẩn đầu ra học phần và chuẩn đầu ra chương trình đào tạo 

CĐR học 

phần/ CĐR 

chương 

trình 

P
L

O
1

 

P
L

O
2

 

P
L

O
3

 

P
L

O
4

 

P
L

O
5

 

P
L

O
6

 

P
L

O
7

 

P
L

O
8

 

P
L

O
9

 

P
L

O
1
0

 

P
L

O
1
1

 

P
L

O
1
2

 

CLO1  x           

CLO2  x           

CLO3  x x x x        

CLO4  x x x x        

CLO5 x x           

CLO6         x x x  

10. Nhiệm vụ của sinh viên 

- Tham dự lớp học ít nhất là 80%; Tham gia thảo luận trên lớp học; Đọc tài liệu 

theo hướng dẫn của giáo viên; Hoàn thành toàn bộ các bài tập cá nhân và bài tập nhóm 

được giao. 

11. Đánh giá sinh viên 

TT Chỉ tiêu Cách thức đánh giá 
Tỷ lệ 

(%) 

1 Điểm chuyên cần Điểm danh  10 

2 Điểm giữa kì Kiểm tra trắc nghiệm, tự luận  30 

3 Điểm cuối kì Thuyết trình nhóm 60  
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12. Nội dung chi tiết học phần 

  CHƯƠNG 1. VĂN HÓA VÀ QUẢN TRỊ ĐA VĂN HÓA 

1.1  VĂN HÓA – NHỮNG VẤN ĐỀ CĂN BẢN 

 1.1.1. Tổng quan về văn hóa 

 1.1.2. Giá trị văn hóa 

 1.1.3. Ảnh hưởng của sự khác biệt văn hóa đến nhà quản trị và hoạt 

động quản trị 

1.2  CÁC KHÍA CẠNH VĂN HÓA 

 1.2.1. Các khía cạnh văn hóa của Hofstede 

 1.2.2. Các khía cạnh văn hóa của Trompenaars 

 1.2.3. Các khía cạnh văn hóa theo dự án G.L.O.B.E 

1.3  QUẢN TRỊ ĐA VĂN HÓA 

 1.3.1. Chiến lược quản trị đa văn hóa 

 1.3.2. Sự khác biệt và tương đồng trong môi trường đa văn hóa 

  CHƯƠNG 2. VĂN HÓA TỔ CHỨC VÀ SỰ ĐA DẠNG 

2.1.  BẢN CHẤT CỦA VĂN HÓA CÓ TỔ CHỨC 

 2.1.1. Khái niệm và đặc điểm 

 2.1.2. Sự giao thoa giữa văn hóa quốc gia và văn hóa công ty 

2.2.  CÁC DẠNG VĂN HÓA TRONG CÔNG TY ĐA QUỐC GIA 

 2.2.1. Văn hóa gia đình 

 2.2.2. Văn hóa theo cấu trúc Eiffel 

 2.2.3. Văn hóa hướng theo nhiệm vụ 

 2.2.4. Văn hóa vườn ươm 

2.3.  QUẢN TRỊ ĐA VĂN HÓA VÀ SỰ ĐA DẠNG 

 2.3.1. Các pha phát triển đa văn hóa 

 2.3.2. Các dạng đa văn hóa 

 2.3.3. Các vấn đề liên quan đến sự đa dạng 

 2.3.4. Lợi thế từ sự đa dạng 

 2.3.5. Xây dựng nhóm đa văn hóa hiệu quả 

  CHƯƠNG 3. GIAO TIẾP VÀ ĐÀM PHÁN ĐA VĂN HÓA 

3.1.  TỔNG QUAN VỀ QUÁ TRÌNH GIAO TIẾP 

3.2.  CÁC DÒNG GIAO TIẾP 
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3.3  CÁC RÀO CẢN GIAO TIẾP 

 3.3.1. Rào cản ngôn ngữ 

 3.3.2. Rào cản văn hóa 

 3.3.3. Rào cản nhận thức 

 3.3.4. Giao tiếp phi ngôn ngữ 

3.4.  QUẢN TRỊ ĐÀM PHÁN ĐA VĂN HÓA 

 3.4.1. Các dạng đàm phán 

 3.4.2. Quá trình đàm phán 

 3.4.3. Khác biệt văn hóa trong đàm phán 

 3.4.4. Chiến thuật đàm phán 

 3.4.5. Đàm phán cùng có lợi 

  CHƯƠNG 4. LÃNH ĐẠO ĐA VĂN HÓA 

4.1.  NỀN TẢNG LÃNH ĐẠO 

4.2.  LÃNH ĐẠO TRONG MÔI TRƯỜNG QUỐC TẾ 

4.3.  CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN LÃNH ĐẠO ĐA VĂN HÓA 

13. Tài liệu học tập 

[1] Bài giảng Quản trị đa văn hóa (2021), Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum. 

[2] Phan Văn Trường (2017), Một đời thương thuyết, Nxb Trẻ. 

[3] Jerome Dumetz et al (2012), Cross-cultural management textbook: Lessons 

from the world leading experts in cross-cultural management, Publisher: Create Space. 

14. Phê duyệt 

Tổ bộ môn Trưởng khoa 

 

 

 

Phan Thị Thanh Trúc 
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48. QUẢN TRỊ SỰ THAY ĐỔI 

1. Tên học phần: QUẢN TRỊ SỰ THAY ĐỔI 

2. Tên tiếng Anh: CHANGE MANAGEMENT  

3. Số tín chỉ:  03 

4. Phân bổ thời gian: Lý thuyết: 30 tiết; thực hành: 15 tiết, tự học: 60 tiết 

5. Điều kiện tham gia học phần: Học trước Quản trị học, Quản trị nguồn nhân lực  

6. Loại học phần: Tự chọn  

7. Mô tả tóm tắt học phần 

Học phần này cung cấp và trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản về thay đổi 

và phát triển trong tổ chức. Các nội dung chính của họ phần gồm tổng quan về sự thay 

đổi và phát triển, các bước tiến hành thay đổi, quản trị sự thay đổi để chủ động phát 

triển, tái lập – con đường thay đổi để phát triển các doanh nghiệp, tạo ra sự liên tục để 

phát triển.  

8. Mục tiêu học phần 

TT 

Mã mục tiêu 

học phần 

(MTx) 

Tên mục tiêu 

  Kiến thức 

1 MT1 
Có kiến thức về thay đổi và phát triển, quy trình tiến hành sự 

thay đổi và quản trị sự thay đổi trong tổ chức 

  Kỹ năng 

2 MT2 

Khả năng phân tích hiện trạng và lập kế hoạch thay đổi trong 

một tổ chức. Khả năng tổ chức, kiểm soát, giải quyết vấn đề 

về sự thay đổi và phát triển trong tổ chức. 

  Thái độ 

3 MT3 
Ý thức và trách nhiệm đối với sự thay đổi và phát triển của 

tổ chức. 

9. Chuẩn đầu ra của học phần 

TT 

Mã CĐR học 

phần 

(CLOx) 

Tên chuẩn đầu ra 

1 CLO1 
Mô tả các khái niệm về sự thay đổi và phát triển, quản trị sự 

thay đổi và quản trị sự thay đổi trong tổ chức 

2 CLO2 
Nhận biết những tác nhân thay đổi bên ngoài và bên trong, 

các nhân tố thúc đẩy và cản trở sự thay đổi  

3 CLO3 
Xác định cách tiếp cận sự thay đổi và phát triển các đặc trưng 

cơ bản để tái lập doanh nghiệp 

4 CLO4 
Phân tích hiện trạng và lập kế hoạch thay đổi trong một tổ 

chức 
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5 CLO5 
Có khả năng thực hiện và kiểm soát sự thay đổi và phát triển 

trong tổ chức 

6 CLO6 Nhận ra tầm quan trọng của việc quản trị sự thay đổi 

7 CLO7 Ý thức và trách nhiệm đối với sự phát triển của tổ chức 

8 CLO8 
Tinh thần say mê và thái độ đúng đắn trong hoạt động học 

phần  

Ma trận quan hệ chuẩn đầu ra học phần và chuẩn đầu ra chương trình đào tạo 

CĐR học phần/ 

CĐR chương 

trình P
L

O
1

 

P
L

O
2

 

P
L

O
3

 

P
L

O
4

 

P
L

O
5

 

P
L

O
6

 

P
L

O
7

 

P
L

O
8

 

P
L

O
9

 

P
L

O
1
0

 

P
L

O
1
1

 

P
L

O
1
2

 

CLO1  x           

CLO2  x           

CLO3  x           

CLO4  x           

CLO5 x x           

CLO6         x x   

CLO7           x  

CLO8            x 

10. Nhiệm vụ của sinh viên 

- Sinh viên có trách nhiệm tham dự đầy đủ các buổi học. Trong trường hợp nghỉ 

học do lý do bất khả kháng thì phải có giấy tờ chứng minh đầy đủ và hợp lý. 

- Sinh viên không được vắng quá số buổi học theo quy định đào tạo hiện hành 

của Nhà trường. 

- Sinh viên phải đi học đúng giờ quy định. Sinh viên đi trễ quá 5 phút sau khi giờ 

học bắt đầu sẽ không được tham dự buổi học. 

- Sinh viên không được ăn uống, nhai kẹo cao su, sử dụng các thiết bị như điện 

thoại, máy nghe nhạc trong giờ học. 

- - Máy tính xách tay, máy tính bảng chỉ được thực hiện vào mục đích ghi chép 

bài giảng, tính toán phục vụ bài giảng, bài tập, tuyệt đối không dùng vào việc khác. 

11. Đánh giá sinh viên 

TT Chỉ tiêu Cách thức đánh giá Tỷ lệ (%) 

1 

Điểm chuyên cần 

Điểm danh và bài tập 

- Số tiết tham dự học/tổng số tiết 

- Bài tập cá nhân trên lớp  

10 

2 

Điểm giữa kì 

Bài tập nhóm 

- Báo cáo chủ đề của nhóm  

- Được nhóm xác nhận có tham gia  

30 
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3 

Điểm cuối kì 

- Thi tự luận/ thi trắc nghiệm 

- Tham dự đầy đủ 80% lý thuyết 

- Bắt buộc dự thi  

60 

12. Nội dung chi tiết học phần 

 CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ THAY ĐỔI VÀ PHÁT TRIỂN 

1.1. Thay đổi và phát triển 

1.2. Tính tất yếu khách quan của sự thay đổi 

1.3. Các phương thức thay đổi và phát triển 

 CHƯƠNG 2. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH THAY ĐỔI 

2.1. Nhận thức và cảm kết  

2.2. Phát triển tầm nhìn 

2.3. Xác lập quyền lãnh đạo  

2.4. Thu thập và phân tích thông tin  

2.5. Chẩn đoán 

2.6. Phản hồi thông tin chuẩn đoán 

2.7. Thiết kế các can thiệp 

 CHƯƠNG 3. QUẢN TRỊ SỰ THAY ĐỔI  

ĐỂ CHỦ ĐỘNG PHÁT TRIỂN 

3.1. Vì sao cần quản trị sự thay đổi  

3.2. Nhận diện các nhân tố tác động đến thay đổi 

3.3. Phân tích hiện trạng  

3.4. Lập kế hoạch thay đổi 

3.5. Tổ chức thay đổi kế hoạch  

 CHƯƠNG 4. TÁI LẬP- CON ĐƯỜNG THAY ĐỔI ĐỂ PHÁT TRIỂN 

CÁC DOANH NGHIỆP 

4.1. Sự cần thiết phải tái lập doanh nghiệp 

4.2. Từ thay đổi từng phần đến tái lập doanh nghiệp  

4.3. Các đặc trưng cơ bản của tái lập doanh nghiệp  

4.4. Các kĩ năng tái lập doanh nghiệp 

 CHƯƠNG 5. TẠO RA SỰ LIÊN TỤC THAY ĐỔI ĐỂ PHÁT TRIỂN 

5.1. Tạo cơ cấu tổ chức nhạy cảm với sự thay đổi  

5.2. Người lãnh đạo liên tục thay đổi để thành công  

5.3. Liên tục thay đổi để phát triển  

13. Tài liệu học tập 

13.1. Tài liệu chính 

[1] Đào Duy Huân (2017), Quản trị sự thay đổi, Nhà xuất bản thành phố Hồ Chí 

Minh 

13.2. Tài liệu khác 

[2] Nguyễn Ngọc Huyền (2009), Thay đổi và phát triển doanh nghiệp, NXB Phụ 

nữ 
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[3] Bích Nga, Tấn Phước, Phạm Ngọc Sáu (2006), Quản trị sự thay đổi chuyển 

tiếp, NXB Tổng hợp Thành Phố Hồ Chí Minh. 

[4] Palmer, L. Dunrod, R & Akin, G (2006), Management organizational change, 

New Your, NY, MCGraw 

14. Phê duyệt 

Tổ bộ môn Trưởng khoa 

 

 

 

Phan Thị Thanh Trúc 
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Nhóm học phần marketing  

49. QUẢN TRỊ QUAN HỆ KHÁCH HÀNG 

1. Tên học phần: QUẢN TRỊ QUAN HỆ KHÁCH HÀNG 

2. Tên tiếng Anh: CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT 

3. Số tín chỉ: 03 

4. Phân bổ thời gian: Lý thuyết: 30 tiết; thực hành:15 tiết, tự học: 90 tiết 

5. Điều kiện tham gia học phần  

6. Loại học phần: Tự chọn 

7. Mô tả tóm tắt học phần  

Học phần giúp sinh viên hiểu sâu sắc các khái niệm cốt lõi về quản trị quan hệ 

khách hàng (CRM). Học phần cũng cung cấp những nội dung cơ bản về tầm quan trọng 

của CRM, phân tích giá trị khách hàng và phân biệt khách hàng theo giá trị, các nguồn 

tạo ra giá trị khách hàng, quản trị trải nghiệm khách hàng, quản trị danh mục khách 

hàng, quản trị vòng đời khách hàng, cơ sở dữ liệu khách hàng, văn hoá doanh nghiệp 

định hướng khách hàng, vấn đề tổ chức trong quan hệ khách hàng.  

8. Mục tiêu học phần (kiến thức, kỹ năng, thái độ) 

TT 

Mã mục 

tiêu học 

phần (MTx) 

Tên mục tiêu 

  Kiến thức 

1 MT1 

Trình bày được các khái niệm cốt lõi về giá trị khách hàng, trải 

nghiệm khách hàng, danh mục khách hàng, vòng đời khách 

hàng, dữ liệu khách hàng, các khái niệm về chiến lược quản trị 

khách hàng 

2 MT2 
Phân tích được giá trị khách hàng, quản trị trải nghiệm khách 

hàng, quản trị danh mục khách hàng, cơ sở dữ liệu khách hàng 

3 MT3 
Vận dụng được các công cụ trong CRM tác nghiệp nhằm duy trì 

và phát triển khách hàng 

  Kỹ năng 

4 MT4 Có kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm 

9. Chuẩn đầu ra của học phần 

TT 

Mã CĐR 

học phần 

(CLOx) 

Tên chuẩn đầu ra 

1 CLO1 Trình bày được các khái niệm cốt lõi trong CRM 

2 CLO2 
Phân tích được giá trị khách hàng nhằm quản trị danh mục khách 

hàng 



308 

 

 

 

3 CLO3 
Phân tích được tiến trình nhận dạng, thu thập, quản lý, khai thác 

dữ liệu khách hàng cho mục đích CRM 

4 CLO4 Sử dụng được các công cụ trong CRM tác nghiệp 

5 CLO5 
Vận dụng được hoạt động phục vụ khách hàng theo nguyên tắc 

của CRM nhằm duy trì và phát triển khách hàng 

6 CLO6 Có kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm 

Ma trận quan hệ chuẩn đầu ra học phần và chuẩn đầu ra chương trình đào tạo 

TT 

CĐR học 

phần/ CĐR 

chương 

trình 

P
L

O
1

 

P
L

O
2

 

P
L

O
3

 

P
L

O
4

 

P
L

O
5

 

P
L

O
6

 

P
L

O
7

 

P
L

O
8

 

P
L

O
9

 

P
L

O
1

0
 

P
L

O
1

1
 

P
L

O
1

2
 

1 CLO1   x          

2 CLO2   x          

3 CLO3   x          

4 CLO4    x     x    

5 CLO5     x    x    

6 CLO6       x      

10. Nhiệm vụ của sinh viên 

- Sinh viên/học viên có trách nhiệm tham dự đầy đủ các buổi học. Trong trường 

hợp nghỉ học do lý do bất khả kháng thì phải có giấy tờ chứng minh đầy đủ và hợp lý. 

- Sinh viên vắng quá 2 buổi học dù có lý do hay không có lý do đều bị coi như 

không hoàn thành khóa học và phải đăng ký học lại vào học kỳ sau. 

- Học phần được thực hiện trên nguyên tắc tôn trọng người học và người dạy. 

Mọi hành vi làm ảnh hưởng đến quá trình dạy và học đều bị nghiêm cấm. 

- Sinh viên/học viên phải đi học đúng giờ quy định. Sinh viên/học viên đi trễ quá 

5 phút sau khi giờ học bắt đầu sẽ không được tham dự buổi học. 

- Tuyệt đối không làm ồn, gây ảnh hưởng đến người khác trong quá trình học. 

- Tuyệt đối không được ăn uống, nhai kẹo cao su, sử dụng các thiết bị như điện 

thoại, máy nghe nhạc trong giờ học. 

- Máy tính xách tay, máy tính bảng chỉ được thực hiện vào mục đích ghi chép bài 

giảng, tính toán phục vụ bài giảng, bài tập, tuyệt đối không dùng vào việc khác. 

11. Đánh giá sinh viên 

TT Chỉ tiêu 
Cách thức  

đánh giá 

Tỷ lệ 

(%) C
L

O
1

 

C
L

O
2

 

C
L

O
3

 

C
L

O
4

 

C
L

O
5

 

C
L

O
6

 

1 
Điểm chuyên 

cần 
Điểm danh, bài tập 10      x 

2 Điểm giữa kì 
Kiểm tra tự luận, 

trắc nghiệm 
30  x x    
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3 Điểm cuối kì 

Thuyết trình, làm 

việc nhóm  

Kiểm tra tự luận  

60 x x x x x x 

12. Nội dung chi tiết học phần 

  CHƯƠNG 1 

  TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ QUAN HỆ KHÁCH HÀNG  

1.1.  QUAN HỆ 

 1.1.1 Khái niệm và đặc điểm của quan hệ 

 1.1.2 Phân loại quan hệ 

 1.1.3 Những đặc trưng của quan hệ tốt 

 1.1.4 Những giai đoạn phát triển của một mối quan hệ 

1.2  QUẢN TRỊ QUAN HỆ KHÁCH HÀNG (CRM) 

 1.2.1 Các khái niệm về CRM 

 1.2.2 Những trọng tâm của CRM 

 1.2.3 CRM, Marketing, Marketing quan hệ và bán hàng 

 1.2.4 Tầm quan trọng của CRM 

 1.2.5 Sự thoả mãn, lòng trung thành của khách hàng và hiệu quả kinh          

  CHƯƠNG 2 

GIÁ TRỊ CỦA KHÁCH HÀNG VÀ PHÂN BIỆT KHÁCH HÀNG 

THEO GIÁ TRỊ 

2.1  GIÁ TRỊ CỦA KHÁCH HÀNG 

 2.1.1 Các khái niệm 

 2.1.2 Đo lường giá trị của khách hàng 

 2.1.3 Giá trị lâu dài của khách hàng (LTV) 

2.2  PHÂN BIỆT KHÁCH HÀNG THEO GIÁ TRỊ 

 2.2.1 Bản chất 

 2.2.2 Sắp xếp các khách hàng theo giá trị và chiến lược 

2.3.  KHAI THÁC GIÁ TRỊ TIỀM NĂNG CỦA KHÁCH HÀNG 

  CHƯƠNG 3 

  CUNG ỨNG GIÁ TRỊ KHÁCH HÀNG VÀ QUẢN TRỊ TRẢI 

NGHIỆM CỦA KHÁCH HÀNG  

3.1  CUNG ỨNG GIÁ TRỊ KHÁCH HÀNG 

 3.1.1 Khái niệm giá trị khách hành 

 3.1.2 Nguồn tạo ra giá trị khách hàng 

3.2  QUẢN TRỊ TRẢI NGHIỆM CỦA KHÁCH HÀNG 

 3.2.1 Khái niệm trải nghiệm của khách hàng 
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 3.2.2 Quản trị trải nghiệm của khách hàng 

  CHƯƠNG 4 

NHỮNG ĐO LƯỜNG THEO KHÁCH HÀNG TRONG CRM 

& QUẢN TRỊ DANH MỤC KHÁCH HÀNG 

4.1  NHỮNG ĐO LƯỜNG THEO KHÁCH HÀNG TRONG CRM 

 4.1.1 Những đo lường truyền thống trong marketing 

 4.1.2 Những đo lường theo khách hàng 

4.2  QUẢN TRỊ DANH MỤC KHÁCH HÀNG 

 4.2.1 Khái quát về danh mục khách hàng và quản trị danh mục khách hàng 

 4.2.2 Quản trị danh mục khách hàng trong quan hệ B2B 

 4.2.3 Các công cụ bổ sung trong quản trị danh mục khách hàng 

 4.2.4 Các khách hàng có ý nghĩa chiến lược 

 4.2.5 Các chiến lược quản trị khách hàng 

  CHƯƠNG 5 

QUẢN TRỊ VÒNG ĐỜI KHÁCH HÀNG 

5.1  THU HÚT KHÁCH HÀNG 

 5.1.1 Khái quát về khách hàng mới 

 5.1.2 Xác định khách hàng tiềm năng và ước tính giá trị khách hàng 

 5.1.3 Chào mời phù hợp 

 5.1.4 Đánh giá các chương trình thu hút khách hàng 

5.2  LƯU GIỮ VÀ PHÁT TRIỂN KHÁCH HÀNG 

 5.2.1 Khái quát về giữ khách hàng 

 5.2.2 Chọn lọc khách hàng 

 5.2.3 Các chiến lược giữ khách hàng 

 5.2.4 Đánh giá các chương trình giữ khách hàng 

 5.2.5 Khái quát về phát triển khách hàng 

 5.2.6 Các chiến lược phát triển khách hàng 

 5.2.7 Các chiến lược hủy bỏ mối quan hệ với khách hàng 

  CHƯƠNG 6 

  CRM TÁC NGHIỆP 

6.1  TỰ ĐỘNG HOÁ LỰC LƯỢNG BÁN (SFA) 

 6.1.1 Khái quát về SFA 

 6.1.2 Lợi ích của 

 6.1.3 Các công cụ SFA 

6.2  TỰ ĐỘNG HOÁ MARKETING (MA) 

 6.2.1 Khái quát về MA 



311 

 

