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PHẦN 1 

CHƢƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

 

C C C N CỨ     DỰNG CHƢƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

 C N CỨ PH P    

- Căn cứ Quyết định số 901/QĐ-TTg, ngày 23/6/2015 của Thủ tƣớng Chính phủ 

về việc phê duyệt Đề án thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động của Trƣờng Đại học Công 

nghiệp Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2015 – 2017; 

- Căn cứ Quyết định số 1982/QĐ-TTg ngày 18/10/2016 của Thủ tƣớng Chính 

phủ phê duyệt Khung trình độ quốc gia Việt Nam; 

- Căn cứ Thông tƣ số 07/2015/TT-BGDĐT, ngày 16/04/2015 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo về việc ban hành Quy định về khối lƣợng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng 

lực mà ngƣời học đạt đƣợc sau khi tốt nghiệp đối với mỗi trình độ đào tạo của giáo 

dục đại học và quy trình xây dựng, thẩm định, ban hành chƣơng trình đào tạo trình độ 

đại học, thạc sĩ, tiến sĩ; 

- Căn cứ Thông tƣ 22/2017/TT-BGDĐT, ngày 06/9/2017 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo về việc ban hành Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục mở ngành đào tạo và 

đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định mở ngành đào tạo trình độ đại học; 

- Căn cứ Thông tƣ 25/2016/TT-BGDĐT, ngày 14/10/2015 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo quy định về chƣơng trình giáo dục môn học Giáo dục thể chất thuộc các 

chƣơng trình đào tạo trình độ đại học; 

- Căn cứ Thông tƣ 03/2017/TT-BGDĐT, ngày 13/01/2017 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo về việc ban hành Chƣơng trình giáo dục quốc ph ng và an ninh trong trƣờng 

trung cấp sƣ phạm, cao đ ng sƣ phạm và cơ sở giáo dục đại học; 

 

- Căn cứ Văn bản hợp nhất số 17/VBHN-BGDĐT ngày 15/5/2014 của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế đào tạo đại học và cao đ ng chính quy theo 

hệ thống tín chỉ; 

- Căn cứ Quyết định số 1603/QĐ-DCT ngày 23/8/2017 của Hiệu trƣởng Trƣờng 

Đại học Công nghiệp Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy chế 

đào tạo Đại học theo tín chỉ;  

- Căn cứ Quyết định số 3467/QĐ-DCT ngày 05/12/2017 của Hiệu trƣởng Trƣờng 

Đại học Công nghiệp Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy định 

về quy trình xây dựng, thẩm định, ban hành chƣơng trình đào tạo trình độ đại học và 
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quy định về khối lƣợng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà ngƣời học đạt đƣợc 

sau khi tốt nghiệp đối với trình độ đào tạo đại học;  

- Căn cứ Quyết định số 3468/QĐ-DCT ngày 05/12/2017 của Hiệu trƣởng Trƣờng 

Đại học Công nghiệp Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy định 

về điều kiện, quy trình, hồ sơ mở ngành đào tạo trình độ đại học và đình chỉ tuyển 

sinh, thu hồi quyết định mở ngành trình độ đại học;  

 

 C N CỨ THỰC TIỄN 

- Sài Gòn Expess số ra 21/06/2018, theo ông Trần Anh Tuấn - Phó Giám đốc 

Trung tâm dự báo Nhu cầu Nhân lực và Thông tin Thị trƣờng lao động TPHCM thì 

giai đoạn 2020 – 2025, mỗi năm thành phố Hồ Chí Minh cần đến 270.000 nh n lực có 

liên quan đến ngành Quản trị kinh doanh. Kết quả khảo sát, nhu cầu việc làm của sinh 

viên, ngƣời lao động trên địa bàn thành phố năm 2018 có 110.172 lƣợt ngƣời có nhu 

cầu tìm việc, tăng 35,09% so với năm 2017 và tập trung ở các ngành: Nhân viên kinh 