 

 

 6.2.2 Lợi ích của MA 

 6.2.3 Các công cụ MA 

  CHƯƠNG 7 

  PHÁT TRIỂN VÀ SỬ DỤNG CƠ SỞ DỮ LIỆU KHÁCH HÀNG 

7.1  KHÁI QUÁT VỀ CƠ SỞ DỮ LIỆU KHÁCH HÀNG 

 7.1.1 Khái niệm cơ sở dữ liệu khách hàng 

 7.1.2 Phân loại cơ sở dữ liệu khách hàng 

7.2  PHÁT TRIỂN VÀ QUẢN LÝ CƠ SỞ DỮ LIỆU KHÁCH HÀNG  

7.3  SỬ DỤNG CƠ SỞ DỮ LIỆU KHÁCH HÀNG 

  CHƯƠNG 8 

  VẤN ĐỀ TỔ CHỨC TRONG QUẢN TRỊ QUAN HỆ KHÁCH HÀNG 

8.1  DOANH NGHIỆP ĐỊNH HƯỚNG KHÁCH HÀNG 

 8.1.1 Bản chất của doanh nghiệp định hướng khách hàng 

 8.1.2 Sứ mệnh và văn hóa trong doanh nghiệp định hướng khách hàng 

8.2  VẤN ĐỀ TỔ CHỨC TRONG QUAN HỆ KHÁCH HÀNG 

 8.2.1 Những cấu trúc tổ chức truyền thống trong Marketing 

 8.2.2 Cấu trúc tổ chức định hướng quan hệ khách hàng 

 8.2.3 Con người trong tổ chức định hướng quan hệ khách hàng 

8.3  NHỮNG THAY ĐỔI TRONG CÁC QUÁ TRÌNH KINH DOANH VÀ 

MARKETING 

13. Tài liệu học tập 

13.1. Tài liệu chính 

TL1. Customer Relationship management: Concepts and technologies, Francis 

Buttle, Routledge, 2015 

13.2. Tài liệu khác  

TK1. Managing Customer Experience and Relationships; Don Peppers & Martha 

Rogers; John Wiley&Sons Inc (2017)  

TK2. Cẩm nang Quản lý mối quan hệ khách hàng; Jill Dyché; Bản dịch của NXB 

Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh và Tinh văn Media phát hành (2009)  

TK3. Bài giảng được giảng viên cung cấp  

14. Phê duyệt 

Tổ bộ môn Trưởng khoa 

 

 

 

Phan Thị Thanh Trúc 
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50. HÀNH VI NGƯỜI TIÊU DÙNG 

1. Tên học phần: HÀNH VI NGƯỜI TIÊU DÙNG 

2. Tên tiếng Anh: CONSUMER BEHAVIOUR 

3. Số tín chỉ: 03 

4. Phân bổ thời gian: Lý thuyết: 32 tiết; thực hành: 13  tiết, tự học: 90 tiết 

5. Điều kiện tham gia học phần:  

6. Loại học phần: Tự chọn 

7. Mô tả tóm tắt học phần:  

Hành vi người tiêu dùng là một lĩnh vực nghiên cứu có nguồn gốc từ các khoa học 

như tâm lý học, xã hội học, tâm lý xã hội học, nhân văn học và kinh tế học. Hành vi 

người tiêu dùng chú trọng đến việc nghiên cứu tâm lý cá nhân, nghiên cứu những niềm 

tin cốt yếu, những giá trị, những phong tục, tập quán ảnh hưởng đến hành vi con người 

và những ảnh hưởng lẫn nhau giữa các cá nhân trong quá trình mua sắm tiêu dùng. Ðặc 

biệt, việc nghiên cứu hành vi người tiêu dùng là một phần quan trọng trong nghiên cứu 

kinh tế học với mục đích tìm hiểu xem bằng cách nào (how) và tại sao (why) những 

người tiêu dùng mua (hoặc không mua) các sản phẩm và dịch vụ, và quá trình mua sắm 

của người tiêu dùng diễn ra như thế nào.  

8. Mục tiêu học phần (kiến thức, kỹ năng, thái độ) 

TT 

Mã mục tiêu 

học phần 

(MTx) 

Tên mục tiêu 

  Kiến thức 

1 MT1 

Hiểu biết sâu sắc và khoa học về hành vi người tiêu dùng và ứng 

dụng của nó đến việc hoạch định, tổ chức thực hiện các chiến 

lược marketing của doanh nghiệp 

2 MT2 
Hiểu được từng bước trong mô hình hành vi mua của người tiêu 

dùng 

3 MT3 
Những nhân tố tác động đến quá trình ra quyết định mua sắm 

của người tiêu dùng 

  Kỹ năng 

4 MT4 Phát triển kỹ năng làm việc nhóm 

5 MT5 
Tăng khả năng tìm kiếm, tra cứu, thu thập thông tin từ các nguồn 

khác nhau, đặc biệt là từ công cụ internet. 

6 MT6 Trau dồi kỹ năng điều tra phân tích, tổng hợp thông tin 

7 MT7 
Phát tiển khả năng sáng tạo, năng lực tự nghiên cứu của sinh 

viên 

  Thái độ 

8 MT8 
Có thái độ đúng đắn và hiểu tầm quan trọng của khoa học hành 

vi người tiêu dùng đối với chiến lược của doanh nghiệp 



313 

 

 

 

9. Chuẩn đầu ra của học phần 

TT 

Mã CĐR 

học phần 

(CLOx) 

Tên chuẩn đầu ra 

1 CLO1 

Trình bày đầy đủ các khái niệm người tiêu dùng, hành vi người 

tiêu dùng, các khái niệm về văn hóa, xã hội, cá nhân và tâm lý 

trong nghiên cứu hành vi người tiêu dùng cá nhân. 

2 CLO2 
Phân tích được các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi mua của khách 

hàng cá nhân và khách hàng tổ chức 

3 CLO3 
Phân tích được quá trình ra quyết định mua của khách hàng cá 

nhân và khách hàng tổ chức 

4 CLO4 
Phân tích được những ảnh hưởng của hành vi người tiêu dùng cá 

nhân đối với chiến lược marketing  

5 CLO5 
Vận dụng kiến thức đã học đưa ra các chiến lược Marketing tác 

động đến hành vi tiêu dùng của người tiêu dùng 

6 CLO6 

Phát triển được kỹ năng và năng lực làm việc cá nhân và làm 

việc nhóm thông qua việc thực hiện các bài tập cá nhân và bài 

tập nhóm của môn học này 

7 CLO7 
Phát triển kỹ năng quan sát, phân tích và đánh giá nhằm nắm bắt 

những chuyển biến tâm lý của người tiêu dùng cá nhân 

8 CLO8 

Phát triển kỹ năng nhận định và tổng hợp về các đặc điểm của 

người tiêu dùng tổ chức; quá trình thông qua quyết định mua và 

những nhân tố ảnh hưởng đến hành vi mua của người tiêu dùng 

tổ chức 

9 CLO9 
Nhận thức được trách nhiệm cá nhân, đạo đức nghề nghiệp và 

trách nhiệm xã hội trong việc nghiên cứu hành vi 

10 CLO10 

Vận dụng nhuần nhuyễn được các kỹ năng mềm như làm việc 

nhóm, thuyết trình, kỹ năng giải quyết vấn đề và khám phá, phát 

tiển bản thân 

Ma trận quan hệ chuẩn đầu ra học phần và chuẩn đầu ra chương trình đào tạo 

CĐR học 

phần/ CĐR 

chương trình P
L

O
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L

O
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L
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P
L
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L
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O
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1
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CLO1   x          

CLO2   x          

CLO3   x          

CLO4   x          
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CLO5    x         

CLO6      x       

CLO7         x    

CLO8         x    

CLO9           x  

CLO10     x        

10. Nhiệm vụ của sinh viên 

- Tham gia đầy đủ lớp học 

- Đọc tài liệu trước khi đến lớp theo yêu cầu 

- Tham gia tích cực hoạt động nhóm 

11. Đánh giá sinh viên 

TT 
Chỉ 

tiêu 
Cách thức đánh giá 

Tỷ 

lệ 

(%) C
L

O
1

 

C
L

O
2

 

C
L

O
3

 

C
L

O
4

 

C
L

O
5

 

C
L

O
6

 

C
L

O
7

 

C
L

O
8

 

C
L

O
9

 

C
L

O
1

0
 

1 

Điểm 

chuyên 

cần 

Đi học đầy đủ, 

chuẩn bị bài tốt, tích 

cực thảo luận 

10         x x 

2 
Điểm 

giữa kì 

Bài kiểm tra cá 

nhân chương 2-4 

Bài tập nhóm 

30 x x x        

3 
Điểm 

cuối kì 
Thi tự luận 60    x x x x x   

12. Nội dung chi tiết học phần 

CHƯƠNG 1. 

TỔNG QUAN HÀNH VI NGƯỜI TIÊU DÙNG 

1.1  HÀNH VI NGƯỜI TIÊU DÙNG  

 1.1.1 Khái niệm 

 1.1.2 Phân biệt người tiêu dùng và khách hàng 

1.2  NGHIÊN CỨU NGƯỜI TIÊU DÙNG 

 1.2.1 Tại sao phải nghiên cứu hành vi người tiêu dùng? 

 1.2.2 Sự thay đổi của hành vi người tiêu dùng 

 1.2.3 Phương pháp nghiên cứu hành vi người tiêu dùng 

CHƯƠNG 2. 

TIẾN TRÌNH RA QUYẾT ĐỊNH CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG 

2.1  MÔ HÌNH HÀNH VI NGƯỜI TIÊU DÙNG 

 2.1.1 Tiến trình ra quyết định của người tiêu dùng 

 2.1.2 Những yếu tố định hình tiến trình ra quyết định 

 2.1.3 Những loại tiến trình ra quyết định 

 2.1.4 Những nhân tố ảnh hưởng đến việc giải quyết vấn đề 
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 2.1.5 Suy đoán hành vi người tiêu dùng 

2.2  
TIẾN TRÌNH TRƯỚC KHI MUA: NHẬN THỨC NHU CẦU, 

TÌM KIẾM VÀ ĐÁNH GIÁ 

 2.2.1 Nhận thức nhu cầu 

 2.2.2 Nhu cầu để hiểu nhận thực nhu cầu 

 2.2.3 Ảnh hưởng của nhận thức nhu cầu 

 2.2.4 Tìm kiếm 

 2.2.5 Đánh giá trước khi mua 

2.3  MUA SẮM 

 2.3.1 Mua hay không mua? 

 2.3.2 Hoạt động bán lẻ và tiến trình mua 

 2.3.3 
Những yếu tố quyết định đến sự thành công hay thất bại của các 

nhà bán lẻ 

 2.3.4 Sự thay đổi cảnh quan bán lẻ 

 2.3.5 Hành vi mua trong cuộc cách mạng thương mại điện tử 

 2.3.6 
Nguồn lực của người tiêu dùng: người tiêu dùng phải tiêu tốn cái 

gì khi họ mua 

 2.3.7 
Giao tiếp với người tiêu dùng: những công cụ truyền thông 

marketing tích hợp 

2.4  TIÊU DÙNG VÀ ĐÁNH GIÁ SAU KHI SỬ DỤNG 

 2.4.1 Tiêu dùng 

 2.4.2 Tâm lý người tiêu dùng sau khi mua sắm  

 2.4.3 Sử dụng và không sử dụng sản phẩm  

 2.4.4 Vấn đề xử lý thải bỏ sản phẩm/bao bì  

 2.4.5 Vấn đề xử lý thải bỏ và chiến lược marketing 

 2.4.6 Đánh giá việc mua sắm 

 2.4.7 
Sự hài lòng của khách hàng, hành vi mua sắm lặp lại và sự trung 

thành của người tiêu dùng 

CHƯƠNG 3 

NHÂN KHẨU HỌC, TÂM LÝ VÀ TÍNH CÁCH CÁ NHÂN 

3.1  THAY ĐỔI CẤU TRÚC CỦA THỊ TRƯỜNG TIÊU DÙNG 

3.2  THAY ĐỔI VỀ MẶT ĐỊA LÝ CỦA CẦU 

3.3  NGUỒN LỰC KINH TẾ 

3.4  NHỮNG CƠ HỘI THỊ TRƯỜNG TOÀN CẦU 

3.5  
SỰ ẢNH HƯỞNG CỦA NHỮNG KHÁC BIỆT CÁ NHÂN 

LÊN HÀNH VI NGƯỜI TIÊU DÙNG 
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CHƯƠNG 4 

ĐỘNG CƠ,  KIẾN THỨC, NIỀM TIN, CẢM NHẬN, THÁI ĐỘ VÀ Ý ĐỊNH 

CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG 

4.1  ĐỘNG CƠ & KIẾN THỨC CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG 

 4.1.1 Các loại nhu cầu và động cơ 

 4.1.2 Mâu thuẫn động cơ và những ưu tiên nhu cầu 

 4.1.3 Cường độ động cơ 

 4.1.4 Các loại kiến thức của người tiêu dùng 

4.2  
NIỀM TIN, CẢM NHẬN, THÁI ĐỘ VÀ Ý ĐỊNH CỦA NGƯỜI 

TIÊU DÙNG 

 4.2.1 Niềm tin của người tiêu dùng 

 4.2.2 Cảm nhận của người tiêu dùng 

 4.2.3 Thái độ của người tiêu dùng 

 4.2.4 Ý định của người tiêu dùng 

CHƯƠNG 5 

VĂN HÓA, DÂN TỘC VÀ TẦNG LỚP XÃ HỘI 

5.1  CÁC KHÁI NIỆM 

5.2  VĂN HÓA ẢNH HƯỞNG ĐẾN HÀNH VI TIÊU DÙNG 

5.3  
NHỮNG GIÁ TRỊ CỐT LÕI ẢNH HƯỞNG NHƯ THẾ NÀO 

LÊN MAKETING 

5.4  THAY ĐỔI NHỮNG GIÁ TRỊ 

5.5  VĂN HÓA QUỐC GIA 

5.6  
SẮC TỘC VÀ SỰ ẢNH HƯỞNG CỦA NÓ ĐẾN HÀNH VI 

TIÊU DÙNG 

CHƯƠNG 6 

 ẢNH HƯỞNG NHÓM, CÁ NHÂN VÀ HỘ GIA ĐÌNH TỚI HÀNH VI CỦA 

NGƯỜI TIÊU DÙNG 

6.1  ẢNH HƯỞNG CỦA NHÓM VÀ CÁ NHÂN 

6.2  
NHÓM THAM KHẢO ẢNH HƯỞNG NHƯ THẾ NÀO LÊN 

CÁC CÁ NHÂN 

6.3  ẢNH HƯỞNG CỦA GIA ĐÌNH  

 6.3.1 
Tầm quan trọng của gia đình và hộ gia đình lên hành vi của người 

tiêu dùng 

 6.3.2 Vòng đời của gia đình 

 6.3.3 Sự thay đổi gia đình và cấu trúc của hộ gia đình 

 6.3.4 Sự thay đổi vai trò của phụ nữ và nam giới 

 6.3.5 Hành vi tiêu dùng của trẻ em và hộ gia đình 

CHƯƠNG 7 

TẠO SỰ KẾT NỐI 

7.1  TẠO SỰ KẾT NỐI 
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 7.1.1 Trưng bày hàng 

 7.1.2 Sự chú ý 

7.2  
ĐỊNH HÌNH NHỮNG QUAN ĐIỂM CỦA NGƯỜI TIÊU 

DÙNG 

 7.2.1 Sự hình thành quan điểm 

 7.2.2 Sự thay đổi quan điểm 

 7.2.3 
Làm thế nào các doanh nghiệp định hình các quan điểm của người 

tiêu dùng 

7.3  GIÚP NGƯỜI TIÊU DÙNG NHỚ 

 7.3.1 Học tập nhận thức 

 7.3.2 Hồi tưởng 

 7.3.3 Làm thế nào các công ty có thể giúp người tiêu dùng nhớ 

 7.3.4 Những sản phẩm có thể giúp người tiêu dùng nhớ 

13. Tài liệu học tập 

13.1. Tài liệu chính 

TL1. Nguyễn Xuân Lãn & ctg (2011), Hành vi người tiêu dùng, NXB Tài Chính, 

Đà Nẵng 

TL2. Blackwell & ctg, Consumer Behavior, Thomson Higher Education, 10th, 

USA. 

13.2. Tài liệu khác 

TL3. Bùi Văn Quang & Nguyễn Thị Thu Trang, Hành vi người tiêu dùng- Thấu 

hiểu và vận dụng, NXB Lao động- xã hội, 2015. 

TL4. David Lewis, Marketing hệ não đồ, NXB Trẻ, 2013. 

TL5. Martin Lindstrom, Điều gì khiến khách hàng chi tiền? Những sự thật về tâm 

lý mua sắm của người tiêu dùng, NXB Lao động- xã hội, 2018 (tái bản lần 2) 

14. Phê duyệt 

Tổ bộ môn Trưởng khoa 

 

 

 

 

Phan Thị Thanh Trúc 
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51. TRUYỀN THÔNG MARKETING 

1. Học phần:  TRUYỀN THÔNG MARKETING   

2. Tên học phần (tiếng Anh): Integrated Marketing Communication (IMC) 

3. Số tín chỉ: 03  

4. Phân bổ thời gian: Lý thuyết: 21 tiết; thực hành: 24 tiết, tự học: 90 tiết 

5. Điều kiện tham gia học phần:   Học trước Marketing căn bản 

6. Loại học phần: Tự chọn 

7. Mô tả tóm tắt học phần 

Truyền thông marketing tích hợp (IMC) là một phát triển quan trọng của truyền 

thông marketing trong thập kỷ cuối cùng của thế kỷ 20. IMC được hiểu là việc phối hợp, 

hợp nhất và đồng vận các yếu tố truyền thông phối hợp (promotion-mix), sao cho điểm 

mạnh của yếu tố này sẽ bổ trợ điểm yếu của các yếu tố khác. Phần lớn các phương pháp, 

lý thuyết, đóng góp của IMC đều rất mới. Tuy nhiên, ngày càng nhiều các doanh nghiệp 

coi IMC là chìa khóa tạo ra lợi thế cạnh tranh gắn liền với marketing. Đối với các nhà 

kinh doanh, IMC đã được công nhận rộng rãi, được phổ biến tại nhiều mức độ khác nhau 

trong doanh nghiệp và đóng vai trò quan trọng trong chiến lược thương hiệu. Đối với 

các nhà nghiên cứu, marketing đang phát triển theo hướng một quá trình năng động và 

tiến triển, nếu dựa trên quan điểm hướng về dịch vụ. Theo dòng phát triển này, IMC sẽ 

thay thế các công cụ truyền thông cổ động để quản lý sáng tạo và duy trì các cuộc đối 

thoại liên tục với khách hàng. 

Môn học Truyền thông marketing tích hợp nhằm trang bị cho học viên những 

kiến thức và kỹ năng cần thiết để xây dựng, phân tích, đánh giá các vấn đề truyền thông 

của doanh nghiệp, có khả năng tự thiết kế và tổ chức thành công các dự án truyền thông 

marketing, góp phần nâng cao hiệu quả của chiến lược marketing chung của doanh 

nghiệp. 

8. Mục tiêu của học phần 

TT 

Mã mục tiêu 

học phần 

(MTx) 

Tên mục tiêu 

  Kiến thức 

1 MT1 
Hiểu biết những khái niệm, thuật ngữ cơ bản liên quan đến 

truyền thông marketing tích hợp 

2 MT2 
Thấu hiểu các phương pháp nghiên cứu truyền thông 

marketing và tiến trình lập kế hoạch truyền thông marketing 

3 MT3 

Hiểu và vận dụng các phương pháp tiếp cận, hình thành và triển 

khai chiến lược truyền thông theo từng công cụ truyền thông: 

Quảng cáo, Quan hệ công chúng (PR), Bán hàng cá nhân, Khuyến 

mại, Marketing trực tiếp, Truyền thông trực tuyến – Internet,…. 
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4 MT4 
Hiểu và áp dụng các phương pháp đánh giá và đo lường các 

chương trình truyền thông marketing 

  Kỹ năng 

5 MT5 Kỹ năng giao tiếp, thấu hiểu nhu cầu khách hàng 

6 MT6 Kỹ năng giải quyết vấn đề một cách sáng tạo 

7 MT7 
Kỹ năng sử dụng các phần mềm đồ họa để xây dựng thông 

điệp truyền thông 

  Thái độ 

8 MT8 
Xây dựng từng bước tình yêu nghề, say mê nghề của sinh 

viên trong lĩnh vực truyền thông marketing 

9. Chuẩn đầu ra học phần của học phần 

TT 

Mã CĐR  

học phần 

(CLOx) 

Tên chuẩn đầu ra 

1 CLO1 
Trình bày được các kiến thức căn bản về truyền thông 

marketing  

2 CLO2 Mô tả được tiến trình kế hoạch truyền thông marketing  

3 CLO3 

Vận dụng cách thức triển khai các công cụ truyền thông riêng 

lẻ theo yêu cầu của doanh nghiệp: Quảng cáo, Quan hệ công 

chúng (PR), Bán hàng cá nhân, Khuyến mại, Marketing trực 

tiếp, Truyền thông trực tuyến – Internet,…. 

4 CLO4 Vận dụng các phương pháp đo lường hiệu quả truyền thông 

5 CLO5 
Có khả năng nghiên cứu để nhận diện nhu cầu của khách 

hàng hiện tại và khách hàng tiềm năng 

6 CLO6 
Có khả năng lập luận tư duy và giải quyết vấn đề một cách 

sáng tạo  

7 CLO7 
Có kỹ năng sử dụng các phần mềm xử lý hình ảnh, âm thanh 

như Photoshop, Corell, Proshow.... 

8 CLO8 

Xây dựng và phát triển tình yêu nghề nghiệp, trách nhiệm 

với công việc và đi theo giá trị của ngành marketing: chuyên 

nghiệp-đam mê-sáng tạo 

Ma trận quan hệ chuẩn đầu ra học phần và chuẩn đầu ra chương trình đào tạo 

CĐR học 

phần/ CĐR 

chương 

trình 

P
L

O
1

 

P
L

O
2

 

P
L

O
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P
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P
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P
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P
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P
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O
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P
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O
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1
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CLO1   x          
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CLO2   x          

CLO3   x x         

CLO4   x x         

CLO5     x        

CLO6        x x    

CLO7        x     

CLO8        x   x  

10. Nhiệm vụ của sinh viên 

- Đọc và nghiên cứu tài liệu, giáo trình trước tại nhà 

- Tham dự ít nhất 2/3 số giờ của môn học tại lớp 

- Tích cực tham gia thảo luận và thuyết trình nhóm tại lớp 

- Tham gia đầy đủ các buổi kiểm tra cá nhân  

- Tham gia đầy đủ các buổi thảo luận và làm việc nhóm 

- Chủ động và tích cực tham gia học tập trực tuyến trên Elearning Tài liệu học 

tập 

11. Đánh giá sinh viên 

TT Chỉ tiêu Cách thức đánh giá Tỷ lệ (%) 

1 Điểm chuyên cần 

- Trắc nghiệm 

- Tự luận 

- Case study 

10  

2 Điểm giữa kì 
- Bài tập thực hành 

- Bài tập tổng hợp, thuyết trình 
30  

3 Điểm cuối kì 
- Hình thức thi: Vấn đáp 

- Thời gian làm bài: 15 phút 
60  

12. Nội dung chi tiết học phần 

  CHƯƠNG 1 

  TỔNG QUAN VỀ TRUYỀN THÔNG MARKETING 

TÍCH HỢP 

1.1.  SỰ THAY ĐỔI BẢN CHẤT VÀ VAI TRÒ CỦA TRUYỀN 

THÔNG MARKETING HIỆN ĐẠI 

 1.1.1 Giới thiệu chung về truyền thông marketing 

 1.1.2 Những thay đổi trong truyền thông marketing hiện đại 

1.2.  TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢP (IMC) 

 1.2.1 Marketing tích hợp 

 1.2.2 IMC- một thuyết luận mới của marketing hiện đại 

 1.2.3 Các đặc điểm của IMC 
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1.3  CÁC NGUYÊN NHÂN DẪN ĐẾN VIỆC HÌNH THÀNH 

VÀ PHÁT TRIỂN IMC 

 1.3.1 Công nghệ và Internet 

 1.3.2 Toàn cầu hóa 

 1.3.3 Thương hiệu và tầm quan trọng của việc xây dựng hình ảnh 

thương hiệu 

1.4  CÁC CÔNG CỤ TRUYỀN THÔNG CỦA IMC 

 1.4.1 Quảng cáo 

 1.4.2 Khuyến mại 

 1.4.3 Tuyên truyền và Quan hệ cộng đồng 

 1.4.4 Bán hàng cá nhân 

 1.4.5 Marketing trực tiếp 

  Tài liệu học tập 

 TL1. Đọc chương 1, Advertising and Promotion: An Integrated 

Marketing Communication Perspective, Belch & Belch, 5th 

Edition, International Edition (2008). 

 TL2. Đọc chương 11, Giáo trình Quản trị Marketing, PGS.TS Lê 

Thế Giới, Nguyễn Xuân Lãn,  NXB Thống kê, 2012 

  CHƯƠNG 2 

  PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG TRUYỀN THÔNG 

2.1.  CÁC TỔ CHỨC TRUYỀN THÔNG MARKETING 

 2.1.1 Các thành phần tham gia chương trình IMC 

 2.1.2 Các hình thức tổ chức của một hãng truyền thông 

2.2.  HÃNG QUẢNG CÁO 

 2.2.1 Quảng cáo bên trong hay bên ngoài? 

 2.2.2 Phân loại hãng quảng cáo 

2.3.  CÁC DỊCH VỤ ĐẶC BIỆT 

 2.3.1 Dịch vụ/ công ty sáng tạo 

 2.3.2 Dịch vụ/ công ty thuê mua kênh 

 2.3.3 Đại lý trả lời trực tiếp 

 2.3.4 Công ty cung cấp dịch vụ xúc tiến bán 

 2.3.5 Công ty cung cấp các dịch vụ quan hệ cộng đồng 

 2.3.6 Công ty truyền thông trực tuyến 

2.4.  ĐÁNH GIÁ ĐẠI LÝ/HÃNG QUẢNG CÁO 

 2.4.1 Đánh giá bên trong hay bên ngoài? 

 2.4.2 Một số tiêu chí đánh giá 
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  Tài liệu học tập 

 TL1. Đọc chương 2, Advertising and Promotion: An Integrated 

Marketing Communication Perspective, Belch & Belch, 5th 

Edition, International Edition (2008). 

 TK2. Đọc chương 2, IMC : Using Advertising & Promotion to 

Build Brands, Duncan, T.,  McGraw-Hill, New-York, NY, 

2000. 

  CHƯƠNG 3 

  TRUYỀN THÔNG THEO ĐỊNH HƯỚNG HÀNH VI 

KHÁCH HÀNG 

3.1.  TỔNG QUAN VỀ HÀNH VI NGƯỜI TIÊU DÙNG 

 3.1.1 Quá trình ra quyết định của người tiêu dùng 

 3.1.2 Quá trình học hỏi của người tiêu dùng 

3.2.  ẢNH HƯỞNG CỦA MÔI TRƯỜNG ĐẾN HÀNH VI TIÊU 

DÙNG 

 3.2.1 Các yếu tố văn hóa 

 3.2.2 Các yếu tố xã hội 

 3.2.3 Các yếu tố tâm lý 

 3.2.4 Các yếu tố cá nhân 

3.3.  QUÁ TRÌNH TRUYỀN THÔNG THEO ĐỊNH HƯỚNG 

HÀNH VI KHÁCH HÀNG 

 3.3.1 Bản chất của truyền thông 

 3.3.2 Mô hình truyền thông căn bản 

 3.3.3 Phân tích đặc điểm của người nhận 

 3.3.4 Tiến trình phản hồi của người nhận 

 3.3.5 Tiến trình phân tích thông tin của người nhận 

  CHƯƠNG 4 

  NGUỒN-THÔNG ĐIỆP VÀ KÊNH TRUYỀN THÔNG 

4.1.  HOẠCH ĐỊNH TRUYỀN THÔNG QUA MA TRẬN 

THUYẾT PHỤC 

 4.1.1  Ma trận thuyết phục 

 4.1.2 Phân tích mục tiêu truyền thông  

 4.1.3 Phân tích đặc điểm người nhận dựa trên ma trận 

4.2.  NGUỒN THÔNG ĐIỆP 

 4.2.1 Tính tin cậy 

 4.2.2 Tính hấp dẫn 
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 4.2.3 Tính gây ảnh hưởng 

4.3.  CÁC YẾU TỐ THÔNG ĐIỆP 

 4.3.1 Cấu trúc thông điệp 

 4.3.2 Nội dung thông điệp 

 4.3.3 Hình thức thể hiện thông điệp 

4.4.  KÊNH TRUYỀN THÔNG 

 4.4.1 Kênh cá nhân và kênh đại chúng 

 4.4.2 Hiệu ứng của truyền thông đại chúng lựa chọn 

 4.4.3 Ảnh hưởng của môi trường đến quyết định thiết lập kênh 

  Tài liệu học tập 

 TL1. Đọc chương 4, Advertising and Promotion: An Integrated 

Marketing Communication Perspective, Belch & Belch, 5th 

Edition, International Edition (2008). 

 TK2. Đọc chương 4, IMC : Using Advertising & Promotion to 

Build Brands, Duncan, T.,  McGraw-Hill, New-York, NY, 

2000. 

  CHƯƠNG 5 

  XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC TRUYỀN THÔNG TÍCH 

HỢP (IMC) 

5.1.  XÁC ĐỊNH MỤC ĐÍCH VÀ NGÂN SÁCH TRUYỀN 

THÔNG 

 5.1.1 Xác định các mục tiêu của kế hoạch IMC 

 5.1.2 Phương pháp tiếp cận DAGMAR để thiếp lập mục tiêu 

 5.1.3 Các phương pháp phân bổ ngân sách 

5.2.  TIẾN TRÌNH HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC IMC 

 5.2.1 Phân tích, rà soát môi trường truyền thông 

 5.2.2 Xác định mục tiêu marketing và mục tiêu truyền thông 

 5.2.3 Xác định công chúng mục tiêu 

 5.2.4 Xây dựng thông điệp truyền thông 

 5.2.5. Kênh và công cụ truyền thông 

 5.2.6. Phân bổ ngân sách truyền thông 

 5.2.7. Triển khai các hoạt động truyền thông 

 5.2.8. Đánh giá hiệu quả truyền thông 

  Tài liệu học tập 

 TL1. Đọc chương 5, Advertising and Promotion: An Integrated 

Marketing Communication Perspective, Belch & Belch, 5th 
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Edition, International Edition (2008). 

 TK2. Đọc chương 5, The concept, process, and evolution of 

integrated marketing communication, Duncan, T. & 

Caywood, C.in Thorson, E., Moore, J. (Eds), 1996. 

  CHƯƠNG 6 

  LẬP KẾ HOẠCH QUẢNG CÁO 

6.1.  CHIẾN LƯỢC SÁNG TẠO 

 6.1.1. Sáng tạo quảng cáo 

 6.1.2. Các thách thức trong sáng tạo quảng cáo 

 6.1.3. Nguồn nhân lực sáng tạo quảng cáo 

6.2.  HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC SÁNG TẠO QUẢNG CÁO 

 6.2.1. Dữ liệu của sáng tạo 

 6.2.2. Tiến trình sáng tạo 

 6.2.3. Nội dung sáng tạo 

 6.2.4. Triển khai và đánh giá hiệu quả sáng tạo 

6.3  CÁC PHƯƠNG TIỆN TRUYỀN THÔNG ĐẠI CHÚNG 

 6.3.1. Truyền hình 

 6.3.2. Đài phát thanh 

 6.3.3. Quảng cáo trực tuyến 

6.4  QUẢNG CÁO TRÊN BÁO 

 6.4.1. Vai trò của báo và tạp chí 

 6.4.2. Xếp loại báo, tạp chí 

 6.4.3. Ưu nhược điểm của quảng cáo trên báo, tạp chí 

 6.4.4. Chi phí quảng cáo trên báo và tạp chí 

 6.4.5. Tương lai của quảng cáo trên báo, tạp chí 

6.5  QUẢNG CÁO NGOÀI TRỜI 

 6.5.1. Quảng cáo ngoài trời 

 6.5.2. Quảng cáo trên các phương tiện giao thông 

 6.5.3. Quảng cáo tại cửa hàng 

 6.5.4. Quảng cáo tại các điểm chờ giao thông 

  Tài liệu học tập 

 TL1. Đọc chương 6, Advertising and Promotion: An Integrated 

Marketing Communication Perspective, Belch & Belch, 5th 

Edition, International Edition (2008). 

 TK2. Đọc chương 6, IMC : Using Advertising & Promotion to Build 

Brands, Duncan, T.,  McGraw-Hill, New-York, NY, 2000. 
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  CHƯƠNG 7 

  LẬP KẾ HOẠCH XÚC TIẾN BÁN 

7.1  VAI TRÒ VÀ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CÁC HÌNH THỨC 

XÚC TIẾN BÁN 

 7.1.1. Vai trò của khuyến mại 

 7.1.2. Nguyên nhân tăng trưởng của khuyến mại 

 7.1.3. Phân loại các hình thức xúc tiến bán 

7.2  CÁC KỸ THUẬT KHUYẾN MẠI TIÊU DÙNG 

 7.2.1. Mục tiêu của khuyến mại tiêu dùng 

 7.2.2. Tặng hàng mẫu 

 7.2.3. Phiếu giảm giá 

 7.2.4. Hàng thưởng (premiums) 

 7.2.5. Thi, bốc thăm trúng thưởng 

 7.2.6. Hoàn tiền và giảm giá 

 7.2.7. Chương trình tính điểm 

 7.2.8. Giá ưu đãi 

7.3  CÁC KỸ THUẬT TIẾP THỊ THƯƠNG MẠI (KHUYẾN 

MẠI HƯỚNG ĐẾN TRUNG GIAN PHÂN PHỐI) 

 7.3.1. Mục đích của tiếp thị thương mại 

 7.3.2. Cuộc thi và khen thưởng 

 7.3.3. Chiết khấu 

 7.3.4. Hỗ trợ trưng bày tại điểm bán 

 7.3.5. Các chương trình huấn luyện bán hàng 

 7.3.6. Hội trợ triển lãm 

 7.3.7. Đồng quảng cáo 

  Tài liệu học tập 

 TL1. Đọc chương 7, Advertising and Promotion: An Integrated 

Marketing Communication Perspective, Belch & Belch, 5th 

Edition, International Edition (2008). 

  CHƯƠNG 8 

  TUYÊN TRUYỀN VÀ QUAN HỆ CÔNG CHÚNG (PR) 

8.1  QUAN HỆ CÔNG CHÚNG LÀ GÌ? 

 8.1.1. Định nghĩa về PR 

 8.1.2. Vai trò mới của PR 

 8.1.3. Các chức năng của PR theo quan điểm marketing 

8.2  TIẾN TRÌNH THỰC HIỆN PR 
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 8.2.1. Xác định và đánh giá thái độ của công chúng 

 8.2.2. Xây dựng một kế hoạch PR 

 8.2.3. Ưu nhược điểm của PR 

 8.2.4. Đo lường hiệu quả PR 

8.3  TUYÊN TRUYỀN (PUBLICITY) 

 8.3.1. Quyền năng của Publicity 

 8.3.2. Kiểm soát và phát hành Publicity 

 8.3.3. Ưu nhược điểm của Publicity 

 8.3.4. Đo lường hiệu quả Publicity 

  Tài liệu học tập 

 TL1. Đọc chương 8, Advertising and Promotion: An 

Integrated Marketing Communication Perspective, Belch & 

Belch, 5th Edition, International Edition (2008). 

  CHƯƠNG 9 

  PHẦN 1: BÁN HÀNG CÁ NHÂN 

9.1  VAI TRÒ CỦA BÁN HÀNG CÁ NHÂN 

 9.1.1. Xác định vai trò của bán hàng cá nhân 

 9.1.2. Bản chất của bán hàng cá nhân 

9.2  ƯU NHƯỢC ĐIỂM CỦA BÁN HÀNG CÁ NHÂN 

 9.2.1. Ưu điểm của bán hàng cá nhân 

 9.2.2. Nhược điểm của bán hàng cá nhân 

9.3  PHỐI HỢP BÁN HÀNG VỚI CÁC CÔNG CỤ TRUYỀN 

THÔNG KHÁC 

 9.3.1. Bán hàng kết hợp với quảng cáo 

 9.3.2. Bán hàng kết hợp với PR 

 9.3.3. Bán hàng kết hợp với  khuyến mại 

 9.3.4. Bán hàng kết hợp với marketing trực tiếp 

 9.3.5. Bán hàng kết hợp với  Internet 

9.4  ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA CÁC HOẠT ĐỘNG BÁN 

 9.4.1. Tiêu chí cung cấp thông tin 

 9.4.2. Tiêu chí theo sát các hoạt động 

 9.4.3. Tiêu chí triển khai chương trình bán hàng 

 9.4.5. Tiêu chí thực hiện các mục tiêu truyền thông 

  Tài liệu học tập 

 TL1. Đọc chương 9, Advertising and Promotion: An Integrated 

Marketing Communication Perspective, Belch & Belch, 5th 
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Edition, International Edition (2008). 

  CHƯƠNG 9 

  PHẦN 2: MARKETING TRỰC TIẾP  

9.5.  TIẾP THỊ TRỰC TIẾP LÀ GÌ? 

 9.5.1. Các khái niệm căn bản 

 9.5.2. Sự phát triển của marketing trực tiếp 

 9.5.3. Vai trò của marketing trực tiếp trong chương trình IMC 

 9.5.4  Mục tiêu của marketing trực tiếp 

9.6.  XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU 

 9.6.1. Mục tiêu của xây dựng cơ sở dữ liệu 

 9.6.2. Nội dung cơ sở dữ liệu 

 9.6.3. Đánh giá hiệu quả của cơ sở dữ liệu 

9.7.  CHIẾN LƯỢC TIẾP THỊ TRỰC TIẾP VÀ PHƯƠNG 

TIỆN TRUYỀN THÔNG 

 9.7.1. Gửi thư trực tiếp 

 9.7.2. Catalogues, tờ rơi… 

 9.7.3. Teleshopping 

 9.7.4. Telemarketing  

 9.7.5. Bán hàng trực tuyến  

9.8.  ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA CÁC HOẠT ĐỘNG TIẾP 

THỊ TRỰC TIẾP 

 9.8.1. Ưu điểm của MD 

 9.8.2. Nhược điểm của MD 

 9.8.3. Đánh giá hiệu qủa của MD 

  Tài liệu học tập 

 TL1. Đọc chương 9, Advertising and Promotion: An Integrated 

Marketing Communication Perspective, Belch & Belch, 

5th Edition, International Edition (2008). 

  CHƯƠNG 10 

  ĐO LƯỜNG HIỆU QUẢ TRUYỀN THÔNG IMC 

10.1  TẠI SAO CẦN PHẢI ĐO LƯỜNG HIỆU QUẢ TRUYỀN 

THÔNG 

10.2   HƯỚNG DẪN ĐO LƯỜNG HIỆU QUẢ QUẢNG CÁO 

10.3.   HƯỚNG DẪN ĐO LƯỜNG HIỆU QUẢ CỦA CÁC 

CÔNG CỤ TRUYỀN THÔNG KHÁC 

  Tài liệu học tập 
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 TL1. Đọc chương 12, Advertising and Promotion: An 

Integrated Marketing Communication Perspective, Belch & 

Belch, 5th Edition, International Edition (2008). 

13. Tài liệu học tập 

13.1. Tài liệu chính 

TL1. Advertising and Promotion: An Integrated Marketing Communication 

Perspective, Belch & Belch, 5th Edition, International Edition (2015). 

TL2. Giáo trình Quản trị Marketing, PGS.TS Lê Thế Giới, Nguyễn Xuân Lãn,  

NXB Thống kê, 2012 

TL3. Truyền thông marketing tích hợp, bài giảng của giáo viên TS. Đường Thị 

Liên Hà và TS. Võ Quang Trí 

13.2. Tài liệu khác 

TK1. Brand Strategy and Integrated Marketing Communications: A Case Study of 

Player's Cigarette Brand Marketing, Dewhirst, T. & Davis, B., Journal of Advertising, 

Vol 34(4), p81-92, 2005. 

TK2. IMC : Using Advertising & Promotion to Build Brands, Duncan, T.,  

McGraw-Hill, New-York, NY, 2000. 

TK3. The concept, process, and evolution of integrated marketing communication, 

Duncan, T. & Caywood, C.in Thorson, E., Moore, J. (Eds), 1996. 

TK4. Integrated marketing communications in advertising and promotion / 

Terence A. Shimp., Shimp, Terence A, (2010). 

14. Phê duyệt  

Tổ bộ môn Trưởng khoa 

 

 

 

 

Phan Thị Thanh Trúc 
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52. QUẢN TRỊ THƯƠNG HIỆU 

1. Tên học phần: QUẢN TRỊ THƯƠNG HIỆU  

2. Tên tiếng Anh: BRAND MANAGEMENT 

3. Số tín chỉ: 03 

4. Phân bổ thời gian: Lý thuyết: 30 tiết; thực hành: 15   tiết, tự học: 60  tiết 

5. Điều kiện tham gia học phần: Học trước Marketing căn bản, Quản trị marketing  

6. Loại học phần: Tự chọn  

7. Mô tả tóm tắt học phần: 

Học phần quản trị thương hiệu mới thuộc khối kiến thức chuyên ngành, cung cấp 

những nguyên tắc nền tảng về thương hiệu và quản trị thương hiệu. Học phần cho thấy 

tầm quan trọng của công tác quản trị thương hiệu trong doanh nghiệp, quá trình quản trị 

thương hiệu và nội dung của công tác quản trị thương hiệu. 

8. Mục tiêu học phần (kiến thức, kỹ năng, thái độ) 

TT 

Mã mục tiêu 

học phần 

(MTx) 

Tên mục tiêu 

  Kiến thức 

1 MT1 
 Giới thiệu những kiến thức về thương hiệu, quản trị thương 

hiệu. 

2 
MT2 Cung cấp kiến thức về quy trình quan trị thương hiệu, nội 

dung chiến lược xây dựng và phát triển thương hiệu 

3 
MT3 Hướng dẫn kĩ năng thiết kế các kế hoạch tổng thể và kế hoạch 

chi tiết chi tiết liên quan đến chiến lược thương hiệu. 

4 
MT4 Trang bị kiến thức và phương pháp đánh giá hiệu quả của 

công tác quản trị thương hiệu.  

  Kỹ năng 

5 MT5 
Có kĩ năng làm việc theo nhóm, kĩ năng trình bày một báo 

cáo nghiên cứu 

  Thái độ 

6 MT6 

Hình thành ý thức tự học tập và chủ động trong nghiên cứu, 

phát triển năng lực phát hiện và giải quyết những vấn đề trong 

công tác quản trị thương hiệu, hình thành khả năng tự định 

hướng phát triển năng lực cá nhân 
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9. Chuẩn đầu ra của học phần 

TT 

Mã CĐR 

học phần 

(CLOx) 

Tên chuẩn đầu ra 

1 CLO1 Mô tả khái quát tiến trình quản trị thương hiệu chiến lược 

2 CLO2 Trình bày được ba cách thức chính để xây dựng tài sản thương hiệu 

3 CLO3 
Trình bày được tiến trình thiết lập định vị thương hiệu và cách 

thức xác định giá trị thương hiệu cốt lõi 

4 CLO4 Trình bày các tiêu chuẩn để lựa chọn hữu hiệu các yếu tố thương hiệu 

5 CLO5 
Áp dụng được hai công cụ quan trọng của chiến lược gắn thương 

hiệu: ma trận thương hiệu - sản phẩm và cấu trúc thương hiệu 

6 CLO6 Gia tăng nhận thức về thương hiệu 

7 CLO7 
Có thái độ tích cực hợp tác với giáo viên và các sinh viên khác 

trong quá trình học tập và làm bài tập 

8 CLO8 Phân công công việc trong một nhóm bài tập một cách hiệu quả. 

Ma trận quan hệ chuẩn đầu ra học phần và chuẩn đầu ra chương trình đào tạo 

CĐR 

học 

phần/ 

CĐR 

chươn

g trình 

P
L

O
1

 

P
L

O
2

 

P
L

O
3

 

P
L

O
4

 

P
L

O
5

 

P
L

O
6

 

P
L

O
7

 

P
L

O
8

 

P
L

O
9

 

P
L

O
1

0
 

P
L

O
1

1
 

P
L

O
1

2
 

CLO1  x           

CLO2  x           

CLO3  x           

CLO4  x           

CLO5  x           

CLO6         x x   

CLO7           x  

CLO8            x 

10. Nhiệm vụ của sinh viên 

- Sinh viên có trách nhiệm tham dự đầy đủ các buổi học. Trong trường hợp nghỉ 

học do lý do bất khả kháng thì phải có giấy tờ chứng minh đầy đủ và hợp lý. 
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- Sinh viên không được vắng quá số buổi học theo quy định đào tạo hiện hành 

của Nhà trường. 