doanh – bán hàng (13,26%); Hành chính văn ph ng (9,32%); Kế toán – Kiểm toán 

(8,09%); Vận tải kho bãi – Xuất nhập khẩu (7,03%); Nhân sự (5,12%); Kiến trúc – Kỹ 

thuật công trình xây dựng (4,92%); Cơ khí – Tự động hóa (4,88%); Dịch vụ thông tin 

tƣ vấn – Chăm sóc khách hàng (3,82%) và Công nghệ thông tin (3,75%). Nguồn cung 

nhóm kinh doanh bán hàng và  vận tải kho bãi xuất nhập khẩu tính chung là 20,3%, 

với con số khoảng 22.000 lao động 

Kết quả khảo sát 33.406 doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng với 220.553 lƣợt 

tuyển dụng năm 2018, nhu cầu nhân lực tập trung ở doanh nghiệp tƣ nh n chiếm 

73,53%, doanh nghiệp có vốn đầu tƣ nƣớc ngoài chiếm 25,38% và doanh nghiệp nhà 

nƣớc chiếm 1,09%. tập trung ở các nhóm ngành nhƣ: Kinh doanh – bán hàng 

(23,10%), Dịch vụ phục vụ (9,14%), Vận tải – Kho bãi – Xuất nhập khẩu (6,38%), Kế 

toán – Kiểm toán (6,10%), Kinh doanh tài sản – Bất động sản (5,9%), Dịch vụ du lịch 

– Nhà hàng – Khách sạn (5,27%); Công nghệ thông tin (4,89%), Dịch vụ thông tin tƣ 

vấn – Chăm sóc khách hàng (4,87%), Điện – Điện lạnh – Điện công nghiệp (3,46%), 

Dệt may – Giày da (3,40%). Nguồn cầu nhóm kinh doanh bán hàng và  vận tải kho bãi 

xuất nhập khẩu tính chung là 29,48%, với con số khoảng 66.000 lao động. Do đó, 

lƣợng cung lao động nhóm ngành kinh doanh , kho bãi, xuất nhập khẩu tại thành phố 

Hồ Chí Minh năm 2018 chỉ đáp ứng khoảng 30% nhu cầu tuyển dụng của các doanh 

nghiệp trên địa bàn 

- Nhu cầu của xã hội về nh n lực: Theo kết quả nghiên cứu về nguồn nhân lực ở 

thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn 2015-2025, thì nhóm ngành Kinh tế - 

Marketing - Xuất - Nhập khẩu – Logistics chiếm tỷ trọng cao trong giai đoạn tới. Cụ 
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thể là nhu cầu nguồn nhân lực của nhóm ngành này trong tƣơng lai khoảng 25.000 

việc làm/năm. Trong đó, Kinh doanh quốc tế là một trong những ngành tiềm năng về 

nhu cầu việc làm cao trong nhóm ngành này. 

- Đã tham khảo, đối sánh (có bảng đối sánh phụ lục XII) chƣơng trình đào tạo 

c ng ngành của các trƣờng: đại học Kinh Tế thành phố Hồ Chí Minh, đại học Thƣơng 

mại, đại học Ngoại thƣơng, đại học Mở thành phố Hồ Chí Minh; c ng các trƣờng nƣớc 

ngoài nhƣ: Australian National University, Singapore National University, Ming 

Chuan University of Taiwan, National Taiwan University. 

- Các   kiến đóng góp của doanh nghiệp có s  dụng lao động c ng ngành: nhu 

cầu nhân lực ngành Kinh doanh Quốc tế của công ty trong những năm tới (qua kết quả 

khảo sát doanh nghiệp tháng 3/2019); với 26 doanh nghiệp tham gia thì có tới 23 

doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng (chiếm 85,2%); với số lƣợng tuyển trong thời 

gian 5 năm tới bình qu n 8 lao động (nhiều nhất là 20 và ít nhất là 1); và 26/26 công ty 

cũng có nhu cầu c  nh n viên tham gia đào tạo ngành kinh doanh quốc tế trong những 

năm tiếp theo với số lƣợng dự kiến từ (1 đến 5) nhân viên. 

- Năng lực đào tạo của Khoa/Trƣờng, thể hiện trong các biên bản kiểm tra đội 

ngũ giảng viên, nh n viên, cơ sở vật chất phục vụ đào tạo (phụ lục II) thể hiện năng 

lực của khoa đủ điều kiện thực hiện chƣơng trình. 

1.1. Mục tiêu chung 

Đào tạo c  nh n Kinh doanh Quốc tế theo hƣớng ứng dụng; có phẩm chất chính 

trị, đạo đức và sức khỏe tốt, có tinh thần trách nhiệm với xã hội; nắm vững những kiến 

thức cơ bản về kinh tế, quản l , xã hội và nh n văn; có kiến thức và kỹ năng chuyên 

s u về kinh doanh quốc tế, có khả năng thích nghi với môi trƣờng làm việc năng 

động ở các doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh quốc tế nhƣ kinh doanh xuất 

nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ, vận tải quốc tế hay tại các chi nhánh, cơ sở, văn 

phòng đại diện ở nƣớc ngoài; có tƣ duy nghiên cứu độc lập; có năng lực nghiên cứu 

tự bổ sung kiến thức theo yêu cầu công việc. 

1.2. Mục tiêu cụ thể và chuẩn đầu ra: 

1.2.1 Phẩm chất chính trị 

Có lập trƣờng chính trị vững vàng; hiểu và vận dụng những nguyên l  cơ bản 

của Chủ nghĩa Mác - Lênin, Tƣ tƣởng Hồ Chí Minh, đƣờng lối của Đảng và chính 

sách, pháp luật Nhà Nƣớc; hình thành một thái độ tốt đối với cộng đồng, biết quý 

trọng các giá trị của cuộc sống, yêu Tổ quốc. 

1.2.2 Kiến thức 
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C  nh n Kinh Doanh Quốc Tế đƣợc trang bị hệ thống kiến thức cơ bản về quản 

lý, kinh tế, xã hội và nh n văn; có kiến thức chuyên s u và hiện đại ở phạm vi quốc tế 

để có thể đảm nhận các vị trí quản l  ở các công ty đa quốc gia, các chi nhánh, công ty 

con của các doanh nghiệp nƣớc ngoài. Thực hiện các nghiệp vụ kinh doanh xuất nhập 

khẩu; xây dựng chiến lƣợc Marketing trên thị trƣờng quốc tế; hoạch định các chiến 

lƣợc kinh doanh xuất nhập khẩu; phân tích Marketing quốc tế; thiết lập phƣơng án 

kinh doanh; theo dõi và quản lý các dự án có vốn đầu tƣ nƣớc ngoài ở thị trƣờng trong 

nƣớc và các dự án đầu tƣ ra nƣớc ngoài của các công ty Việt Nam. 

1.2.3 Kỹ năng 

C  nhân kinh doanh quốc tế đƣợc tích hợp đầy đủ các kỹ năng chuyên môn và 

kỹ năng làm việc hiệu quả cần thiết nhƣ: Kỹ năng làm việc nhóm, thuyết trình, giao 

tiếp, kỹ năng hội nhập quốc tế... để có thể thích nghi với môi trƣờng công việc đầy 

năng động sau khi ra trƣờng cũng nhƣ phát triển đƣợc nghề nghiệp cho tƣơng lai. 

1.2.4.  Thái độ 

Luôn có   thức tu n thủ pháp luật Việt Nam và quốc tế; tôn trọng các chuẩn 

mực đạo đức nghề nghiệp, cƣ x  có trách nhiệm với xã hội và cộng đồng; có tinh thần 

cầu thị, không ngừng học hỏi, n ng cao năng lực chuyên môn để thích ứng ngày càng 

tốt hơn với môi trƣờng làm việc; luôn trung thực, khách quan trong công việc. 