- Sinh viên phải đi học đúng giờ quy định. Sinh viên đi trễ quá 5 phút sau khi giờ 

học bắt đầu sẽ không được tham dự buổi học. 

- Sinh viên không được ăn uống, nhai kẹo cao su, sử dụng các thiết bị như điện 

thoại, máy nghe nhạc trong giờ học. 

- Máy tính xách tay, máy tính bảng chỉ được thực hiện vào mục đích ghi chép bài 

giảng, tính toán phục vụ bài giảng, bài tập, tuyệt đối không dùng vào việc khác. 

11. Đánh giá sinh viên 

TT Chỉ tiêu Cách thức đánh giá Tỷ lệ (%) 

1 Điểm chuyên cần 

Điểm danh; bài tập 

- Số tiết tham dự học/tổng số tiết 

- Bài tập cá nhân trên lớp  

10 

2 Điểm giữa kì 

Bài tập nhóm 

- Báo cáo chủ đề của nhóm  

- Được nhóm xác nhận có tham gia  

30 

3 Điểm cuối kì 

- Thi tự luận/ thi trắc nghiệm 

- Tham dự đầy đủ 80% lý thuyết 

- Bắt buộc dự thi  

60 

12. Nội dung chi tiết học phần 

  CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ THƯƠNG HIỆU VÀ  

QUẢN TRỊ THƯƠNG HIỆU 

1.1.  THƯƠNG HIỆU 

 1.1.1. Khái niệm thương hiệu, hình ảnh thương hiệu, đặc tính 

 1.1.2. Tầm quan trọng của thương hiệu 

 1.1.3. Những hàng hóa được gắn thương hiệu 

1.2.  TÀI SẢN THƯƠNG HIỆU 

 1.2.1. Khái niệm tài sản thương hiệu  

 1.2.2. Tài sản thương hiệu định hướng doanh nghiệp và tài sản thương 

hiệu định hướng khách hàng 

1.3.  XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU MẠNH 

 1.3.1. Thách thức xây dựng thương hiệu 
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 1.3.2. Tiến trình xây dựng thương hiệu mạnh 

1.4.  QUẢN TRỊ THƯƠNG HIỆU 

 1.4.1. Khái niệm quản trị thương hiệ  

 1.4.2. Tiến trình quản trị thương hiệu 

  CHƯƠNG 2: ĐỊNH VỊ THƯƠNG HIỆU 

2.1.  ĐỊNH VỊ THƯƠNG HIỆU 

 2.1.1. Khái niệm 

 2.1.2. Vai trò của định vị trong xây dựng thương hiệu 

 2.1.3. Tiến trình định vị thương hiệu 

 2.1.4. Cập nhật định vị theo thời gian 

2.2.  GIÁ TRỊ THƯƠNG HIỆU CỐT LÕI 

 2.2.1. Khái niệm 

 2.2.2. Tuyên ngôn giá trị 

  CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ CÁC YẾU TỐ THƯƠNG HIỆU 

3.1.  CÁC YẾU TỐ THƯƠNG HIỆU 

 3.1.1. Khái niệm 

 3.1.2. Tiêu chuẩn 

3.2.  THIẾT KẾ CÁC YẾU TỐ THƯƠNG HIỆU 

 3.2.1. Chiến thuật thiết kế các yếu tố thương hiệu 

 3.2.2. Tích hợp các yếu tố thương hiệu 

  CHƯƠNG 4: MARKETING XÂY DỰNG TÀI SẢN 

THƯƠNG HIỆU 

4.1.  CHIẾN LƯỢC SẢN PHẨM 

4.2.  CHIẾN LƯỢC GIÁ 

4.3.  CHIẾN LƯỢC PHÂN PHỐI 

4.4.  CHIẾN LƯỢC TRUYỀN THÔNG 

  CHƯƠNG 5: ĐO LƯỜNG TÀI SẢN THƯƠNG HIỆU 

5.1.  HỆ THỐNG ĐO LƯỜNG VÀ QUẢN TRỊ TÀI SẢN THƯƠNG 

HIỆU 

 5.1.1. Chuỗi giá trị thương hiệu 

 5.1.2. Nghiên cứu theo dõi thương hiệu 

 5.1.3. Hệ thống quản trị tài sản thương hiệu 
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5.2.  PHƯƠNG PHÁP ĐO LƯỜNG TÀI SẢN THƯƠNG HIỆU 

 5.2.1. Đo lường tài sản thương hiệu định hướng khách hàng 

 5.2.2. Đo lường tài sản thương hiệu định hướng doanh nghiệp 

  CHƯƠNG 6: DUY TRÌ VÀ PHÁT TRIỂN TÀI SẢN 

THƯƠNG HIỆU 

  PHẦN 1: CẤU TRÚC THƯƠNG HIỆU 

6.1.  CẤU TRÚC THƯƠNG HIỆU 

 6.1.1. Cấu trúc thương hiệu  

 6.1.2. Ma trận thương hiệu - sản phẩm 

6.2.  CHIẾN LƯỢC GẮN THƯƠNG HIỆU 

 6.2.1. Các loại chiến lược gắn thương hiệu 

 6.2.2. Tiến trình thiết kế chiến lược gắn thương hiệu 

  PHẦN 2: MỞ RỘNG THƯƠNG HIỆU 

6.3.  LỢI ÍCH VÀ RỦI RO CỦA MỞ RỘNG THƯƠNG HIỆU 

6.4.  CÁC NGUYÊN TẮC MỞ RỘNG THƯƠNG HIỆU 

6.5.  TIẾN TRÌNH THIẾT KẾ CHIẾN LƯỢC MỞ RỘNG THƯƠNG 

HIỆU 

 6.5.1. Xác định kiến thức thương hiệu hiện tại và mong muốn  

 6.5.2. Nhận diện và đánh giá các ứng viên mở rộng thương hiệu 

 6.5.3. Thiết kế chương trình marketing hỗ trợ thương hiệu mở rộng 

 6.5.4. Đánh giá chiến lược mở rộng thương hiệu 

  PHẦN 3: DUY TRÌ VÀ PHÁT TRIỂN TÀI SẢN THƯƠNG 

HIỆU THEO THỜI GIAN VÀ KHÔNG GIAN 

6.6.  DUY TRÌ VÀ PHÁT TRIỂN TÀI SẢN THƯƠNG HIỆU THEO 

THỜI GIAN 

 6.6.1. Củng cố thương hiệu 

 6.6.2. Hồi sinh thương hiệu 

 6.6.3. Điều chỉnh danh mục thương hiệu 

6.7.  PHÁT TRIỂN TÀI SẢN THƯƠNG HIỆU TOÀN CẦU 

 6.7.1. Lợi ích và rủi ro của phát triển thương hiệu toàn cầu 

 6.7.2. Chiến lược thương hiệu toàn cầu 

 6.7.3. Nguyên tắc phát triển tài sản thương hiệu toàn cầu 
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13. Tài liệu học tập 

13.1. Tài liệu chính 

TL1. Bài giảng Quản trị thương hiệu, Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum. 

TL2. Patricia F. Nicolino, Quản trị thương hiệu, NXB Lao Động Xã Hội, 2009. 

13.2. Tài liệu khác 

TK1. Bùi Văn Quang, Quản trị thương hiệu - Lý thuyết và thực tiễn, NXB Lao 

Động Xã Hội, 2015. 

TK2. Công Minh & Tiến Huy, Những Chiến Lược Khác Biệt Để Phát Triển 

Thương Hiệu, NXB Tổng hợp TP.HCM, 2013. 

TK3. Al Ries & Laura Ries, 22 quy luật bất biến trong xây dựng thương hiệu, NXB 

Lao Động Xã Hội, 2013. 

TK4. Douglas B. Holt, Hành trình biến thương hiệu thành biểu tượng, NXB Lao 

Động Xã Hội, 2014. 

TK5. Duane E.Knapp, Lời hứa thương hiệu, NXB Thời đại, 2010. 

TK6. Jacky Tai, Kiến tạo thương hiệu từ không tới có, NXB Khoa học xã hội, 

2016. 

TK7. Marc Gobé, Thương Hiệu Cảm Xúc, NXB Lao Động Xã Hội, 2014. 

TK8. Patricia F.Nicolino, Quản trị thương hiệu, NXB Lao Động Xã Hội, 2009. 

14. Phê duyệt 

Tổ bộ môn 

 

 

Trưởng khoa 

 

 

 

 

Phan Thị Thanh Trúc 

 

 

  



335 

 

 

 

Học phần quản trị doanh nghiệp chung  

53. LÝ THUYẾT VÀ THIẾT KẾ TỔ CHỨC 

1. Học phần:  LÝ THUYẾT VÀ THIẾT KẾ TỔ CHỨC 

2. Tên học phần (tiếng Anh): ORGANIZATION THEORY AND DESIGN 

3. Số tín chỉ: 03 

4. Phân bổ thời gian: Lý thuyết: 33 tiết; thực hành: 12 tiết; tự học: 60 tiết 

5. Điều kiện tham gia học phần   

6. Loại học phần: Tự chọn 

7. Mô tả tóm tắt học phần 

Nội dung nhằm thực hiện mục tiêu môn học như sau: Trước tiên là tìm hiểu định 

nghĩa chính thống về tổ chức, các chiều hướng của tổ chức, các mô hình và những quan 

điểm thiết kế tổ chức. Tiếp theo là nghiên cứu cụ thể từng biến số thuộc về bối cảnh chi 

phối việc thiết kế cấu trúc tổ chức như: Mục tiêu và chiến lược của tổ chức, môi trường 

bên ngoài, công nghệ của tổ chức, quy mô và giai đoạn phát triển tổ chức. Trên cơ sở 

đó sẽ đi đến nghiên cứu về những kiểu thiết kế cấu trúc tổ chức, đặc điểm, ưu nhược 

điểm và tình huống áp dụng của từng kiểu cấu trúc. Những phần tiếp theo đề cập đến 

những vấn đề cơ bản trong việc vận hành cấu trúc tổ chức, cụ thể: Văn hóa và đạo đức 

trong tổ chức; quyền lực và chính trị trong tổ chức; kiểm soát tổ chức; quan hệ và xung 

đột giữa các bộ phận trong tổ chức; đổi mới và thay đổi tổ chức và hướng đến tổ chức 

học tập. 

8. Mục tiêu của học phần 

TT 

Mã mục tiêu 

học phần 

(MTx) 

Tên mục tiêu 

1 MT1 Hiểu biết về các quan điểm và mô hình thiết kế tổ chức 

2 MT2 
Hiểu được từng yếu tố thuộc bối cảnh hoạt động của tổ chức 

ảnh hưởng đến việc thiết kế cấu trúc tổ chức  

3 MT3 Nắm được nội dung của việc thiết kế cấu trúc tổ chức 

4 MT4 
Nắm vững các kiểu thiết kế cấu trúc tổ chức, thuận lợi - khó 

khăn và điều kiện áp dụng của từng loại 

5 MT5 Tái thiết kế cấu trúc tổ chức 

6 MT6 Kỹ năng truyền thông, làm việc nhóm 

7 MT7 Kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin 
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9. Chuẩn đầu ra học phần của học phần 

TT 

Mã CĐR 

học phần 

(CLOx) 

Tên chuẩn đầu ra 

1 CLO1 Giải thích được các quan điểm và mô hình thiết kế cấu trúc tổ chức 

2 CLO2 
Trình bày được sự tác động của từng yếu tố thuộc về bối cảnh đến 

việc thiết kế cấu trúc tổ chức 

3 CLO3 
Giải thích được các kiểu cấu trúc tổ chức cơ bản: Ưu, nhược và 

bối cảnh áp dụng từng kiểu 

4 CLO4 
Trình bày được sự phân chia quyền hành và cách thức phối hợp 

hoạt động giữa các bộ phận trong tổ chức 

5 CLO5 
Phân tích được sự tác động của toàn cầu hóa đến thiết kế tổ chức 

và các kiểu thiết kế mới đáp ứng xu thế toàn cầu hóa 

6 CLO6 
Phân tích được về các chiến lược thay đổi, những thay đổi chính 

và tiến trình thay đổi trong tổ chức 

7 CLO7 

Phân tích được các chiến lược văn hóa, nguồn gốc giá trị đạo đức 

và nhà lãnh đạo hình thành văn hóa và giá trị đạo đức trong tổ 

chức.  

8 CLO8 
Giải thích được về quyền lực dọc, quyền lực ngang, khuynh hướng 

trao quyền và tiến trình chính trị trong tổ chức 

9 CLO9 
Mô tả được các loại xung đột và kỹ thuật giải quyết xung đột trong 

tổ chức. 

10 CLO10 
Có kỹ năng truyền thông, làm việc nhóm, sử dụng công nghệ thông 

tin 

Ma trận quan hệ chuẩn đầu ra học phần và chuẩn đầu ra chương trình đào tạo 

CĐR học 

phần/ CĐR 

chương 

trình 
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CLO1   x          

CLO2  x x          

CLO3  x x          

CLO4   x          

CLO5  x           

CLO6   x          

CLO7   x          

CLO8   x          

CLO9    x     x    
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CLO10     x  x x     

10. Nhiệm vụ của sinh viên 

Để đạt được mục tiêu đề ra, nắm bắt được nội dung môn học một cách chắc chắn 

người học cần có những hoạt động sau: 

- Tham gia đầy đủ các buổi học trên lớp; trao đổi, thảo luận trong các buổi học. 

- Vận dụng kiến thức đã học để nghiên cứu thực tế, viết bài thuyết trình theo 

những chủ đề giảng viên yêu cầu. 

- Làm bài tập cá nhân, bài tập nhóm đầy đủ.   

11. Đánh giá sinh viên 

TT Chỉ tiêu Cách thức đánh giá 
Tỷ lệ 

(%) 

1 Điểm chuyên cần 
Phát biểu 

Thuyết trình lý thuyết 
10 

2 Điểm giữa kì Thuyết trình bài tập nhóm 30 

3 Điểm cuối kì 

Sinh viên thi cuối kỳ theo kỳ thi chung: 

Hình thức thi: Thi tự luận 

Thời gian làm bài: 75-90 phút 

60 

12. Nội dung chi tiết học phần 

  CHƯƠNG 1 

  TỔ CHỨC VÀ LÝ THUYẾT TỔ CHỨC 

1.1.  TỔ CHỨC 

 1.1.1 Định nghĩa 

 1.1.2 Tầm quan trọng của tổ chức 

 1.1.3 Tổ chức như là một hệ thống 

1.2.  CÁC CHIỀU HƯỚNG TỔ CHỨC 

 1.2.1 Các chiều hướng cấu trúc 

 1.2.2 Các chiều hướng bối cảnh 

1.3.  SỰ PHÁT TRIỂN LÝ THUYẾT TỔ CHỨC. 

 1.3.1 Lý thuyết của F. W. Taylor 

 1.3.2 Lý thuyết của Mc. Weber 

 1.3.3 Lý thuyết của H. Fayol 

 1.3.4 Lý thuyết của E. Mayo 

1.4.  QUAN ĐIỂM THIẾT KẾ TỔ CHỨC 

 1.4.1 Quan điểm hợp lý ngẫu nhiên 

 1.4.2 Quan điểm chủ nghĩa Marxism 

 1.4.3 Quan điểm chi phí giao dịch 

1.5.  VAI TRÒ VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU CỦA LÝ THUYẾT 

TỔ CHỨC 

 1.5.1 Vai trò của lý thuyết tổ chức 
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 1.5.2 Phạm vi nghiên cứu 

  Tài liệu học tập 

 TL1. Organization theory and design; Richard L. Daft 

 TL2. The task field model of organization analysis and design; 

Johannes U. Stoelwinder and Martin P. Charns 

 TL3. Đọc chương 1 bài giảng: Lý thuyết & Thiết kế tổ chức; Ngô 

Xuân Thủy 

  CHƯƠNG 2 

  QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC VÀ HIỆU QUẢ TỔ CHỨC 

2.1.  VAI TRÒ ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC VÀ THIẾT KẾ TỔ 

CHỨC CỦA NHÀ QUẢN TRỊ CẤP CAO 

 2.1.1 Định hướng chiến lược 

 2.1.2 Thiết kế tổ chức 

2.2.  NHỮNG MỤC TIÊU CỦA TỔ CHỨC 

 2.2.1 Những mục tiêu chính thức 

 2.2.2 Những mục tiêu tác nghiệp 

 2.2.3 Quản trị đa mục tiêu 

 2.2.4 Mục đích của các mục tiêu 

2.3.  CÁC CHIẾN LƯỢC CỦA TỔ CHỨC 

 2.3.1 Chiến lược cạnh tranh của Micheal - E - Porter   

 2.3.2 Chiến lược của Raymond - Miles & Charles - Snows 

2.4.  TÍNH HỮU HIỆU CỦA TỔ CHỨC 

 2.4.1 Các cách tiếp cận tính hữu hiệu truyền thống 

 2.4.2 Các cách tiếp cận hữu hiệu hiện đại 

2.5.  TÍNH HỮU HIỆU CỦA TỔ CHỨC CẦN ĐẠT ĐẾN 

 2.5.1 Khuynh hướng chiến lược 

 2.5.2 Nhà quản trị cấp cao 

 2.5.3 Thiết kế tổ chức 

 2.5.4 Văn hóa hợp tác 

  Tài liệu học tập 

 TL1. Organization theory and design; Richard L. Daft 

 TL2. Size, technology, environment and structure of organizations; 

Jeffrey D. Ford and John W. Slocum 

 TL3. Đọc chương 2 bài giảng: Lý thuyết & Thiết kế tổ chức; Ngô 

Xuân Thủy 

  CHƯƠNG 3 

  MÔI TRƯỜNG BÊN NGOÀI VÀ THIẾT KẾ TỔ 

CHỨC 

3.1.  PHẠM VI MÔI TRƯỜNG 

 3.1.1 Khái niệm 



339 

 

 

 

 3.1.2 Phân chia môi trường bên ngoài 

3.2.  TÍNH KHÔNG CHẮC CHẮN CỦA MÔI TRƯỜNG  

 3.2.1 Tác động của môi trường đến tổ chức 

 3.2.2 Tính không chắc chắn của môi trường 

 3.2.3 Cấp độ không chắc chắn của môi trường 

3.3.  THÍCH NGHI VỚI TÍNH KHÔNG CHẮC CHẮN CỦA MÔI 

TRƯỜNG 

 3.3.1 Các giải pháp thích ứng 

 3.3.2 Thiết kế tổ chức với tính không chắc chắn của môi trường 

3.4.  SỰ PHỤ THUỘC NGUỒN LỰC  

 3.4.1 Sự phụ thuộc của tổ chức đối với nguồn lực của môi trường 

 3.4.2 Các chiến lược thích nghi với sự khan hiếm nguồn lực 

3.5.  HÌNH THỨC TỔ CHỨC VÀ VỊ TRÍ THÍCH HỢP 

 3.5.1 Sự đa dạng và sàng lọc các tổ chức 

 3.5.2 Tiến trình biến đổi tổ chức 

 3.5.3 Chiến lược để tồn tại 

  Tài liệu học tập 

 TL1. Organization theory and design; Richard L. Daft 

 TL2. Size, technology, environment and structure of organizations; 

Jeffrey D. Ford and John W. Slocum 

 TL3. Đọc chương 3 bài giảng: Lý thuyết & Thiết kế tổ chức; Ngô 

Xuân Thủy 

  CHƯƠNG 4 

  CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT KẾ TỔ CHỨC 

   

4.1.  CÔNG NGHỆ CẤP ĐỘ TỔ CHỨC 

 4.1.1 Định nghĩa công nghệ 

 4.1.2 Các hàng chế tạo 

 4.1.3 Các hang dịch vụ 

4.2.  CÔNG NGHỆ CẤP PHÒNG BAN 

 4.2.1 Sự đa dạng công việc 

 4.2.2 Phân loại công nghệ phòng ban 

 4.2.3 Thiết kế cấu trúc phòng ban 

 4.2.4 Phụ thuộc công nghệ lẫn nhau giữa các phòng ban 

4.3.  CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TIÊN TIẾN 

 4.3.1 Các phần mềm ứng dụng trọng quản trị 

 4.3.2 Tính hữu hiệu trong quản trị 

 4.3.3 Công nghệ thông tin với thiết kế tổ chức 

 4.3.4 Công nghệ thông tin và văn hóa tổ chức 

4.4.  CÔNG NGHỆ VỚI THIẾT KẾ CÔNG VIỆC 
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 4.4.1 Thiết kế công việc 

 4.4.2 Các hệ thống kỹ thuật xã hội 

  Tài liệu học tập 

 TL1. Organization theory and design; Richard L. Daft 

 TL2. Size, technology, environment and structure of organizations; 

Jeffrey D. Ford and John W. Slocum 

 TL3. Đọc chương 4 bài giảng: Lý thuyết & Thiết kế tổ chức; Ngô 

Xuân Thủy 

  CHƯƠNG 5 

  QUY MÔ VÀ VÒNG ĐỜI TỔ CHỨC 

5.1.  QUY MÔ CỦA TỔ CHỨC 

 5.1.1 Áp lực phát triển tổ chức 

 5.1.2 Quy mô lớn đối lập với quy mô nhỏ 

5.2.  QUY MÔ CỦA TỔ CHỨC VÀ BỘ MÁY HÀNH CHÍNH 

QUAN LIÊU 

 5.2.1 Bộ máy hành chính quan liêu 

 5.2.1 Cơ sở của quyền hành 

 5.2.3 Quy mô với đặc điểm cấu trúc tổ chức 

5.3.  CHU KỲ SỐNG CỦA TỔ CHỨC 

 5.3.1 Các giai đoạn phát triển trong chu kỳ sống của tổ chức 

 5.3.2 Đặc điểm cấu trúc theo chu kỳ sống của tổ chức 

5.4.  SỰ SUY THOÁI VÀ CẮT GIẢM TỔ CHỨC 

 5.4.1 Xác định nguyên nhân suy thoái 

 5.4.2 Các giai đoạn suy thoái và chống lại sự suy thoái 

 5.4.3 Thực hiện cắt giảm tổ chức 

  Tài liệu học tập 

 TL1. Organization theory and design; Richard L. Daft 

 TL2. Size, technology, environment and structure of organizations; 