1.3. Cơ hội nghề nghiệp, vị trí và khả năng làm việc sau khi tốt nghiệp 

- Làm việc ở các công ty đa quốc gia, công ty giao nhận ngoại thƣơng, công ty 

kinh doanh xuất nhập khẩu, các ng n hàng trong và ngoài nƣớc, các công ty kinh 

doanh ngoại tệ; 

- Làm việc tại các tổ chức quốc tế hay các văn ph ng đại diện nƣớc ngoài tại 

Việt Nam, các chi nhánh hoặc văn ph ng đại diện của các công ty Việt Nam ở nƣớc 

ngoài hoặc trong các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, các văn 

phòng Bộ/Sở Công thƣơng, Bộ/ Sở Kế hoạch và Đầu tƣ; 

- Cán bộ quản lý, giảng dạy và nghiên cứu tại các viện; học viện; trƣờng cao 

đ ng, trung cấp giáo dục nghề nghiệp thuộc lĩnh vực đúng hoặc gần với ngành kinh 

doanh quốc tế; 

- Tƣ vấn viên cho các doanh nghiệp về các lĩnh vực kinh doanh quốc tế; 

- Tự tạo lập doanh nghiệp hoặc tự tìm kiêm cơ hội kinh doanh cho bản thân trong 

bối cảnh hội nhập toàn cầu. 
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1.4. Năng lực tự chủ và trách nhiệm 

+ Hiểu biết, sống và làm việc theo pháp luật, có tinh thần trách nhiệm công dân; 

+ Tham gia công tác xã hội, đoàn thể. 

+ Trung thực, có tƣ cách, đạo đức và trách nhiệm nghề nghiệp, đặc biệt là có 

những tố chất cần thiết ở một ngƣời làm nghề kinh doanh: sự kiên nhẫn, chăm chỉ, 

nhiệt tình, chu đáo, tận tâm; 

+ Có ý thức tổ chức kỷ luật lao động, hoàn thành tốt nhiệm vụ đƣợc giao;  

+ Có trách nhiệm với xã hội, cộng đồng; Có khả năng cập nhật kiến thức, có 

thái độ tích cực và hợp tác trong công việc; 

+ Có tinh thần hợp tác và giúp đỡ các thành viên khác trong tập thể; 

+ Có tinh thần cầu tiến, không ngừng học hỏi và n ng cao năng lực chuyên 

môn, cộng tác. 

 

1.5. Các chƣơng trình đ  tham khảo 

1.5.1. Các chƣơng trình trong nƣớc 

- Trƣờng đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh 

- Trƣờng đại học Thƣơng mại 

- Trƣờng đại học Ngoại thƣơng 

- Trƣờng đại học Mở thành phố Hồ Chí Minh 

1.5.2. Các chƣơng trình nƣớc ngoài 

- Australian National University 

- Singapore National University 

- Ming Chuan University of Taiwan 

- National Taiwan University 
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PHẦN 2 

NỘI DUNG CHƢƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

2.1. Khái quát chƣơng trình đào tạo 

2.1.1. Đối tƣợng tuyển sinh và thời gian đào tạo 

 - Đối tƣợng tuyển sinh” tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tƣơng đƣơng 

 - Thời gian đào tạo: 3,5 năm 

2.1.2. Cấu trúc chung của chƣơng trình đào tạo 

 Tổng số tín chỉ của chƣơng trình là 120 (không kể phần kiến thức: giáo dục thể 

chất và giáo dục quốc phòng an ninh), bao gồm”  

- Khối kiến thức cơ bản (đại cƣơng): 40 tín chỉ – chiếm 33,33% 

- Khối kiến thức cơ sở khối ngành : 46 tín chỉ – chiếm 38,33% 

- Khối kiến thức ngành: 23 tín chỉ – chiếm 19,16% 

- Thực tập nghề nghiệp: 3 tín chỉ – chiếm 2,5% 

- Khóa luận tốt nghiệp (hoặc học phần bổ sung): 8 tín chỉ – chiếm 6,66%  

 2.1.3. Qui trình đào tạo, điều kiện tốt nghiệp 

Qu  trình đào tạo 

Căn cứ vào Quy chế đào tạo Đại học theo Quyết định số 1603/QĐ-DCT ngày 

23/8/2017 của Hiệu trƣởng Trƣờng Đại học Công nghiệp Thực phẩm Thành phố Hồ 

Chí Minh về việc ban hành Quy chế đào tạo Đại học theo tín chỉ;. Quá trình đào tạo 