Jeffrey D. Ford and John W. Slocum 

 TL3. Đọc chương 5 bài giảng: Lý thuyết & Thiết kế tổ chức; Ngô 

Xuân Thủy 

  CHƯƠNG 6 

  THIẾT KẾ CẤU TRÚC TỔ CHỨC 

6.1.   XÁC ĐỊNH CẤU TRÚC  

 6.1.1 Khái niệm cơ bản 

 6.1.2 Các bộ phần hình thành cấu trúc 

 6.1.3 Những yếu tố cho phối việc thiết kế cấu trúc tổ chức 

6.2.  CÁC TIẾN TRÌNH THÔNG TIN TRONG CẤU TRÚC TỔ 

CHỨC 

 6.2.1 Liên hợp thông tin dọc 
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 6.2.2 Liên hợp thông tin ngang 

6.3.  CÁC GIẢI PHÁP THIẾT KẾ TỔ CHỨC 

 6.3.1 Xác định công việc 

 6.3.2 Mối quan hệ báo cáo 

 6.3.3 Các tiêu chí để phân nhóm phòng ban 

6.4.  CÁC KIỂU CẤU TRÚC TỔ CHỨC 

 6.4.1 Cấu trúc theo chức năng 

 6.4.2 Cấu trúc theo sản phẩm 

 6.4.3 Cấu trúc theo khu vực địa lý 

 6.4.4 Cấu trúc hỗn hợp 

 6.4.5 Cấu trúc ma trận 

6.5  TRIỆU CHỨNG BIỂU HIỆN SỰ HẠN CHẾ CỦA CẤU 

TRÚC TỔ CHỨC 

 6.5.1 Việc ra quyết định bị trì hoãn hoặc kém chất lượng 

 6.5.2 Cấu trúc tổ chức thiếu linh hoạt trước những thay đổi của môi 

trường 

 6.5.3 Có nhiều mâu thuẫn tồn tại 

  Tài liệu học tập 

 TL1. Organization theory and design; Richard L. Daft 

 TL2. Strategic organization design; David Nadler and Michael 

Tushman 

 TL3. Đọc chương 6 bài giảng: Lý thuyết & Thiết kế tổ chức; Ngô 

Xuân Thủy 

  CHƯƠNG 7 

  THIẾT KẾ TỔ CHỨC CHO CẠNH TRANH TOÀN 

CẦU 

7.1.  TÁC ĐỘNG CỦA TOÀN CẦU HÓA ĐẾN THIẾT KẾ TỔ 

CHỨC 

 7.1.1 Cạnh tranh toàn cầu 

 7.1.2 Thiết kế tổ chức 

 7.1.3 Trao quyền cho nhân viên 

 7.1.4 Tốc độ 

 7.1.5 Công nghệ thông tin 

7.2.  NHỮNG THIẾT KẾ MỚI ĐẠT ĐƯỢC LỢI THẾ TRONG 

NƯỚC 

 7.2.1 Công ty liên hợp ngang 

 7.2.2 Tái thiết kế cấu trúc tổ chức 

 7.2.3 Thiết kế mạng linh động 

7.3.  THIẾT KẾ TỔ CHỨC NHẰM CẠNH TRANH QUỐC TẾ 

 7.3.1 Các phạm vi của sự phát triển Quốc tế 
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 7.3.2 Chiến lược liên minh toàn cầu 

 7.3.3 Thiết kế tổ chức cho chiến lược cạnh tranh Quốc tế 

 7.3.4 Thiết kế cấu trúc cho hoạt động toàn cầu 

  Tài liệu học tập 

 TL1. Organization theory and design; Richard L. Daft 

 TL2. Đọc chương 7 bài giảng: Lý thuyết & Thiết kế tổ chức; Ngô 

Xuân Thủy 

  CHƯƠNG 8 

  SỰ ĐỔI MỚI VÀ THAY ĐỔI 

8.1.  VAI TRÒ CHIẾN LƯỢC CỦA SỰ THAY ĐỔI 

 8.1.1 Thay đổi từng bước ngược với thay đổi cơ bản 

 8.1.2 Các chiến lược thay đổi 

8.2.  THAY ĐỔI CÔNG NGHỆ 

 8.2.1 Tiếp cận hai mang 

 8.2.2 Kỹ thuật khuyến khích thay đổi công nghệ 

8.3.  SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ MỚI 

 8.3.1 Tỷ lệ thành công của sản phẩm mới 

 8.3.2 Để sản phẩm mới thành công 

 8.3.3 Mô hình lien kết ngang 

 8.3.4 Tốc độ và đổi mới sản phẩm 

8.4  CHIẾN LƯỢC VÀ THAY ĐỔI CẤU TRÚC 

 8.4.1 Tiếp cận hai trọng tâm 

 8.4.2 Chiều hướng thay đổi và cấu trúc thích hợp 

8.5.  CON NGƯỜI VÀ THAY ĐỔI VĂN HÓA 

 8.5.1 Quản trị chất lượng toàn diện 

 8.5.2 Phát triển tổ chức 

 8.5.3 Những tác động phát triển tổ chức 

8.6.  CHIẾN LƯỢC THỰC HIỆN THAY ĐỔI 

 8.6.1 Rào cản đối với thay đổi 

 8.6.2 Những kỹ thuật thực hiện sự thay đổi 

  Tài liệu học tập 

 TL1. Organization theory and design; Richard L. Daft 

 TL2. Đọc chương 8 bài giảng: Lý thuyết & Thiết kế tổ chức; Ngô 

Xuân Thủy 

  CHƯƠNG 9 

  CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ KIỂM SOÁT TỔ 

CHỨC 

9.1.  NHU CẦU THÔNG TIN 

 9.1.1 Định nghĩa 

 9.1.2 Số lượng và sự đầy đủ thông tin 
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 9.1.3 Kênh thông tin 

9.2.  CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ HỆ THỐNG CẤP BẬC 

TỔ CHỨC 

 9.2.1 Sự phát triển của công nghệ thông tin 

 9.2.2 Lợi thế chiến lược của công nghệ thông tin 

 9.2.3 Mô hình thiết kế hệ thống hỗ trợ thông tin 

9.3.  KIỂM SOÁT CHIẾN LƯỢC 

 9.3.1 Các phươngpháp kiểm soát chính 

 9.3.2 Chiến lược kiểm soát 

  Tài liệu học tập 

 TL1. Organization theory and design; Richard L. Daft 

 TL2. Đọc chương 9 bài giảng: Lý thuyết & Thiết kế tổ chức; Ngô 

Xuân Thủy 

  CHƯƠNG 10 

  VĂN HÓA TỔ CHỨC VÀ CÁC GIÁ TRỊ ĐẠO ĐỨC 

10.1.  VĂN HÓA TỔ CHỨC 

 10.1.1 Định nghĩa 

 10.1.2 Đặc điểm và mục đích của văn hóa 

 10.1.3 Những khía cạnh của văn hóa 

 10.1.4 Sức mạnh của văn hóa và sự thích nghi 

 10.1.5 Tạo ra văn hóa 

10.2.  CHIẾN LƯỢC VÀ VĂN HÓA 

 10.2.1 Tính thích nghi của văn hóa 

 10.2.2 Sứ mệnh của văn hóa 

 10.2.3 Sự thu hút tâm trí của văn hóa 

 10.2.4 Sự kiên định của văn hóa 

10.3.  NGUỒN GỐC GIÁ TRỊ ĐẠO ĐỨC TRONG TỔ CHỨC 

 10.3.1 Các giá trị đạo đức trong tổ chức 

 10.3.2 Nguồn gốc của những giá trị đạo đức 

10.4.  NHÀ LÃNH ĐẠO HÌNH THÀNH VĂN HÓA VÀ ĐẠO ĐỨC 

 10.4.1 Người lãnh đạo biểu tượng 

 10.4.2 Cấu trúc chính thức và các hệ thống 

  Tài liệu học tập 

 TL1. Organization theory and design; Richard L. Daft 

 TL2. Management of organizational behavior; Paul Hensey & 

Ken Blanc Hard 

 TL3. Đọc chương 10 bài giảng: Lý thuyết & Thiết kế tổ chức; 

Ngô Xuân Thủy 

13. Tài liệu học tập 

13.1. Tài liệu chính 
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TL1. Tập bài giảng và Slide: Lý thuyết và thiết kế tổ chức; Ths. Ngô Xuân Thủy, 

Khoa Quản trị - Kinh doanh. 

13.2. Tài liệu khác 

TK1. Organization theory and design; Richard L. Daft- West publishing 

corporation; 2005 

TK2. Management of organizational behavior; Paul Hensey & Ken Blanc Hard; 

year 2002. 

TK3. The task field model of organization analysis and design; Johannes U. 

Stoelwinder and Martin P. Charns - Human relations 34. 

TK4.  Introduction to the structural design of organizations; Jay W. Lorsch; 2006 

TK5.  New perspectives on organizational theory; William l. Zwerman 

TK6.  Strategic organization design; David Nadler and Michael Tushman 

TK7.  Formalization and  the organizational life cycle; James P. Walsh and Robert 

D. Dewar – year 1987. 

TK8. Size, technology, environment and structure of organizations; Jeffrey D. 

Ford and John W. Slocum 

TK9. Organisational Change:, Dianne Waddell, (2013). 

TK10.Organization Development and Change, CUMMINGS / WORLEY, (2015). 

TK11. Organizational Behavior And Management, 10E, Ivancevich, (2014). 

14. Phê duyệt  

Tổ bộ môn Trưởng khoa 

 

 

 

Phan Thị Thanh Trúc 
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54. QUẢN TRỊ CÔNG NGHỆ VÀ ĐỔI MỚI (MTI) 

1. Học phần:  QUẢN TRỊ CÔNG NGHỆ VÀ ĐỔI MỚI (MTI) 

2. Tên học phần (tiếng Anh): MANAGEMENT OF TECHNOLOGY AND INNOVATION 

3. Số tín chỉ: 03 

4. Phân bổ thời gian: Lý thuyết:  27 tiết; thực hành: 18 tiết, tự học: 60 tiết 

5. Điều kiện tham gia học phần 

6. Loại học phần: Tự chọn 

7. Mô tả học phần 

Học phần giúp người học tiếp cận cơ sở nền tảng, phương pháp luận và các công 

cụ quản trị công nghệ và đổi mới trong tổ chức. Người học sẽ phát triển khả năng hiểu 

biết về bản chất của đổi mới, xem xét khả năng về tổ chức và kỹ thuật tác động đến sự 

đổi mới, liên kết chiến lược cho quản trị công nghệ của tổ chức. Các chủ đề trọng tâm 

tập trung vào: (a) quản trị đổi mới, công nghệ và chiến lược; (b) phát triển năng lực đổi 

mới trong phạm vi tổ chức, c) đạt được công nghệ từ môi trường bên ngoài, và (d) các 

vấn đề cho quản trị công nghệ và đổi mới thành công.  

8. Mục tiêu của học phần  

Phát triển nhận thức, phạm vi và những vấn đề liên quan đến quản trị công nghệ 

và đổi mới có tính chiến lược. Môn học được thiết kế nhằm: 

TT 

Mã mục 

tiêu học 

phần 

(MTx) 

Tên mục tiêu 

1 MT1 
Nhận thức tầm quan trọng của công nghệ và đổi mới, và quản trị 

chiến lược đối với công nghệ và đổi mới. 

2 MT2 
Phát triển năng lực quản trị trong việc hoạch định, thực hiện, đánh 

giá và kiểm công nghệ và đổi mới của tổ chức. 

3 MT3 
Vận dụng thực tiễn trong việc xác định và thực hiện quản trị chiến 

lược liên quan đến đổi mới công nghệ. 

9. Chuẩn đầu ra học phần của học phần 

TT 

Mã CĐR 

học phần 

(CLOx) 

Tên chuẩn đầu ra 

1 CLO1 
Giải thích được các khái niệm, tầm quan trọng của công nghệ, và 

quản trị công nghệ và đổi mới của tổ chức. 

2 CLO2 

Giải thích được mối quan hệ giữa chiến lược và quản trị công 

nghệ và đổi mới, năng lực công nghệ, các tiếp cận chiến lược 

công nghệ. 
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3 CLO3 
Vận dụng tiến trình quản trị công nghệ theo tiếp cận năng lực đổi 

mới từ bên trong của tổ chức. 

4 CLO4 
vận dụng tiến trình quản trị công nghệ theo tiếp cận năng lực liên 

kết công nghệ với bên ngoài. 

5 CLO5 
Vận dụng các công cụ cho việc triển khai thực hiện chiến lược 

quản trị công nghệ.  

6 CLO6 
Đánh giá và vận dụng thực tiễn chiến lược quản trị công nghệ của 

tổ chức. 

Ma trận quan hệ chuẩn đầu ra học phần và chuẩn đầu ra chương trình đào tạo 

CĐR học 

phần/ CĐR 

chương trình 

P
L

O
1

 

P
L

O
2

 

P
L

O
3

 

P
L

O
4

 

P
L

O
5

 

P
L

O
6

 

P
L

O
7

 

P
L

O
8

 

P
L

O
9

 

P
L

O
1

0
 

P
L

O
1

1
 

P
L

O
1

2
 

CLO1   x          

CLO2   x          

CLO3    x         

CLO4    x         

CLO5    x         

CLO6         x    

10. Nhiệm vụ của sinh viên 

- Sinh viên phải chuẩn bị cho buổi học trên lớp bằng cách đọc trước các tài liệu, 

và tình huống mỗi chương theo yêu cầu một cách cẩn thận.  

- Sinh viên phải tích cực thu thập và tổng hợp các bài viết liên quan đến các chủ 

đề trong chương trình môn học, thảo luận nhóm và thuyết trình là yêu cầu đối với các 

nhóm.  

- Sinh viên hoàn thành các bài tập cá nhân theo yêu cầu của giáo viên như một 

yêu cầu có tính bắt buộc đối với môn học. 

11. Đánh giá sinh viên 

TT Chỉ tiêu Cách thức đánh giá Tỷ lệ  (%) 

1 Điểm chuyên cần 

Bài tập cá nhân 

Sinh viên lựa chọn công nghệ cụ thể. 

Yêu cầu: Phân tích ảnh hưởng của công 

nghệ đối với xã hội, hoặc ảnh hưởng xã hội 

đối với công nghệ. 

10 

  



347 

 

 

 

2 Điểm giữa kì 

Bài tập nhóm 

Sinh viên tiếp cận tình huống thực tế của 

doanh nghiệp quản trị công nghệ và đổi 

mới.  

Yêu cầu: nhận diện, đánh giá các công cụ 

và cách tiếp cận khác nhau để quản trị đổi 

mới thành công hay thất bại. 

30 

3 Điểm cuối kì 

Sinh viên thi cuối kỳ theo kỳ thi chung: 

Hình thức thi: Kiểm tra tự luận  

Thời gian làm bài: 90 phút 

60 

12. Nội dung chi tiết học phần 

  CHƯƠNG 1 

  TỔNG QUAN VỀ MTI 

1.1.  VAI TRÒ CỦA MTI 

 1.1.1 Tầm quan trọng đối với doanh nghiệp 

 1.1.2 Tầm quan trọng đối với xã hội 

1.2.  CÔNG NGHỆ, ĐỔI MỚI, VÀ QUẢN TRỊ 

 1.2.1 Công nghệ và quản trị công nghệ 

 1.2.2 Đổi mới và quản trị đổi mới 

1.3.  PHƯƠNG PHÁP TIẾP CẬN MTI  

 1.3.1 Tiếp cận chiến lược 

 1.3.2 Các công cụ chiến lược 

  Tài liệu học tập 

 TL1. Đọc chương 1, Tài liệu Quản trị công nghệ và đổi mới 

 TL2. Đọc chương 1, The Management of Technology and Innovation: A 

Strategic Approach 

  CHƯƠNG 2 

  CHIẾN LƯỢC VÀ MTI 

2.1.  CHIẾN LƯỢC 

 2.1.1 Khái niện chiến lược 

 2.1.2 Quản trị chiến lược 

2.2.  MTI VÀ QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC 

 2.2.1 Tích hợp MTI và chiến lược 

 2.2.2 Năng lực công nghệ 

 2.2.3 Các tiếp cận công nghệ 

2.3.  TIẾN TRÌNH CHIẾN LƯỢC TRONG MTI 
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 2.3.1 Hoạch định 

 2.3.2 Thực hiện 

 2.3.3 Đánh giá và kiểm soát 

  Tài liệu học tập 

 TL1. Đọc chương 1, Tài liệu Quản trị công nghệ và đổi mới 

 TL2. Đọc chương 2, The Management of Technology and Innovation: A 

Strategic Approach 

  CHƯƠNG 3 

  HOẠCH ĐỊNH ĐỔI MỚI 

3.1.  HOẠCH ĐỊNH ĐỔI MỚI  

 3.1.1 Giới thiệu 

 3.1.2 Thuận lợi và bất lợi 

 3.1.3 Các tiếp cận đổi mới 

3.2.  TIẾN TRÌNH HOẠCH ĐỊNH ĐỔI MỚI 

 3.2.1 Xác định viễn cảnh, sứ mệnh 

 3.2.2 Thiết lập mục tiêu 

 3.2.3 Lựa chọn chiến lược 

3.3.  CÁC CƠ SỞ CHO HOẠCH ĐỊNH ĐỔI MỚI 

 3.3.1 Sự sáng tạo 

 3.3.2 Các vấn đề tổ chức 

 3.3.3 Các vấn đề chính trị 

  Tài liệu học tập 

 TL1. Đọc chương 2, Tài liệu Quản trị công nghệ và đổi mới 

 TL2. Đọc chương 3, The Management of Technology and Innovation: A 

Strategic Approach 

  CHƯƠNG 4 

  THỰC HIỆN ĐỔI MỚI 

4.1.  NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN THỰC HIỆN ĐỔI MỚI 

 4.1.1 Phân hạng công việc 

 4.1.2 Phân bổ nguồn lực 

 4.1.3 Bổ nhiệm 

4.2.  NỘI DUNG CỦA THỰC HIỆN ĐỔI MỚI 

 4.2.1 Lãnh đạo 

 4.2.2 Tham gia 

 4.2.3 Mở rộng 

 4.2.4 Liên kết 
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4.3.  PHÁT TRIỂN DANH MỤC ĐỔI MỚI 

  Tài liệu học tập 

 TL1. Đọc chương 3, Tài liệu Quản trị công nghệ và đổi mới 

 TL2. Đọc chương 4, The Management of Technology and Innovation: A 

Strategic Approach 

  CHƯƠNG 5 

  Đánh giá và kiểm soát đổi mới 

5.1.  TIẾN TRÌNH ĐÁNH GIÁ VÀ KIỂM SOÁT 

 5.1.1 Tiến trình đánh giá 

 5.1.2 Tiến trình kiểm soát 

5.2.  TRIỂN KHAI ĐÁNH GIÁ VÀ KIỂM SOÁT 

 5.2.1 Tích hợp với tiến trình hoạch định 

 5.2.2 Tích hợp với tiến trình thực hiện 

 5.2.3 Tích hợp với tiến trình đánh giá và kiểm soát 

5.3.  CÁC VẤN ĐỀ TRONG ĐÁNH GIÁ VÀ KIỂM SOÁT 

 5.3.1 Định hướng tổ chức 

 5.3.2 Sáng tạo giá trị 

 5.3.3 Học hỏi thực tiễn 

  Tài liệu học tập 

 TL1. Đọc chương 4, Tài liệu Quản trị công nghệ và đổi mới 

 TL2. Đọc chương 5, The Management of Technology and Innovation: A 

Strategic Approach 

  CHƯƠNG 6 

  HOẠCH ĐỊNH CÔNG NGHỆ 

6.1.  LIÊN KẾT CHIẾN LƯỢC 

 6.1.1 Các hình thức liên kết 

 6.1.2 Lợi ích của liên kết công nghệ 

6.2.  SÁP NHẬP VÀ MUA LẠI 

 6.2.1 Khái niệm 

 6.2.2 Các hình thức sáp nhập và mua lại 

 6.2.3 Lý do chiến lược cho sáp nhập và mua lại 

6.3.  HOẠCH ĐỊNH MUA LẠI CÔNG NGHỆ 

 6.3.1 Mục tiêu 

 6.3.2 Thẩm định 

 6.3.3 Sai lầm cần tránh 
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  Tài liệu học tập 

 TL1. Đọc chương 5, Tài liệu Quản trị công nghệ và đổi mới 

 TL2. Đọc chương 6, The Management of Technology and Innovation: A 

Strategic Approach 

  CHƯƠNG 7 

  THỰC HIỆN CÔNG NGHỆ 

7.1.  NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN THỰC HIỆN CÔNG NGHỆ 

 7.1.1 Phân hạng công việc 

 7.1.2 Phân bổ nguồn lực 

 7.1.3 Bổ nhiệm 

7.2.  NỘI DUNG THỰC HIỆN CÔNG NGHỆ 

 7.2.1 Lãnh đạo 

 7.2.2 Tích hợp 

 7.2.3 Thực hiện 

 7.2.4 Liên kết 

  Tài liệu học tập 

 TL1. Đọc chương 6, Tài liệu Quản trị công nghệ và đổi mới 

 TL2. Đọc chương 7, The Management of Technology and Innovation: A 

Strategic Approach 

  CHƯƠNG 8 

  ĐÁNH GIÁ VÀ KIỂM SOÁT CÔNG NGHỆ 

8.1.  ĐÁNH GIÁ VÀ KIỂM SOÁT CÔNG NGHỆ 

 8.1.1 Năng lực  

 8.1.2 Thương thuyết 

 8.1.3 Tích hợp 

8.2.  CÁC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG 

8.3.  PHÂN TÍCH SAI BIỆT 

 8.3.1 Tài chính 

 8.3.2 Chiến lược 

 8.3.3 Hoạt động 

 8.3.4 Quan hệ 

  Tài liệu học tập 

 TL1. Đọc chương 7, Tài liệu Quản trị công nghệ và đổi mới 

 TL2. Đọc chương 8, The Management of Technology and Innovation: A 

Strategic Approach 
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13. Tài liệu học tập 

13.1. Tài liệu chính 

TL1. Tài liệu Quản trị công nghệ và đổi mới, Tác giả: Trương Hồng Trình, NXB 

Đà Nẵng (2008). 

TL2. The Management of Technology and Innovation: A Strategic Approach, 

White M. A. and Bruton G. D., First Edition (2007). 

13.2. Tài liệu khác 

TK1. Management of Technology and Innovation in Japan, by Cornelius Herstatt,  

Christoph Stockstrom, Hugo Tschirky, Akio Nagahira, Springer-Verlag Berlin 

Heidelberg (2006). 

TK2. The Innovator' s Dilemma, Clayton M. Christensen, Harvard Business 

School Press (1997). 