đƣợc chia làm 7 HK: 

- Khối kiến thức giáo dục cơ bản: HK 1,2 

- Khối kiến thức cơ sở của khối ngành: HK 3,4,5 

- Khối kiến thức ngành: HK 5,6 

- Học k  doanh nghiệp: HK 6 

- Thực tập cuối khóa, khóa luận tốt nghiệp hoặc học học phần chuyên môn: 

HK7. 

Điều kiện tốt nghiệp 

- Đạt chuẩn trình độ ngoại ngữ: Sinh viên phải có chứng chỉ ngoại ngữ tối thiểu 

bậc 3 theo Khung năng lực Ngoại ngữ của Việt nam có 6 bậc (theo Quyết định số 

1346/QĐ-DCT, ngày 05 tháng 09 năm 2016 của Hiệu trƣởng Trƣờng Đại học Công 

nghiệp Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh);  

- Đạt chứng chỉ Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản (theo Quyết định số 

1092/QĐ-DCT, ngày 22 tháng 07 năm 2016 của Hiệu trƣởng Trƣờng Đại học Công 

nghiệp Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh);  

- Các điều kiện để công nhận tốt nghiệp theo Quy chế đào tạo Đại học theo 

Quyết định số 1603/QĐ-DCT ngày 23/8/2017 của Hiệu trƣởng Trƣờng Đại học Công 
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nghiệp Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy chế đào tạo Đại học 

theo tín chỉ; 

2.1.4. Chuẩn đầu ra chƣơng trình 

a) Giải thích về các nguyên l  cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin; nắm vững 

Đƣờng lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam; thông suốt Tƣ tƣởng Hồ Chí 

Minh; 

b) Giải thích cơ bản về khoa học xã hội và nh n văn, kiến thức quản lý chung, 

kiến thức cơ bản về pháp luật Việt Nam; áp dụng các phƣơng pháp tính toán và các 

phép tính vận dụng cho khối ngành kinh tế; áp dụng các kỹ năng mềm vào các hoạt 

động kết hợp với các kiến thức quản trị chuyên sâu; 

c) Ứng dụng tiếng Anh trong giao tiếp tốt và đọc tài liệu tốt (tối thiểu tƣơng 

đƣơng TOEIC 450). Ứng dụng kiến thức và kỹ năng Công nghệ thông tin thành thạo; 

d)  Phân tích, dự báo hoạt động kinh tế đang diễn ra trong nền kinh tế thị trƣờng 

dƣới góc độ vi mô cũng nhƣ vĩ mô, các chính sách thƣơng mại, chính sách đầu tƣ, lợi 

ích của đầu tƣ trong nền kinh tế hôi nhập. Đánh giá đƣợc khuôn khổ mà pháp luật 

quốc gia và luật quốc tế áp dụng trong hoạt động thƣơng mại và đầu tƣ;  

e) Hiểu về thị trƣờng tài chính, phân tích và lập kế hoạch tài chính cho doanh 

nghiệp, thiết lập và quản lý các dự án đầu tƣ qui mô quốc tế; 

f) Hiểu các cách thức giao nhận hàng hóa, thủ tục hải quan, phƣơng thức giao 

nhận; phƣơng thức vận chuyển và điều kiện thanh toán hàng hóa trong hoạt động kinh 

doanh xuất nhập khẩu;  

g) Giải thích đƣợc các vấn đề cơ bản về thƣơng hiệu và quản l  thƣơng hiệu, biết 

và áp dụng các công cụ xây dựng và đánh giá thƣơng hiệu. Áp dụng các kiến thức đạo 