14. Phê duyệt 

Tổ bộ môn Trưởng khoa 

 

 

 

 

Phan Thị Thanh Trúc 
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55. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 

1. Tên học phần: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 

2. Tên tiếng Anh: SCIENTIFIC RESEARCH METHOD 

3. Số tín chỉ: 02 

4. Phân bổ thời gian: Lý thuyết: 15 tiết; thực hành: 15 tiết, tự học:  60 tiết 

5. Điều kiện tham gia học phần 

6. Loại học phần: Tự chọn 

7. Mô tả tóm tắt học phần  

Học phần phương pháp nghiên cứu khoa học sẽ giúp sinh viên nhận dạng, xây 

dựng và phát triển vấn đề nghiên cứu, thiết kế nghiên cứu để giải quyết vấn đề đó, 

chuyển vấn đề thành câu hỏi nghiên cứu, thu thập và phân tích số liệu để trả lời câu hỏi 

nghiên cứu và cuối cùng là viết báo cáo nghiên cứu. Sinh viên sẽ học nhiều cách thức 

khác nhau để tiến hành nghiên cứu, và cách thức nghiên cứu sẽ ảnh hưởng đến cách thức 

giải quyết vấn đề. Do đó, kết quả nghiên cứu không thể giải thích toàn bộ, chỉ mang giá 

trị giải thích một phần hiện thực. Thực hiện một nghiên cứu khoa học thực tế là cách tốt 

nhất để hoàn thành học phần này. Học phần thuộc khối kiến thức chuyên ngành. 

8. Mục tiêu học phần (kiến thức, kỹ năng, thái độ) 

TT 

Mã mục tiêu 

học phần 

(MTx) 

Tên mục tiêu 

1 MT1 Hiểu được bản chất nghiên cứu khoa học 

2 MT2 
Biết được quy trình nghiên cứu, phân loại nghiên cứu và sản 

phẩm trong nghiên cứu 

3 MT3 Áp dụng xây dựng đề cương và thiết kế nghiên cứu khoa học 

4 MT4 
Tổng hợp và phân tích được dữ liệu định tính và định lượng trong 

nghiên cứu 

5 MT5 Đánh giá và trình bày kết quả nghiên cứu 

6 MT6 
Phát triển kỹ năng quản lý thời gian, giao tiếp, làm việc nhóm, 

thuyết trình 

7 MT7 Trung thực, chính xác, tỉ mỉ trong nghiên cứu khoa học 

9. Chuẩn đầu ra của học phần 

TT 

Mã CĐR 

học phần 

(CLOx)  

Tên chuẩn đầu ra 

1 CLO1 
Giải thích được bản chất của nghiên cứu khoa học và nghiên cứu 

khoa học trong kinh doanh 

2 CLO2 Trình bày được quy trình nghiên cứu khoa học 

3 CLO3 
Viết được ý tưởng nghiên cứu, mục tiêu nghiên cứu, câu hỏi 

nghiên cứu 
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4 CLO4 Thiết kế được đề cương nghiên cứu khoa học 

5 CLO5 
Vận dụng được các phương pháp thu thập và phân tích dữ liệu 

định tính, định lượng 

6 CLO6 Lập được báo cáo phân tích dữ liệu nghiên cứu 

7 CLO7 
Trình bày được đề cương và báo cáo dự án nghiên cứu bằng văn 

bản và thuyết trình 

Ma trận quan hệ chuẩn đầu ra học phần và chuẩn đầu ra chương trình đào tạo 

CĐR học phần/ 

CĐR chương 

trình P
L

O
1

 

P
L

O
2

 

P
L

O
3

 

P
L

O
4

 

P
L

O
5

 

P
L

O
6

 

P
L

O
7

 

P
L

O
8

 

P
L

O
9

 

P
L

O
1

0
 

P
L

O
1

1
 

P
L

O
1

2
 

CLO1         X   X 

CLO2         X    

CLO3         X   X 

CLO4       X     X 

CLO5       X X     

CLO6       X X X    

CLO7     X  X X     

10. Nhiệm vụ của sinh viên 

- Sinh viên tham gia đầy đủ các buổi học, đi học đúng giờ, không làm việc riêng 

trong giờ học, thực hiện đầy đủ các yêu cầu trong quá trình học: thảo luận, làm bài tập, 

xử lý tình huống, tham gia dự án nghiên cứu… 

- Sinh viên vắng học có lý do phải báo trước ít nhất 01 buổi làm việc để việc thiết 

kế các hoạt động trong giờ học được đảm bảo. 

- Sinh viên không sử dụng thiết bị điện tử trong giờ học lý thuyết bằng các phương 

pháp thuyết giảng, giải thích; chỉ được sử dụng các thiết bị điện tử khi thảo luận, tìm 

kiếm tài liệu và thực hành. 

11. Đánh giá sinh viên 

TT Tên chỉ tiêu Cách thức đánh giá Tỷ lệ (%) 

1 
Điểm chuyên 

cần 
Thời gian lên lớp, tham gia các hoạt động trong lớp 10 

2 Điểm giữa kì Báo cáo đề cương nghiên cứu khoa học (nhóm) 30 

3 Điểm cuối kì Báo cáo tổng kết đề tài nghiên cứu khoa học (nhóm) 60 

12. Nội dung chi tiết học phần 

  CHƯƠNG 1 

  GIỚI THIỆU VỀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 

1.1.  
BẢN CHẤT CỦA VIỆC NGHIÊN CỨU, NGHIÊN CỨU KINH 

DOANH DOANH VÀ QUẢN LÝ 
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 1.1.1. Bản chất của việc nghiên cứu 

 1.1.2. Bản chất của nghiên cứu kinh doanh và quản lý 

1.2.  QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU 

1.3.  SẢN PHẨM NGHIÊN CỨU 

1.4.  KỸ NĂNG NGHIÊN CỨU 

 1.4.1 Kỹ năng lập luận 

 1.4.2.  Kỹ năng tranh luận 

 1.4.3. Kỹ năng thuyết trình 

 1.5.4 Kỹ năng tìm kiếm thông tin 

  CHƯƠNG 2 

  
HÌNH THÀNH Ý TƯỞNG VÀ XÂY DỰNG MỤC TIÊU 

NGHIÊN CỨU, CÂU HỎI NGHIÊN CỨU 

2.1.  THUỘC TÍNH CỦA CHỦ ĐỀ NGHIÊN CỨU TỐT 

2.2.  HÌNH THÀNH Ý TƯỞNG NGHIÊN CỨU 

2.3.  BIẾN Ý TƯỞNG THÀNH DỰ ÁN NGHIÊN CỨU 

2.4.  XÂY DỰNG MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU, CÂU HỎI NGHIÊN CỨU 

 2.4.1. Xác định mục tiêu nghiên cứu 

 2.4.2. Viết câu hỏi nghiên cứu 

  CHƯƠNG 3 

  HÌNH THÀNH THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU 

3.1.  XÁC ĐỊNH CHIẾN LƯỢC NGHIÊN CỨU 

3.2.  LỰA CHỌN PHƯƠNG PHÁP PHỨC HỢP 

3.3.  XÂY DỰNG KHUNG THỜI GIAN 

  CHƯƠNG 4 

  SỬ DỤNG DỮ LIỆU THỨ CẤP VÀ THU THẬP DỮ LIỆU SƠ CẤP 

4.1.  TỔNG QUAN VỀ NGHIÊN CỨU ĐỊNH TÍNH 

 4.1.1 Khái niệm 

 4.1.2. Ý nghĩa và đặc điểm của nghiên cứu định tính 

 4.1.3. Hạn chế của nghiên cứu định tính 

4.2.  TỔNG QUAN VỀ NGHIÊN CỨU ĐỊNH LƯỢNG 

 4.2.1. Khái niệm 

 4.2.2. Ý nghĩa và đặc điểm của nghiên cứu định tính 

 4.2.3. Hạn chế của nghiên cứu định tính 

4.3.  CHỌN MẪU TRONG NGHIÊN CỨU 

 4.3.1 Cỡ mẫu 

 4.3.2. Chọn mẫu xác suất 
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 4.3.3. Chọn mẫu phi xác suất 

4.4.  DỮ LIỆU VÀ THU THẬP DỮ LIỆU 

 4.4.1. Nguồn dữ liệu thứ cấp 

 4.4.2. Thu thập dữ liệu sơ cấp 

  CHƯƠNG 5 

  PHÂN TÍCH DỮ LIỆU 

5.1.  PHÂN TÍCH DỮ LIỆU ĐỊNH TÍNH 

 5.1.1. Mô tả hiện tượng 

 5.1.2. Phân tích hiện tượng 

 5.1.3 Liên kết hiện tượng 

5.2.  PHÂN TÍCH DỮ LIỆU ĐỊNH LƯỢNG 

 5.2.1. Thống kê mô tả 

 5.2.2. Kiểm định thống kê 

  CHƯƠNG 6 

  TRÌNH BÀY VÀ THUYẾT TRÌNH DỰ ÁN 

6.1.  CÁCH VIẾT BÁO CÁO VÀ CHUẨN BỊ TRÌNH BÀY 

6.2.  CÁCH THUYẾT TRÌNH DỰ ÁN 

13. Tài liệu học tập 

13.1. Tài liệu chính 

TL1. Phương pháp nghiên cứu trong kinh doanh; Mark Saunders, Philip Lewis, 

Adrian Thornhill (Nguyễn Văn Dung dịch); NXB Tài chính; 2010. 

TL2. Slide môn học, Lê Thị Thu Trang (Lưu hành nội bộ). 

13.2. Tài liệu khác  

TK1. Giáo trình Kỹ năng nghiên cứu và lập luận; Lê Thị Hồng Vân; NXB Hồng Đức; 2013. 

TK2. Phương pháp nghiên cứu khoa học; Vũ Cao Đàm; NXB Khoa học kỹ thuật; 2005. 

TK3. Giáo trình Phương pháp nghiên cứu khoa học trong kinh doanh; Nguyễn Đình 

Thọ; NXB Tài chính, 2014. 

14. Phê duyệt 

Tổ bộ môn Trưởng khoa 

 

 

 

 

Phan Thị Thanh Trúc 
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56. QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI 

1. Học phần: QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI 

2. Tên học phần (tiếng Anh): BUSINESS MANAGEMENT, MAJORING COMMERCE 

3. Số tín chỉ: 03 

4. Phân bổ thời gian: Lý thuyết: 24 tiết; thực hành: 21 tiết, tự học: 90 tiết  

5. Điều kiện tham gia học phần: Học trước Quản trị học 

6. Loại học phần: Tự chọn 

7. Mô tả tóm tắt học phần 

Môn học đề cập những kiến thức về thương mại và những định hướng chiến lược 

của các doanh nghiệp thương mại; Cách thức tổ chức và kỹ năng quản trị các hoạt động 

bán hàng, mua hàng và dự trữ hàng hóa, quản trị nhân sự, quản trị tài chính của doanh 

nghiệp thương mại  

8. Mục tiêu của học phần 

TT 

Mã mục 

tiêu học 

phần (MTx) 

Tên mục tiêu 

  Kiến thức 

1 MT1 

Phân tích những đặc trưng cơ bản của doanh nghiệp thương mại 

từ đó có thể khởi thảo các chiến lược thích ứng trong hoạt động 

kinh doanh của doanh nghiệp thương mại. 

2 MT2 
Cung cấp những kiến thức cơ bản về quản trị các hoạt động kinh 

doanh của doanh nghiệp thương mại  

3 MT3 Phân tích các hoạt động nghiệp vụ của doanh nghiệp thương mại 

4 MT4 
Cung cấp kiến thức giải quyết các vấn đề nảy sinh trong quá 

trình quản trị doanh nghiệp thương mại 

  Kỹ năng 

5 MT5 Phát triển kĩ năng làm việc nhóm, giải quyết vấn đề 

6 MT6 Rèn luyện kĩ năng thuyết trình 

7 MT7 Rèn luyện kĩ năng lập kế hoạch và tổ chức thực hiện 

9. Chuẩn đầu ra học phần của học phần 

TT 

Mã CĐR 

học phần 

(CLOx) 

Tên chuẩn đầu ra 

1 CLO1 
Trình bày được đặc trưng của thương mại và quản trị doanh 

nghiệp thương mại 

2 CLO2 
Giải thích được về các chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp 

thương mại 

3 CLO3 Giải thích được cơ cấu tổ chức của các doanh nghiệp thương mại 

4 CLO4 Phân tích được các nghiệp vụ và việc quản trị theo nghiệp vụ 
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trong doanh nghiệp thương mại như mua hàng, dự trữ, bán hàng, 

tài chính, nhân sự,... 

5 CLO5 Có kĩ năng làm việc nhóm, giải quyết vấn đề 

6 CLO6 Vận dụng linh hoạt kĩ năng thuyết trình 

7 CLO7 Có kĩ năng bán hàng 

Ma trận quan hệ chuẩn đầu ra học phần và chuẩn đầu ra chương trình đào tạo 

CĐR học 

phần/ CĐR 

chương 

trình 

P
L

O
1

 

P
L

O
2

 

P
L

O
3

 

P
L

O
4

 

P
L

O
5

 

P
L

O
6

 

P
L

O
7

 

P
L

O
8

 

P
L

O
9

 

P
L

O
1

0
 

P
L

O
1

1
 

P
L

O
1

2
 

CLO1   x          

CLO2   x          

CLO3   x          

CLO4   x x         

CLO5       x  x    

CLO6     x        

CLO7    x      x   

10. Nhiệm vụ của sinh viên 

- Tham gia giờ học trên lớp. 

- Thảo luận trên lớp và làm bài tập cá nhân theo yêu cầu của giáo viên 

- Làm bài tập nhóm và tham gia thuyết trình  

- Thi cuối kỳ 

11. Đánh giá sinh viên 

TT Tên chỉ tiêu Cách thức đánh giá Tỷ lệ (%) 

1 Điểm chuyên cần Điểm chuyên cần và bài tập quá trình 10  

2 Điểm giữa kì Làm bài thi tự luận 30  

3 Điểm cuối kì Thuyết trình và tổ chức hoạt động trên lớp 60 

12. Nội dung chi tiết học phần 

  CHƯƠNG 1 

  TỔNG QUAN VỀ THƯƠNG MẠI VÀ DOANH NGHIỆP 

THƯƠNG MẠI 

1.1.  THƯƠNG MẠI  

 1.1.1 Trao đổi hàng hóa 

 1.1.2 Lưu thông hàng hóa 

 1.1.3 Thương mại 

1.2.  KINH DOANH THƯƠNG MẠI  

 1.2.1 Khái niệm 

 1.2.2 Mục đích, chức năng của kinh doanh thương mại 

 1.2.3 Nội dung của kinh doanh thương mại 
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 1.2.4 Những hình thức tổ chức kinh doanh thương mại 

1.3.  DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI 

 1.3.1 Khái niệm 

 1.3.2 Đặc trưng của doanh nghiệp thương mại 

 1.3.3 Phân loại doanh nghiệp thương mại 

 1.3.4 Chức năng, nhiệm vụ của doanh nghiệp thương mại 

  Tài liệu học tập 

 TL1. Đọc chương 1,2, giáo trình Quản trị doanh nghiệp thương mại, PGS.TS. 

Phạm Vũ Luận, Đại học Thương mại Hà Nội. 

  CHƯƠNG 2 

  QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI 

2.1.  KHÁI NIỆM VÀ CÁC QUAN ĐIỂM VỀ QUẢN TRỊ DOANH 

NGHIỆP THƯƠNG MẠI 

 2.1.1 Khái niệm 

 2.1.2 Các quan điểm về quản trị doanh nghiệp thương mại 

2.2.  TIẾN TRÌNH QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI 

 2.2.1 Hoạch định 

 2.2.2 Tổ chức 

 2.2.3 Lãnh đạo 

 2.2.4 Kiểm tra 

2.3.  QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI THEO NGHIỆP VỤ 

KINH DOANH 

 2.3.1 Quản trị bán hàng 

 2.3.2 Quản trị mua hàng 

 2.3.3 Quản trị dự trữ 

 2.3.4 Quản trị các hoạt động dịch vụ 

  Tài liệu học tập 

 TL1. Đọc chương 3, giáo trình Quản trị doanh nghiệp thương mại, PGS.TS. 

Phạm Vũ Luận, Đại học Thương mại Hà Nội. 

  CHƯƠNG 3 

  CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI 

3.1.  KHÁI NIỆM VÀ VAI TRÒ CỦA CHIẾN LƯỢC KINH DOANH 

 3.1.1 Khái niệm 

 3.1.2 Vai trò 

3.2.  CÁC LOẠI CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP 

THƯƠNG MẠI 

 3.2.1 Chiến lược cấp doanh nghiệp 

 3.2.2 Chiến lược cấp đơn vị kinh doanh chiến lược 

 3.2.3 Chiến lược cấp chức năng 

3.3.  NỘI DUNG CỦA QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC TRONG DOANH 
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NGHIỆP THƯƠNG MẠI 

 3.3.1 Hoạch định chiến lược 

 3.3.2 Tổ chức thực hiện chiến lược 

 3.3.3 Kiểm tra và đánh giá thực hiện chiến lược kinh doanh 

  Tài liệu học tập 

 TL1. Đọc chương 4,5,6,7,8, giáo trình Quản trị doanh nghiệp thương mại, 

PGS.TS. Phạm Vũ Luận, Đại học Thương mại Hà Nội. 

  CHƯƠNG 4 

  TỔ CHỨC BỘ MÁY CỦA CÁC DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI 

4.1.  VAI TRÒ VÀ NỘI DUNG CỦA TỔ CHỨC BỘ MÁY CỦA DOANH 

NGHIỆP THƯƠNG MẠI 

 4.1.1 Khái niệm và vai trò của tổ chức bộ máy 

 4.1.2 Nội dung của tổ chức bộ máy 

4.2.  CÁC NGUYÊN TẮC VÀ NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TỔ CHỨC 

BỘ MÁY CỦA DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI 

 4.2.1 Các nguyên tắc 

 4.2.2 Các nhân tố ảnh hưởng 

4.3.  MÔ HÌNH TỔ CHỨC BỘ MÁY KINH DOANH CỦA DOANH 

NGHIỆP THƯƠNG MẠI 

 4.3.1 Mô hình đơn giản (mô hình trưch tuyến) 

 4.3.2 Mô hình tổ chức theo chức năng 

 4.3.3 Mô hình tổ chức theo ngành hàng, mặt hàng 

 4.3.4 Mô hình tổ chức theo khách hàng 

 4.3.5 Mô hình tổ chức theo khu vực địa lý 

 4.3.6 Mô hình tổ chức theo ma trận 

 4.3.7 Mô hình tổ chức hỗn hợp 

4.4.  VAI TRÒ VÀ NỘI DUNG CỦA TỔ CHỨC BỘ MÁY CỦA DOANH 

NGHIỆP THƯƠNG MẠI 

 4.4.1 Mạng lưới kinh doanh của doanh nghiệp thương mại 

 4.4.2 Yêu cầu và các căn cứ phân bố mạng lưới kinh doanh của doanh nghiệp 

thương mại 

  Tài liệu học tập 

 TL1. Đọc chương 5, giáo trình Quản trị doanh nghiệp thương mại, PGS.TS. 

Phạm Vũ Luận, Đại học Thương mại Hà Nội. 

  CHƯƠNG 5 

  QUẢN TRỊ BÁN HÀNG TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI 

5.1.  BÁN HÀNG TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI 

 5.1.1 Khái niệm bán hàng 

 5.1.2 Vai trò của bán hàng 

 5.1.3 Các phương thức và hình thức bán hàng 
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5.2.  QUẢN TRỊ BÁN HÀNG THEO CHỨC NĂNG 

 5.2.1 Hoạch định bán hàng 

 5.2.2 Tổ chức bán hàng 

 5.2.3 Lãnh đạo trong quản trị bán hàng 

 5.2.4 Kiểm soát hoạt động bán hàng 

5.3.  QUẢN TRỊ BÁN HÀNG THEO THƯƠNG VỤ 

 5.3.1 Trước khi tiến hành thương vụ 

 5.3.2 Triển khai thương vụ 

 5.3.3 Thực hiện các dịch vụ sau bán hàng 

  Tài liệu học tập 

 TL1. Đọc chương 9, giáo trình Quản trị doanh nghiệp thương mại, PGS.TS. 

Phạm Vũ Luận, Đại học Thương mại Hà Nội. 

  CHƯƠNG 6 

  QUẢN TRỊ MUA HÀNG VÀ DỰ TRỮ HÀNG HÓA  

TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI 

6.1.  QUẢN TRỊ MUA HÀNG TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI 

 6.1.1 Mua hàng trong doanh nghiệp thương mại 

 6.1.2 Tầm quan trọng của quản trị mua hàng trong doanh nghiệp thương mại 

 6.1.3 Nội dung của quản trị mua hàng trong doanh nghiệp thương mại 

6.2.  QUẢN TRỊ DỰ TRỮ HÀNG HÓA TRONG DOANH NGHIỆP 

THƯƠNG MẠI 

 6.2.1 Dự trữ trong doanh nghiệp thương mại 

 6.2.2 Tầm quan trọng của quản trị dự trữ hàng hóa trong doanh nghiệp 

thương mại 

 6.2.3 Nội dung của quản trị dự trữ hàng hóa trong doanh nghiệp thương mại 

  Tài liệu học tập 

 TL1. Đọc chương 10, giáo trình Quản trị doanh nghiệp thương mại, PGS.TS. 

Phạm Vũ Luận, Đại học Thương mại Hà Nội. 

  CHƯƠNG 7 

  QUẢN TRỊ NHÂN SỰ TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI 

7.1.  ĐẶC ĐIỂM CỦA NHÂN SỰ TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG 

MẠI 

 7.1.1 Nhân sự trong doanh nghiệp thương mại 

 7.1.2 Đặc điểm của nhân sự  

7.2.  KHÁI NIỆM VÀ TẦM QUAN TRỌNG CỦA QUẢN TRỊ NHÂN SỰ 

TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI 

 7.2.1 Khái niệm 

 7.2.2 Tầm quan trọng của quản trị nhân sự 

7.3.  NỘI DUNG CỦA QUẢN TRỊ NHÂN SỰ TRONG DOANH NGHIỆP 

THƯƠNG MẠI 
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 7.3.1 Phân tích công việc 

 7.3.2 Tuyển dụng nhân sự 

 7.3.3 Đánh giá và đãi ngộ nhân sự 

7.4.  CÁC CHỨC DANH NHÂN SỰ TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI  

 7.4.1 Theo cấp độ của quá trình quản trị 

 7.4.2 Theo nội dung của công việc quản trị 

 7.4.3 Một số chức danh quan trọng trong doanh nghiệp thương mại 

  Tài liệu học tập 

 TL1. Đọc chương 11, giáo trình Quản trị doanh nghiệp thương mại, PGS.TS. 

Phạm Vũ Luận, Đại học Thương mại Hà Nội. 

  CHƯƠNG 8 

  QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI 

8.1.  QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH CỦA DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI 

 8.1.1 Hoạt động tài chính doanh nghiệp thương mại 

 8.1.2 Chức năng, nhiệm vụ và vai trò của quản trị tài chính doanh nghiệp 

thương mại 

8.2.  QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH NGẮN HẠN TRONG DOANH NGHIỆP 

THƯƠNG MẠI 

 8.2.1 Mục tiêu và nhiệm vụ của quản trị tài chính ngắn hạn 

 8.2.2 Phân tích tài chính doanh nghiệp thương mại 

 8.2.3 Dự đoán nhu cầu tài chính ngắn hạn trong doanh nghiệp thương mại 

 8.2.4 Các nguồn và chính sách tài chính ngắn hạn 

8.3.  QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH DÀI HẠN TRONG DOANH NGHIỆP 

THƯƠNG MẠI 

 8.3.1 Vấn đề đầu tư trong doanh nghiệp thương mại 

 8.3.2 Quyết định đầu tư của doanh nghiệp thương mại 

 8.3.3 Các nguồn tài trợ cho hoạt động đầu tư của doanh nghiệp thương mại 

  Tài liệu học tập 

 TL1. Đọc chương 12, giáo trình Quản trị doanh nghiệp thương mại, PGS.TS. 

Phạm Vũ Luận, Đại học Thương mại Hà Nội. 

13. Tài liệu học tập 

13.1. Tài liệu chính 

TL1. PGS.TS. Phạm Vũ Luận - Quản trị doanh nghiệp thương mại, Đại học 

Thương mại Hà Nội. 

TL2. FUNDAMENTALS OF SELLING, FUTRELL, (2014). 

13.2. Tài liệu khác 

TK1. PGS. TS. Hoàng Minh Đường, PGS. TS. Nguyến Thừa Lộc - Quản trị doanh 

nghiệp thương mại, Nxb Thống kê 2005 

TK2. TS. Đỗ Ngọc Mỹ - Quản trị doanh nghiệp thương mại, Trung tâm đào tạo 
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thường xuyên Đại học Đà Nẵng, 2006. 

TK3. SELL, INGRAM, (2015). 

TK4. MKTG3503: Sales and Account Management, INGRAM ET AL, (2014). 

TK5. Maximing your sales with Microsoft dynamics CRM 2011, Kachinske, (2012). 

14. Phê duyệt:   

Tổ bộ môn Trưởng khoa 

 

 

 

 

Phan Thị Thanh Trúc 
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57. THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ 

1. Tên học phần: THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ 

2. Tên tiếng Anh: ELECTRONIC COMMERCE 

3. Số tín chỉ: 03 

4. Phân bổ thời gian: Lý thuyết: 30 tiết; thực hành:15 tiết, tự học: 90 tiết 

5. Điều kiện tham gia học phần 

6. Loại học phần: Tự chọn 

7. Mô tả tóm tắt học phần 

Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về thương mại điện tử, 

lợi ích và các điều kiện ứng dụng thương mại điện tử trong nền kinh tế. Sinh viên cũng 

được cung cấp những kiến thức về các mô hình và ứng dụng thương mại điện tử; các 

công cụ hỗ trợ thương mại điện tử.  

8. Mục tiêu học phần (kiến thức, kỹ năng, thái độ) 

TT 

Mã mục 

tiêu học 

phần (MTx) 

Tên mục tiêu 

  Kiến thức 

1 MT1 
Trình bày được các kiến thức nền tảng, các công cụ hỗ trợ trong 

lĩnh vực thương mại điện tử 

2 MT2 
Giải quyết được các vấn đề cơ bản trong môn học thương mại 

điện tử 

  Kỹ năng 

3 MT3 Có kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm 

9. Chuẩn đầu ra của học phần 

TT 

Mã CĐR 

học phần 

(CLOx) 

Tên chuẩn đầu ra 

1 CLO1 
Trình bày được các khái niệm nền tảng trong lĩnh vực thương 

mại điện tử 

2 CLO2 
Trình bày được các đặc trưng cơ bản, các điều kiện ứng dụng, 

các mô hình thương mại điện tử 

3 CLO3 Trình bày được cấu trúc thương mại điện tử hiện đại 

4 CLO4 

Phân tích được những vấn đề liên quan đến các hoạt động hỗ trợ 

cho hoạt động marketing, thanh toán, an ninh bảo mật thông tin, 

và chuỗi cung ứng điện tử 

5 CLO5 

Áp dụng được kiến thức, kỹ năng đã học để xây dựng một mô 

hình kinh doanh TMĐT định hướng thị trường toàn cầu với các 

lựa chọn ứng dụng, nền tảng và công cụ TMĐT phù hợp.  

6 CLO6 Có kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm 
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Ma trận quan hệ chuẩn đầu ra học phần và chuẩn đầu ra chương trình đào tạo 

CĐR học 

phần/ CĐR 

chương trình P
L

O
1

 

P
L

O
2

 

P
L

O
3

 

P
L

O
4

 

P
L

O
5

 

P
L

O
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P
L

O
7

 

P
L

O
8

 

P
L

O
9

 

P
L

O
1

0
 

P
L

O
1

1
 

P
L

O
1

2
 

CLO1   x          

CLO2   x          

CLO3   x          

CLO4   x     x     

CLO5    x         

CLO6     x  x      

10. Nhiệm vụ của sinh viên 

- Sinh viên/học viên có trách nhiệm tham dự đầy đủ các buổi học. Trong trường 

hợp nghỉ học do lý do bất khả kháng thì phải có giấy tờ chứng minh đầy đủ và hợp lý. 

- Sinh viên vắng quá 2 buổi học dù có lý do hay không có lý do đều bị coi như 

không hoàn thành khóa học và phải đăng ký học lại vào học kỳ sau. 

- Học phần được thực hiện trên nguyên tắc tôn trọng người học và người dạy. 

Mọi hành vi làm ảnh hưởng đến quá trình dạy và học đều bị nghiêm cấm. 

- Sinh viên/học viên phải đi học đúng giờ quy định. Sinh viên/học viên đi trễ quá 

5 phút sau khi giờ học bắt đầu sẽ không được tham dự buổi học. 

- Tuyệt đối không làm ồn, gây ảnh hưởng đến người khác trong quá trình học. 

- Tuyệt đối không được ăn uống, nhai kẹo cao su, sử dụng các thiết bị như điện 

thoại, máy nghe nhạc trong giờ học. 

- Máy tính xách tay, máy tính bảng chỉ được thực hiện vào mục đích ghi chép bài 

giảng, tính toán phục vụ bài giảng, bài tập, tuyệt đối không dùng vào việc khác. 

- Các vấn đề liên quan đến xin bảo lưu điểm, khiếu nại điểm, chấm phúc tra, kỷ 

luật trường thì được thực hiện theo quy chế học vụ của Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại 

Kon Tum. 

11. Đánh giá sinh viên 

TT Tên chỉ tiêu 
Cách thức 

đánh giá 

Tỷ 

lệ 

(%) C
L

O
1

 

C
L

O
2

 

C
L

O
3

 

C
L

O
4

 

C
L

O
5

 

C
L

O
6

 

1 
Điểm chuyên 

cần 

Chuyên cần, 

thái độ học tập 
10      x 

2 Điểm giữa kì Trắc nghiệm 30 x x     

3 Điểm cuối kì 
Thuyết trình, 

báo cáo  
60   x x x  

12. Nội dung chi tiết học phần 

  CHƯƠNG 1 
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  TỔNG QUAN VỀ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ (TMĐT) 

1.1.  KHÁI NIỆM CHUNG VỀ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ 

 1.1.1 Các khái niệm 

 1.1.2 Sự ra đời và phát triển của Internet 

 1.1.3 Lịch sử hình thành TMĐT 

1.2  ĐẶC ĐIỂM, PHÂN LOẠI TMĐT 

 1.2.1 Đặc điểm 

 1.2.2 Phân loại 

1.3  LỢI ÍCH VÀ HẠN CHẾ CỦA TMĐT 

 1.3.1 Lợi ích 

 1.3.2 Hạn chế 

1.4  ẢNH HƯỞNG CỦA TMĐT 

 1.4.1 Ảnh hưởng tới doanh nghiệp 

 1.4.2 Ảnh hưởng tới người tiêu dùng 

 1.4.3 Ảnh hưởng tới môi trường xã hội 

1.5  
THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN TMĐT VIỆT NAM VÀ TRÊN THẾ 

GIỚI 

 1.5.1 Thực trạng phát triển TMĐT Việt Nam 

 1.5.2 Thực trạng phát triển TMĐT trên thế giới 

1.6  CƠ CHẾ, NỀN TẢNG VÀ CÔNG CỤ TMĐT 

 1.6.1 Cơ sở hạ tầng TMĐT 

 1.6.2 Thị trường điện tử 

 1.6.3 Cơ chế mua sắm của khách hàng 

 1.6.4 Phương thức dành cho người bán  

 1.6.5 Cộng đồng ảo và mạng xã hội 

 1.6.6 Nền tảng TMĐT mới nổi 

 1.6.7 Nền tảng web tương lai 

  CHƯƠNG 2 

  CÁC ỨNG DỤNG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ 

2.1  BÁN LẺ ĐIỆN TỬ 

 2.1.1  Bán lẻ điện tử B2C 

 2.1.2  Mô hình kinh doanh bán lẻ điện tử 

 2.1.3  Dịch vụ du lịch trực tuyến 

 2.1.4  Ngân hàng và tài chính cá nhân trực tuyến 

 2.1.5  Giải trí kỹ thuật số 

 2.1.6  Hỗ trợ mua hàng trực tuyến 

 2.1.7  Khía cạnh mới của cạnh tranh bán lẻ 

 2.1.8  Các vấn đề trong bán lẻ trực tuyến 

2.2  TMĐT B2B 

 2.2.1 Khái niệm, đặc điểm, các mô hình B2B 
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 2.2.2 Marketing B2B 

 2.2.3 Giao dịch điện tử B2B 

 2.2.4 B2B trong Web 2.0 và mạng xã hội 

2.3  CẢI TIẾN CỦA HỆ THỐNG TMĐT 

 2.3.1 Chính phủ điện tử 

 2.3.2 Học trực tuyến và sách điện tử 

 2.3.3 Mô hình P2P 

  CHƯƠNG 3 

  CÁC CẤU TRÚC TMĐT HIỆN ĐẠI  

3.1  THƯƠNG MẠI DI ĐỘNG 

 3.1.1 Khái niệm 

 3.1.2 Cơ sở hạ tầng 

 3.1.3 Ứng dụng ngân hàng di động 

 3.1.4 Giải trí di động 

 3.1.5 Thương mại định vị 

 3.1.6 Bảo mật trong thương mại di động 

3.2  THƯƠNG MẠI XÃ HỘI 

 3.2.1 Định nghĩa và sự phát triển 

 3.2.2 Các yếu tố của thương mại xã hội 

3.3  THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THÔNG MINH 

 3.3.1 Giới thiệu 

 3.3.2 Tính cấp thiết của trí tuệ nhân tạo 

 3.3.3 Các ứng dụng AI trong TMĐT 

 3.3.4 Hệ thống tri thức 

 3.3.5 Kế nội vạn vật và TMĐT 

  CHƯƠNG 4 

  CÁC DỊCH VỤ HỖ TRỢ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ 

4.1  MARKETING VÀ QUẢNG CÁO TRONG TMĐT 

 4.1.1 Hành vi người tiêu dùng trực tuyến 

 4.1.2 Các nhân hóa và marketing dịch vụ 

 4.1.3 Nghiên cứu thị trường trong TMĐT 

 4.1.4 Các phương thức quảng cáo trực tuyến 

 4.1.5 Marketing di động và quảng cáo di động 

4.2  AN NINH TMĐT 

 4.2.1 Vấn đề về bảo mật thông tin 

 4.2.2 Bối cảnh an ninh TMĐT 

 4.2.3 Các phương thức tấn công bằng phần mềm độc hại kỹ thuật 

 4.2.4 Mô hình đảm bảo thông tin và chiến lược phòng thủ 

4.3  THANH TOÁN ĐIỆN TỬ 

 4.3.1 Thay đổi bối cảnh bán lẻ 
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 4.3.2 Thẻ thanh toán trực tuyến 

 4.3.3 Thẻ thông minh 

 4.3.4 Ví thanh toán TMĐT 

 4.3.5 Thanh toán di động 

4.4  CHUỖI CUNG ỨNG TRONG TMĐT 

 4.4.1 Tổng quan thực hiện đơn hàng và hậu cần 

 4.4.2 Thực hiện đơn hàng theo đơn đặt hàng (MTO) và tùy chỉnh hàng loạt 

 4.4.3 Hệ thống quản lý kho hàng 

 4.4.4 Giao hàng 

  CHƯƠNG 5 

  CHIẾN LƯỢC VÀ TRIỂN KHAI DỰ ÁN TMĐT 

5.1  HOẠC ĐỊNH CHIẾN LƯỢC THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ 

 5.1.1 Tiến hành hoạch định chiến lược TMĐT 

 5.1.2 Chiến lược TMĐT cho doanh nghiệp vừa và nhỏ 

 5.1.3 Chiến lược TMĐT toàn cầu 

 5.1.4 Các vấn đề cần chú ý khi hoạch định chiến lược TMĐT 

5.2  TRIỂN KHAI DỰ ÁN KINH DOANH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ 

 5.2.1 Lập kế hoạch dự án TMĐT 

 5.2.2 Triển khai dự án TMĐT 

 5.2.3 Các vấn đề pháp lý, đạo đức và xã hội cần chú ý khi triển khai TMĐT 

13. Tài liệu học tập 

13.1. Tài liệu chính 

TL1. TS. Trần Văn Hòe (2015), Thương mại điện tử căn bản, NXB Đại học Kinh 

tế quốc dân (2015) 

TL2. EfraimTurban et al (2018), Electronic Commerce 2018: A Managerial and 

Social Networks Perspective; Springer Texts in Business and Economics (2018) 

TL3. Bài giảng được giảng viên cung cấp 

13.2. Tài liệu khác  

TK1. Kenneth C. Laudon &Carol Guercio Traver (2018), E-commerce: 

business.technology.society; Pearson Education (2018). 

TK2. Báo cáo thương mại điện tử hằng năm; Cục thương mại điện tử và công nghệ 

thông tin, Bộ công thương. 

14. Phê duyệt 

Tổ bộ môn Trưởng khoa 

 

 

 

Phan Thị Thanh Trúc 
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PHỤ LỤC 2: CHIẾN LƯỢC GIẢNG DẠY VÀ HỌC TẬP  

Chương trình này được triển khai giảng dạy theo phương pháp dạy học tích cực, 

với việc sử dụng đa dạng chiến lược dạy và học như Chiến lược kỹ năng tư duy 

(Thinking Skills Strategies), Chiến lược dựa trên hoạt động (Activity-Based Strategies), 

Chiến lược hợp tác (Cooperative Strategies) và Chiến lược học tập độc lập – tự học 

(Independent Learning Strategies). Nhiều môn học sử dụng các kĩ thuật của Chiến lược 

kỹ năng tư duy (Thinking Skills Strategies) như Tập lích não (Brainstorming) để thúc 

đẩy sinh viên phát triển ý tưởng sáng tạo, đặc biệt là phát triển ý tưởng sáng  tạo  trong  

ra quyết  định,  trong  các  giải  pháp  kinh  doanh  và khởi  nghiệp.  Phương  pháp 

Nghiên cứu tình huống (Case Study) cũng được sử dụng mạnh mẽ, với đa dạng các tình 

huống (Cases) của các tập đoàn trong và ngoài nước, Cases được cập nhật hàng kì, thích 

nghi với sự phát triển nhanh chóng của môi trường kinh doanh. Chương trình đào tạo 

Quản trị Kinh doanh cũng sử dụng mạnh mẽ hình thức Tham luận (Guest Speaker), với 

khách mời là các doanh nhân, nhà quản trị, là cựu sinh viên. Thông qua hình thức này, 

sinh viên có thể có những bài học thực tế.  

Với đặc thù ngành nghề, nhà quản trị tương lai cần phát triển các năng lực về giao 

tiếp, truyền thông, phát huy khả năng linh hoạt, sáng tạo… Để hỗ trợ người học đạt được 

các năng lực này, Chương trình đào tạo Quản trị Kinh doanh đã sử dụng thường xuyên 

phương pháp Thuyết trình miệng (Oral Presentation) và Tranh luận (Debates), nhằm 

tăng cường các kỹ năng cho sinh viên như giao tiếp, thương lượng, làm việc nhóm. Sinh 

viên của chương trình còn được tham gia đa dạng vào các hoạt động Đi thực tế (Field 

Trip), tới nhiều doanh nghiệp trong nhiều lĩnh vực khác nhau để tìm hiểu nhiều nội dung 

đa dạng liên quan đến nội dung môn học.  

Các phương pháp như Thảo luận (Discussion) và Làm việc nhóm (Peer Practice) 

cũng được sử dụng xuyên suốt trong nhiều môn học từ năm 1 tới năm cuối, nhằm thúc 

đẩy sinh viên tương tác với nhau, và sau đó đưa vào áp dụng trong công việc thực tế.  

Đặc biệt, để thúc đẩy tinh thần kinh doanh và khởi nghiệp, Chương trình đào tạo 

Quản trị Kinh doanh còn phát triển các hoạt động dạy và học thông qua việc phát triển 

các dự án kinh doanh thử nghiệm, thúc đẩy người học có trải nghiệm thực tế với thị 

trường, với khác hàng. Người học còn được gặp gỡ các doanh nhân, chuyên gia khởi 

nghiệp thông qua các buổi Cố vấn (Mentoring) để trao đổi,  học hỏi về ý tưởng và giải 

pháp kinh doanh.  

Ứng dụng Công nghệ thông tin cũng là một phần không thể thiếu trong Chương 

trình đào tạo Quản trị Kinh doanh. Ứng dụng công nghệ thông tin không chỉ là một nội 

dung giảng dạy được cập nhật liên tục trong chương trình mà nó còn là công cụ được sử 

dụng thường xuyên để hỗ trợ việc dạy và học, thúc đẩy người học phát triển năng lực tự 

học. Với chương trình đào tạo này, sinh viên tích cực sử dụng các công cụ, phần mềm 

trực tuyến hỗ trợ cho quá trình học (Elearning, Moodle, Facebook, Google Drive ...). 
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Các phần mềm chuyên dụng của ngành như SPSS, Eviews, Stata… được sử dụng hầu 

hết trong các môn chuyên ngành để giải quyết các vấn đề kinh doanh.  

Việc sử dụng đa dạng phương pháp dạy và học sẽ hỗ trợ tích cực người học đạt 

được các PLOs. 

Các phương pháp dạy và học nói trên giúp sinh viên đạt được PLOs, thể hiện trong 

Bảng sau. 

Chiến lược và phương 

pháp dạy-học 

PLOs 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

I. Dạy trực tiếp             

1. Giải thích cụ thể x x x x x x x x x x x x 

2. Thuyết giảng x x x x x x x x    x 

 3. Tham luận  x x x x x x x x    x 

II. Dạy gián tiếp             

4. Câu hỏi gợi mở x x x x     x x x x 

5. Giải quyết vấn đề x x x x x x x x x x x x 

6. Học theo tình huống x x x x x x x x x x x x 

III. Học trải nghiệm             

7. Mô hình     x x x x     

8. Thực tập, thực tế     x x x x     

9. Thí nghiệm             

10. Nhóm nghiên cứu 

giảng dạy 
            

IV. Dạy học tương tác             

11. Tranh luận x x x x x x x x x x x x 

12. Thảo luận  x x x x x x x x x x x x 

13. Học nhóm          x   

V. Tự học              

14. Bài tập ở nhà x x x x x x x x x x x x 
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PHỤ LỤC 3: BẢNG ĐỐI SÁNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

Chương 

trình 

Cấu 

trúc/ 

Nội 

dung 

Chương trình tham khảo Chương trình đào tạo của UDCK Đánh giá 

Đại học 

kinh tế 

Đà Nẵng 

Về cấu 

trúc 

133 Tín chỉ  

Giáo dục đại cương: 50TC 

Giáo dục chuyên ngành: 83TC 

- Kiến thức cơ sở ngành: 33 TC  

- Kiến thức chuyên ngành: 

50TC 

Trong đó: Số tín chỉ tự chọn: 9 

132 tín chỉ  

Giáo dục đại cương: 45TC 

Giáo dục chuyên nghiệp: 87TC 

- Kiến thức cơ sở ngành: 15TC 

- Kiến thức ngành/ chuyên ngành: 

72TC 

Trong đó số tín chỉ tự chọn là: 18 

Khối lượng chương trình tương tự 

Cấu trúc của 2 chương trình có sự khác 

biệt không đáng kể về tỷ lệ kiến thức cơ 

sở ngành và chuyển ngành. 

 

 

Về nội 

dung 

Các môn học bắt buộc khác: 

Nhập môn ngành, ielts 

Các môn học tự chọn khác: 

Luật thương mại quốc tế (3) 

Truyền thông marketing (3) 

Các môn học bắt buộc khác: 

Tin học đại cương; Anh văn 1-4, 

kiến tập năm 2, thực tập năm 3 

Các môn tự chọn khác: 

Quản trị rủi ro (3) 

Phân tích báo cáo tài chính (3) 

Quản trị sự thay đổi (3) 

Lãnh đạo (3) 

Thương mại điện tử (3) 

Nội dung bắt buộc của ngành Quản trị 

kinh doanh tại Phân hiệu ĐHĐN tại Kon 

Tum tương thích với 89,5%khối kiến thức 

bắt buộc của chương trình đào tạo ngành 

tham khảo (111/124 tín chỉ bắt buộc). 

Phần khác biệt là do phần kiến thức Tiếng 

Anh (12TC, đại cương) tại Phân hiệu 

hương tới mục tiêu đạt chuẩn A2. Bên 

cạnh đó, do Phân hiệu ĐHĐN tại Kon 

Tum, chú trọng đến thực tế hoạt động 

quản trị tài doanh nghiệp nên có thêm 2 

học phần kiến tập năm 2 và thực tập năm 

3 khác với ĐH Kinh tế Đà Nẵng. 

Sự khác nhau về học phần tự chọn ít. 

Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp tương 

tự nhau. 