đức kinh doanh và văn hóa doanh nghiệp trong xây dựng và quản trị thƣơng hiệu; 

h) Ứng dụng kiến thức về marketing và marketing quốc tế trong xây dựng kế 

hoạch marketing và nghiên cứu thị trƣờng quốc tế; ph n tích và đánh giá hành vi 

ngƣời tiêu dùng; áp dụng các công cụ internet trong kinh doanh; nhận diện và giải 

quyết các rủi ro trong kinh doanh quốc tế; ph n tích và lƣợng giá các lợi ích của việc 

bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu; 

i) Ứng dụng các kiến thức trong hoạt động kinh doanh quốc tế để thực hiện các 

giao dịch ngoại thƣơng nhƣ soạn thảo các thƣ thƣơng mại để tiến hành đàm phán hợp 

đồng; soạn thảo các điều khoản của một hợp đồng; tiến hành tổ chức thực hiện hợp 
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đồng ngoại thƣơng (thuê phƣơng tiện vận tải, thanh toán và khai báo hải quan…); có 

năng lực phân tích và đánh giá tác động của toàn cầu hóa đối với hoạt động kinh 

doanh; 

j) Hiểu cơ bản về nhân lực và quản trị nguồn nhân lực, đào tạo phát triển, duy trì 

nguồn nhân lực bên trong tổ chức; vận dụng nguyên tắc quản trị nguồn nhân lực vào 

công tác lãnh đạo và điều hành tổ chức; 

k) Thực hiện chuẩn xác các bƣớc trong hoạch định, tổ chức, điều hành và kiểm 

tra hoạt động của một doanh nghiệp; 

l) Tìm kiếm các cơ hội và giải pháp kinh doanh từ các nguồn lực của cộng đồng, 

tự quản lý doanh nghiệp, xây dựng chiến lƣợc và thực thi chiến lƣợc kinh doanh có 

tính chất quốc tế, đàm phán và thƣơng thảo với đối tác; 

m) Chủ động tham gia vào các hoạt động rèn luyện sức khỏe, trí tuệ và tinh thần 

2.1.5. Ma trận chuẩn đầu ra chƣơng trình và môn học 

ST Môn học/Học phần 
Chuẩn đầu ra chƣơng trình 

a b c d e f g h i j k l m 

Học phần bắt buộc 

1.  Những nguyên lý cơ bản của 

chủ nghĩa Mác – Lênin 1 
x            

 

2.  Những nguyên lý cơ bản của 

chủ nghĩa Mác – Lênin 2 
x            

 

3.  Tƣ tƣởng Hồ Chí Minh x             

4.  Đƣờng lối cách mạng của Đảng 

Cộng Sản Việt nam 
x            

 

5.  Kỹ năng giao tiếp          x  x  

6.  Quản trị học    x      x x   

7.  Pháp luật đại cƣơng    x          

8.  Anh văn A1   x      x     

9.  Anh văn A2   x      x     

10.  Anh văn B1   x      x     

11.  Anh văn B2   x      x     

12.  Kỹ năng ứng dụng CNTT   x           
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ST Môn học/Học phần 
Chuẩn đầu ra chƣơng trình 

a b c d e f g h i j k l m 

13.  Toán cao cấp C1  x            

14.  Toán cao cấp C2  x            

15.  Xác suất thống kê  x            

16.  Giáo dục thể chất 1             x 

17.  Giáo dục thể chất 2             x 

18.  Giáo dục thể chất 3             x 

19.  Giáo dục quốc phòng an ninh 1 x             

20.  Giáo dục quốc phòng an ninh 2 x             

21.  Giáo dục quốc phòng an ninh 3 x             

22.  Kinh tế vi mô  x  x          

23.  Kinh tế vĩ mô  x  x          

24.  Thống kê ứng dụng  x  x          

25.  Marketing căn bản        x    x  

26.  Nguyên lý kế toán     x         

27.  Tài chính quốc tế    x x         

28.  Kinh tế quốc tế    x          

29.  Quản trị chiến lƣợc    x       x x  

30.  Quản trị thƣơng hiệu       x     x  

31.  Thanh toán trong kinh doanh 

quốc tế 
     x       

 