371 

 

 

 

Chương 

trình 

Cấu 

trúc/ 

Nội 

dung 

Chương trình tham khảo Chương trình đào tạo của UDCK Đánh giá 

Đại học 

Kinh tế 

TP Hồ 

Chí 

Minh 

Về cấu 

trúc 

125TC 

Giáo dục đại cương: 45TC 

Giáo dục chuyên nghiệp: 80TC 

Kiến thức cơ sở ngành: 39 TC  

Kiến thức chuyên ngành: 41TC 

Trong đó số tín chỉ tự chọn: 9 

132 tín chỉ  

Giáo dục đại cương: 45 TC 

Giáo dục chuyên nghiệp: 87 TC 

Kiến thức cơ sở ngành: 15 

Kiến thức ngành/ chuyên ngành: 72 

Trong đó số tín chỉ tự chọn là: 18 

Khối lượng chương trình có sự khác biệt 

không đáng kể do sự chênh lệch giữa khối 

lượng kiến thức giáo dục chuyên nghiệp. 

Cấu trúc của 2 chương trình có sự khác 

biệt tương đối về tỷ lệ kiến thức cơ sở 

ngành và chuyên ngành. Tỷ lệ khác biệt 

trên là do tại Phân hiệu kiến thức cơ sở 

ngành và kiến thức ngành tách là làm 2 

khối, tại ĐH kinh tế TP. HCM 2 khối kiến 

thức này gộp lại. 

Về nội 

dung 

Các môn học bắt buộc khác: 

ERP (HRM) (2), Quản trị điều 

hành (3), Thẩm định dự án (3), 

Quản trị rủi ro doanh nghiệp (3), 

Quản trị sự thay đổi (3), Triển 

khai chiến lược (3) 

Các môn học tự chọn khác: 

Quản trị quan hệ khách 

hàng  (CRM) (3), Luật lao động 

(3), Quản trị bán hàng (3), Quản 

trị chuỗi cung ứng (3), Đạo đức 

kinh doanh (3), Trách nhiệm xã 

hội của doanh nghiệp (CSR) (3), 

Quản trị chất lượng dịch vụ (3), 

Các môn học bắt buộc khác: 

Tin học đại cương (2); tin học văn 

phòng (3), Marketing căn bản (3), 

Hệ thống thông tin quản lý (3), Quản 

trị sản xuất (3), Đề án kinh doanh 

(1), kiến tập năm 2 (2), thực tập năm 

3 (3) 

Các môn tự chọn khác: 

Quản trị đa văn hóa (3) 

Quản trị thương hiệu (3) 

Truyền thông marketing (3) 

Hành vi người tiêu dùng (3) 

Lý thuyết và thiết kế tổ chức (3) 

Quan trị công nghệ và đổi mới (3) 

Mặc dù có 1 số khác biệt về tên gọi học 

phần, nội dung bắt buộc của ngành Quản 

trị kinh doanh tại Phân hiệu ĐHĐN tại 

Kon Tum tương thích với 70,7% nội dung 

bắt buộc của chương trình tham khảo 

(83/116 tín chỉ bắt buộc) 

Phần khác biệt là do phần kiến thức giáo 

dục chuyên nghiệp. Bên cạnh đó, do Phân 

hiệu ĐHĐN tại Kon Tum, chú trọng đến 

thực tế hoạt động quản trị tài doanh 

nghiệp nên có thêm 2 học phần kiến tập 

năm 2 và thực tập năm 3 khác với ĐH 

Kinh tế Đà Nẵng. 

Sự khác nhau về học phần tự chọn do mục 
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Chương 

trình 

Cấu 

trúc/ 

Nội 

dung 

Chương trình tham khảo Chương trình đào tạo của UDCK Đánh giá 

Tái cấu trúc quy trình kinh 

doanh (BPR) (3), Hệ thống sản 

xuất tinh gọn (Lean) (3), Quản 

trị doanh nghiệp nhỏ (3), Tài 

chính khởi nghiệp (3), Quản trị 

sáng tạo và đổi mới (3), Quản trị 

khởi nghiệp (3), Marketing khởi 

nghiệp (3), Quản trị thù lao lao 

động (3), Quản trị mối quan hệ 

lao động (3), Đàm phán trong 

quản trị (3), Tư duy thiết kế 

trong kinh doanh (3) 

Thương mại điện tử (3) tiêu hướng đến của 2 trường khác nhau. 

Đại học Kinh tế TP HCM hướng tới khởi 

nghiệp đổi mới sáng tạo, đào tạo sinh viên 

trở trành các quản trị gia, quản trị gia nhân 

lực, quản trị gia sản xuất vận hành nên các 

môn học tự chọn hướng đến mục tiêu này. 

Trong khi đó, các môn học tự chọn của 

chương trình đào tạo ngành Quản trị kinh 

doanh hướng tới sinh viên ra trường ngoài 

ngành chính có thể làm việc ở các chuyên 

ngành cụ thể trong quản trị (tài chính, 

nhân lực, marketing, doanh nghiệp nói 

chung). 

Đại học 

Kinh tế 

Tài 

chính Hồ 

Chí 

Minh 

Về cấu 

trúc 

132 TC  

Giáo dục đại cương: 57 TC 

Giáo dục chuyên ngành: 75TC 

Kiến thức cơ sở ngành: 12TC  

Kiến thức chuyên ngành: 63TC 

Trong đó số tín chỉ tự chọn: 12 

132 tín chỉ  

Giáo dục đại cương: 45 TC 

Giáo dục chuyên nghiệp: 87 TC 

Kiến thức cơ sở ngành: 15 

Kiến thức ngành/ chuyên ngành: 72 

Trong đó số tín chỉ tự chọn là: 18 

Khối lượng chương trình tương tự 

Cấu trúc của 2 chương trình không có 

nhiều sự khác biệt. 

Về nội 

dung 

Các môn học bắt buộc khác: 

Tiếng Anh (12) 

Project design 1, 2 (6) 

Quản trị văn phòng (3) 

Kinh tế quốc tế (3) 

Các môn học bắt buộc khác: 

Hệ thống thông tin quản lý (3) 

Giao tiếp trong kinh doanh (3) 

Kỹ năng mềm (3) 

Hành vi tổ chức (3) 

Nội dung bắt buộc của ngành Quản trị 

kinh doanh tại Phân hiệu ĐHĐN tại Kon 

Tum tương thích với 69,2% nội dung bắt 

buộc của chương trình tham khảo (83/120 

tín chỉ bắt buộc). 
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Chương 

trình 

Cấu 

trúc/ 

Nội 

dung 

Chương trình tham khảo Chương trình đào tạo của UDCK Đánh giá 

Logistics (3) 

Thiết lập thẩm định dự án (3) 

Các môn học tự chọn khác: 

Luật lao động (3) 

Phân tích hoạt động kinh doanh 

(3) 

Luật kinh doanh (3) 

Kiến tập năm 2 (2) 

Thực tập năm 3 (3) 

Các môn học tự chọn khác: 

Quản trị ngân hàng (3) 

Phân tích báo cáo tài chính (3) 

Quản trị đa văn hóa (3) 

Lãnh đạo (3) 

Truyền thông marketing (3) 

Hành vi người tiêu dùng (3) 

Lý thuyết và thiết kế tổ chức (3) 

Quản trị công nghệ và đổi mới (3) 

Phần khác biệt chủ yếu do sự khác biệt 

một số học phần giáo dục đại cương và cơ 

sở ngành như: 

- Học phần Tiếng Anh: ngoài những học 

phần tiếng Anh như Phân hiệu, ĐH Kinh 

tế tài chính còn có 12TC hướng tới đạt 

chuẩn quốc tế IELTS. 

- Học phần về kỹ năng: Tại phân hiệu 

hướng cải thiện các kỹ năng mềm cho 

sinh viên (Học phần giao tiếp kinh doanh, 

kỹ năng mềm), trong khi đó ĐH Kinh tế 

tài chính hướng đến kỹ năng thiết kế ý 

tưởng, nhận thức và giải quyết vấn đề 

(project design 1, 2; quản trị văn phòng), 

quản lý hành chính (quản trị văn phòng), 

thiết lập thẩm định dự án (3) 

- Bên cạnh đó tại phân hiệu còn có 

Bên cạnh đó, do Phân hiệu ĐHĐN tại Kon 

Tum, chú trọng đến thực tế hoạt động 

quản trị tài doanh nghiệp nên có thêm 2 

học phần kiến tập năm 2 và thực tập năm 

3. 

Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp tương 

tự nhau. 
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Chương 

trình 

Cấu 

trúc/ 

Nội 

dung 

Chương trình tham khảo Chương trình đào tạo của UDCK Đánh giá 

Học phần tự chọn tại Phân hiệu hướng tới 

sinh viên ra trường ngoài ngành chính có 

thể làm việc ở các chuyên ngành cụ thể 

trong quản trị (tài chính, nhân lực, 

marketing, doanh nghiệp nói chung). 

Đại học 

Hoa Sen 

Về cấu 

trúc 

144 TC  

Giáo dục đại cương: 52TC (9TC 

tự chọn) 

Giáo dục chuyên ngành: 92TC 

- Kiến thức cơ sở ngành: 36 TC  

- Kiến thức chuyên ngành: 

56TC 

- Trong đó 18TC tự chọn 

132 tín chỉ  

Giáo dục đại cương: 45 TC 

Giáo dục chuyên nghiệp: 87 TC 

- Kiến thức cơ sở ngành: 15 

- Kiến thức ngành/ chuyên ngành: 

72TC 

- Trong đó số tín chỉ tự chọn là: 

18TC 

Khối lượng kiến thức tại Đại Học Hoa Sen 

nhiều hơn 12TC 

Cấu trúc của 2 chương trình có sự khác 

biệt tương đối về tỷ lệ kiến thức giáo dục 

đại cương (gồm học phần bắt buộc và tự 

chọn ở ĐH Hoa Sen), cơ sở ngành và 

chuyên ngành. Tỷ lệ khác biệt trên là do 

tại Phân hiệu kiến thức cơ sở ngành và 

kiến thức ngành tách là làm 2 khối, tại ĐH 

kinh tế Tài chính thì 2 khối kiến thức này 

gộp lại. 

Về nội 

dung 

Các môn học bắt buộc khác: 

Tiếng Anh (20TC) 

Phương pháp định lượng trong 

kinh doanh (3) 

Logistics (3) 

Các môn học tự chọn khác (tự 

chọn thuộc kiến thức giáo dục 

đại cương): 

Các môn học bắt buộc khác: 

Tiếng Anh (15TC) 

Giao tiếp trong kinh doanh (3) 

Tin học đại cương (3) 

Chiến lược Marketing (3) 

Kiến tập năm 2 (2) 

Thực tập năm 3 (3) 

Các môn học tự chọn khác (tự 

Một số môn học bên giáo dục chuyên 

nghiệp bên chương trình đào tạo ĐH Hoa 

Sen là kiến thực bắt buộc nhưng trong 

chương trình đào tại Phân hiệu là tự chọn. 

Mặc dù thế nhưng nội dung của ngành 

Quản trị kinh doanh tại Phân hiệu ĐHĐN 

tại Kon Tum tương thích với 77,8% nội 

dung bắt buộc của chương trình tham 
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Chương 

trình 

Cấu 

trúc/ 

Nội 

dung 

Chương trình tham khảo Chương trình đào tạo của UDCK Đánh giá 

Kỹ năng sử dụng tiếng Việt (3) 

Kỹ năng truyền thông (3) 

Xây dựng cộng đồng xanh (3) 

Giới và phát triển tai việt Nam 

(3) 

Con người và môi trường (3) 

Triết học trong cuộc sống (3) 

Truyền thông đại chúng và xã 

hội (3) 

Giao tiếp liên văn hóa (3) 

Tâm lý học - Khái niệm và ứng 

dụng (3) 

Người Việt Nam định cư ở nước 

ngoài (3) 

Công tác xã hội nhập môn (3) 

chọn thuộc kiến thức ngành đào 

tạo): 

Quản trị rủi ro (3) 

Kế toán quản trị (3) 

Phân tích báo cáo tài chính (3) 

Quản trị đa văn hóa (3) 

Phát triển kỹ năng quản trị (3) 

Quản trị thương hiệu (3) 

Truyền thông marketing (3) 

Lý thuyết và thiết kế tổ chức (3) 

Quan trị công nghệ và đổi mới (3) 

Quản trị doanh nghiệp thương mại 

(3) 

Thương mại điện tử (3) 

khảo (91/117 tín chỉ bắt buộc). 

Phần khác biệt chủ yếu do sự khác biệt ở 

kiến thức tự chọn. 

- Tự chọn trong khối kiến thức giáo dục 

đại cương: Tại đại học Hoa Sen gồm các 

học phần phương pháp kỹ năng và học 

phần văn hóa xã hội. 

Học phần tự chọn tại Phân hiệu hướng tới 

sinh viên ra trường ngoài ngành chính có 

thể làm việc ở các chuyên ngành cụ thể 

trong quản trị (tài chính, nhân lực, 

marketing, doanh nghiệp nói chung). 
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PHỤ LỤC 4: BẢNG ĐÁNH GIÁ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO QUẢN TRỊ 

KINH DOANH VỚI KHUNG TRÌNH ĐỘ QUỐC GIA BẬC 6 

TT 
Kiến thức Kĩ năng 

Mức tự chủ và 

trách nhiệm 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 

PLO1 x x              

PLO2    x x           

PLO3    x x           

PLO4    x x    x   x x   

PLO5    x x     x      

PLO6          x x     

PLO7         x x  x    

PLO8   x   x  x        

PLO9      x  x      x x 

PLO10    x   x        x 

PLO11     x           

PLO12            x  x  
 

Trong đó: Chuẩn đầu ra theo khung trình độ quốc gia Việt Nam bậc Đại học 

Kiến thức Kỹ năng Mức tự chủ và trách nhiệm 

KT1: Kiến thức 

thực tế vững chắc, 

kiến thức lý thuyết 

sâu, rộng trong 

phạm vi của ngành 

đào tạo. 

KN1: Kỹ năng cần thiết để có thể 

giải quyết các vấn đề phức tạp. 

TCTN1: Làm việc độc lập 

hoặc làm việc theo nhóm 

trong điều kiện làm việc 

thay đổi, chịu trách nhiệm 

cá nhân và trách nhiệm đối 

với nhóm. 

KT2: Kiến thức cơ 

bản về khoa học xã 

hội, khoa học chính 

trị và pháp luật. 

KN2: Kỹ năng dẫn dắt, khởi 

nghiệp, tạo việc làm cho mình và 

cho người khác. 

TCTN2: Hướng dẫn, giám 

sát những người khác thực 

hiện nhiệm vụ xác định. 

KT3: Kiến thức về 

công nghệ thông tin 

đáp ứng yêu cầu 

công việc. 

KN3: Kỹ năng phản biện, phê 

phán và sử dụng các giải pháp 

thay thế trong điều kiện môi 

trường không xác định hoặc thay 

đổi. 

TCTN3: Tự định hướng, 

đưa ra kết luận chuyên môn 

và có thể bảo vệ được quan 

điểm cá nhân. 

KT4: Kiến thức về 

lập kế hoạch, tổ 

chức và giám sát 

các quá trình trong 

một lĩnh vực hoạt 

động cụ thể. 

KN4: Kỹ năng đánh giá chất 

lượng công việc sau khi hoàn 

thành và kết quả thực hiện của 

các thành viên trong nhóm. 

TCTN4: Lập kế hoạch, 

điều phối, quản lý các 

nguồn lực, đánh giá và cải 

thiện hiệu quả các hoạt 

động. 
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Kiến thức Kỹ năng Mức tự chủ và trách nhiệm 

KT5: Kiến thức cơ 

bản về quản lý, điều 

hành hoạt động 

chuyên môn. 

KN5:  Kỹ năng truyền đạt vấn đề 

và giải pháp tới người khác tại nơi 

làm việc; chuyển tải, phổ biến 

kiến thức, kỹ năng trong việc thực 

hiện những nhiệm vụ cụ thể hoặc 

phức tạp. 

  

  

KN6: Có năng lực ngoại ngữ bậc 

3/6 Khung năng lực ngoại ngữ 

của Việt Nam. 
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PHỤ LỤC 5: DANH SÁCH GIẢNG VIÊN GIẢNG DẠY 

STT Khối kiến thức 
Số tín 

chỉ 
Giảng viên phụ trách Học vị 

I. Kiến thức giáo dục đại cương 

1 Triết học Mác-Lênin 3 Nguyễn Thị Thanh Hiền Thạc sĩ 

2 Kinh tế chính trị Mác-Lênin 2 Nguyễn Thị Ngân Thạc sĩ 

3 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 Nguyễn Thị Thanh Hiền Thạc sĩ 

4 
Lịch sử của Đảng cộng sản 

Việt Nam  
2 Nguyễn Thị Ngân Thạc sĩ 

5 Chủ nghĩa Xã hội khoa học 2 Nguyễn Thị Ngân Thạc sĩ 

6 Tiếng Anh 1 3 Đỗ Anh Tuấn Thạc sĩ 

7 Tiếng Anh 2 3 Mai Thị Thúy Diễm Thạc sĩ 

8 Tiếng Anh 3 3 Trương Thị Kiều Vân Thạc sĩ 

9 Tiếng Anh 4 3 Trần Thị Thanh Sang Thạc sĩ 

10 Tin học đại cương 2 Lê Thị Bảo Yến Thạc sĩ 

11 Tin học văn phòng 3 
Đồng Ngọc Nguyên 

Thịnh 
Tiến sĩ 

12 Toán ứng dụng trong kinh tế 3 Hồ Ngọc Huy Thạc sĩ 

13 
Thống kê kinh doanh và 

kinh tế 
3 

Nguyễn Thị Phương 

Thảo 
Thạc sĩ 

14 Kỹ năng mềm 3 Đặng Trần Minh Hiếu Thạc sĩ 

15 Pháp luật đại cương 2 Châu Thị Ngọc Tuyết Thạc sĩ 

16 Giao tiếp trong kinh doanh 3 Đặng Trần Minh Hiếu Thạc sĩ 

17 Giáo dục thể chất 1,2,3,4 4 
Nguyễn Xuân Nguyên 

Nguyễn Đức Tuấn 
Thạc sĩ 

18 Giáo dục quốc phòng 4tuần   

II Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp 

II.1 Kiến thức cơ sở ngành 15   

19 Kinh tế vi mô 3 Vũ Thị Thương Thạc sĩ 

20 Kinh tế vĩ mô 3 Nguyễn Thị Ngọc Lợi 
Thạc 

sĩ/NCS 

21 Quản trị học 3 Đào Thị Ly Sa Thạc sĩ 

22 Nguyên lý kế toán 3 Phạm Thị Ngọc Ly Thạc sĩ 

23 Marketing căn bản 3 Lê Thị Hồng Nghĩa Thạc sĩ 

II.2 Kiến thức ngành 

24 Kinh doanh quốc tế 3 Nguyễn Thị Hoa Thạc sĩ 

25 Luật kinh doanh 3 
Nguyễn Thị Trúc 

Phương  

Thạc sĩ 
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STT Khối kiến thức 
Số tín 

chỉ 
Giảng viên phụ trách Học vị 

26 Hệ thống thông tin quản lý 3 Đào Thị Ly Sa  Thạc sĩ 

27 
Thị trường và các định chế 

tài chính 
3 Nguyễn Thị Hằng Thạc sĩ 

28 Hành vi tổ chức 3 Phan Thị Thanh Trúc  Thạc sĩ 

29 Tiếng Anh chuyên ngành 3 Trần Thị Kim Dung Thạc sĩ 

II.3 Kiến thức chuyên ngành 

30 Quản trị Marketing 3 
Nguyễn Tố Như  Thạc 

sĩ/NCS 

31 Quản trị chiến lược 3 Nguyễn Tố Như  Thạc sĩ 

32 Quản trị sản xuất 3 Phạm Thị Mai Quyên  Thạc sĩ 

33 Quản trị nguồn nhân lực 3 Phan Thị Thanh Trúc Thạc sĩ 

34 Quản trị tài chính 3 
Nguyễn Thị Phương 

Thảo  

Thạc sĩ 

35 Nghiên cứu Marketing 3 Nguyễn Tố Như  Thạc sĩ 

36 Quản trị chuỗi cung ứng 3 Nguyễn Ngọc Thảo Vy Thạc sĩ 

37 Khởi sự kinh doanh 3 Nguyễn Lê Bảo Ngọc Thạc sĩ 

38 Quản trị dự án 3 Lê Thị Hồng Nghĩa  Thạc sĩ 

39 
Quản trị chất lượng toàn 

diện 
3 

Nguyễn  Ngọc Thảo Vy Thạc sĩ 

 
Chọn ít nhất TC tự chọn 

(18 tín chỉ) 
 

  

 Nhóm học phần tài chính 

40 Kế toán quản trị  3 Trần Thị Thu Trâm  Thạc sĩ 

41 Quản trị ngân hàng 3 Nguyễn Thị Thúy Hạnh Thạc sĩ 

42 
Phân tích tài chính doanh 

nghiệp 
3 

Trần Thị Thu Trâm Thạc sĩ 

43 Quản trị rủi ro  3 Đào Thị Ly Sa  Thạc sĩ 

 Nhóm học phần nhân sự  

44 Phát triển kĩ năng quản trị  3 Phan Thị Thanh Trúc Thạc sĩ 

45 Lãnh đạo  3 Nguyễn Tố Như  Thạc sĩ 

46 Quản trị đa văn hóa 3 Đặng Trần Minh Hiếu  Thạc sĩ 

47 Quản trị sự thay đổi  3 Phan Thị Thanh Trúc Thạc sĩ 

 Nhóm học phần marketing  

48 Quản trị quan hệ khách hàng  3 Đỗ Hoàng Hải  Thạc sĩ 

49 Hành vi người tiêu dùng 3 Nguyễn Tố Như  Thạc sĩ 

50 Truyền thông marketing 3 Nguyễn Lê Bảo Ngọc  Thạc sĩ 

51 Quản trị thương hiệu  3 Nguyễn Thị Hoa  Thạc sĩ 
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STT Khối kiến thức 
Số tín 

chỉ 
Giảng viên phụ trách Học vị 

 Quản trị doanh nghiệp chung  

52 
Lý thuyết và thiết kế cơ cấu 

tổ chức  
3 

Phan Thị Thanh Trúc Thạc sĩ 

53 
Quan trị công nghệ và đổi 

mới  
3 

Nguyễn Thị Thúy Hạnh NCS/ 

Thạc sĩ 

54 
Phương pháp nghiên cứu 

khoa học  
3 

Nguyễn Thị Minh Chi Thạc sĩ 

55 
Quản trị doanh nghiệp 

thương mại  
3 

Nguyễn Ngọc Lợi  Thạc sĩ 

56 Thương mại điện tử  3 Đỗ Hoàng Hải  Thạc sĩ 
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