32.  Quản trị nguồn nhân lực  x     x   x x   

33.  Quản trị chuỗi cung ứng      x   x  x   

34.  Quản trị rủi ro kinh doanh quốc 

tế 
       x     

 

35.  Đầu tƣ quốc tế    x       x   

36.  Đàm phán trong thƣơng mại 

quốc tế   
       x    x 

 

37.  Quản trị dự án đầu tƣ quốc tế     x       x  

38.  Vận tải và giao nhận hàng hóa 

quốc tế 
     x   x  x  

 

39.  Logistics         x   x  
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ST Môn học/Học phần 
Chuẩn đầu ra chƣơng trình 

a b c d e f g h i j k l m 

40.  Nghiệp vụ xuất nhập khẩu         x   x  

41.  Truyền thông marketing tích 

hợp 
       x   x  

 

42.  Nghiệp vụ khai báo hải quan      x   x     

43.  Marketing Quốc tế        x x     

44.  Kiến tập      x    x  x  

45.  Thực tập tốt nghiệp    x  x x x x x x x  

46.  Khóa luận tốt nghiệp    x  x x x x x x x  

47.  Đồ án tốt nghiệp    x  x x x x x x x  

Học phần tự chọn 

48.  Luật kinh tế  x            

49.  Luật Thƣơng mại quốc tế  x            

50.  Chính sách thƣơng mại quốc tế  x            

51.  Lý thuyết tài chính tiền tệ     x         

52.  Tài chính doanh nghiệp     x         

53.  Phƣơng pháp nghiên cứu khoa 

học trong kinh doanh 
 x      x     

 

54.  Hành vi ngƣời tiêu dùng        x  x    

55.  Bảo hiểm trong kinh doanh        x      

56.  Quản trị quan hệ khách hàng        x  x  x  

57.  Nghệ thuật lãnh đạo          x x x  

58.  Đạo đức kinh doanh và văn hóa 

doanh nghiệp 
      x   x   

 

59.  Quản trị đa văn hóa       x   x  x  

60.  Thƣ tín thƣơng mại trong kinh 

doanh 
        x   x 

 

61.  Doanh nghiệp xã hội    x        x  

 

2.2. Khung chƣơng trình đào tạo 

2.2.1. Kiến thức giáo dục đại cƣơng: 40 tín chỉ (không kể phần kiến thức giáo 

dục thể chất và giáo dục quốc phòng) 
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STT Mã học 

phần 

Học phần Tóm tắt nội dung 

cần đạt đƣợc của 

từng học phần  

Khối lƣợng 

kiến thức 

Ghi 

chú 

1 

17201001 

Những nguyên 

l   cơ bản của 

chủ nghĩa Mác – 

Lênin 1 

 Giải thích về các 

nguyên l  cơ bản của 

chủ nghĩa Mác – 

Lênin 

2(2,0,4) Bắt 

buộc 

2 

17200005 

Những nguyên 

l   cơ bản của 

chủ nghĩa Mác – 

Lênin 2 

 Giải thích về các 

nguyên l  cơ bản của 

chủ nghĩa Mác – 

Lênin 

3(3,0,6) " 

3 19200001 Tƣ tƣởng Hồ 

Chí Minh 

 Thông suốt Tƣ 

tƣởng Hồ Chí Minh 

2(2,0,4) " 

4 

001624 

Đƣờng lối cách 

mạng của Đảng 

Cộng Sản Việt 

nam 

 Nắm vững Đƣờng 

lối CM của ĐCS 

Việt Nam 

3(3,0,6) " 

5 

13200041 

Kỹ năng giao 

tiếp 

 Biết và vận dụng 

các kỹ năng trong 

giao tiếp 

2(2,0,4) " 

6  13200001 Quản trị học  Các chức năng và 

nguyên tắc trong 

Quản trị 

2(2,0,4) " 

7  003671 Pháp luật đại 

cƣơng 

 Nhà nƣớc và Pháp 

luật 

2(2,0,4) " 

8 000094 Anh văn A1  Chuẩn A1 3(3,0,6) " 

9 007556 Anh văn A2  Chuẩn A2 3(3,0,6) " 

10 007566 Anh văn B1  Chuẩn B1 3(3,0,6) " 

11 007567 Anh văn B2  Chuẩn B2 3(3,0,6) " 

12 

0101007557 

Kỹ năng ứng 

dụng CNTT 

 pp s  dụng các 

phƣơng tiện thông 

tin  

3(3,0,6) " 

13 
0101006165 

Toán cao cấp C1  Áp dụng các PP 

tính toán 

3(3,0,6) " 
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14 0101006167 Toán cao cấp C2  Cơ sở xây dựng, 

mô hình hóa các bài 

toán kinh tế 

2(2,0,4) " 

15  0101006617 Xác suất thống 

kê 

 Các biến cố, xác 

suất trong kinh tế, 

xã hội 

2(2,0,4) " 

16  13200046 Luật kinh tế  Doanh nghiệp và 

các loại hình DN 

2(2,0,4) Tự 

chọn 

17   Luật thƣơng mại 

quốc tế 

 Pháp luật trong 

thƣơng mại giƣa các 

quốc gia và thƣơng 

nhân 

2(2,0,4) " 

18   Chính sách 

thƣơng mại quốc 

tế 

 Các công cụ của 

chính sách TMQT 

s  dụng tại các 

quốc gia 

2(2,0,4) " 

 

2.2.2. Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp: 80 tín chỉ 

          Khối kiến thức cơ sở của ngành: 20 tín chỉ 

STT Mã học 

phần 

Học phần Tóm tắt nội dung 

cần đạt đƣợc của 

từng học phần  

Khối 

lƣợng 

kiến thức 

Ghi chú 

1 

13200002 

Kinh tế vi mô Các qui luật kinh tế 

cơ bản vận dụng 

trong DN 

3(3,0,6) Bắt buộc 

2 
13200005 

Kinh tế vĩ mô Các qui luật kinh tế 

của quốc gia 

3(3,0,6) " 

3 

13200003 

Thống kê ứng 

dụng 

Thu thập và x  lý 

thông tin trong phân 

tích và nghiện cứu 

3(3,0,6) " 

4 

13200004 

Marketing căn 

bản 

Các hoạt động 

marketing vận dụng 

trong doanh nghiệp 

2(2,0,4) " 

5 

07200001 

Nguyên lý kế toán Những kiến thức cơ 

bản về kế toán và 

hạch toán 

3(3,0,6) " 

6   Tài chính quốc tế Các công cụ đánh 

giá, hoạch định và 

QT tài chính trong 

3(3,0,6) " 
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điều kiện toàn cầu 

hóa 

7   Lý thuyết tài 

chính tiền tệ 

Các kiến thức cơ bản 

về tài chính tiền tệ 

3(3,0,6) Tự chọn 

8   Tài chính doanh 

nghiệp 

Quản lý và s  dụng 

vốn trong DN 

3(3,0,6) " 

 

 Kiến thức ngành: 26 tín chỉ 

 

STT Mã học 

phần 

Học phần Tóm tắt nội dung cần 

đạt đƣợc của từng học 

phần  

Khối 

lƣợng 

kiến 

thức 

Ghi 

chú 

1   Kinh tế quốc tế Phân tích các loại hình 

kinh tế quốc tế nhƣ: mậu 

dịch tự do, liên kết kinh 

tế, chính sách thƣơng mại 

3(3,0,6) Bắt 

buộc 

2 

13200019 

Quản trị chiến lƣợc  Quản trị chiến lƣợc của 

DN trong môi trƣờng KD 

toàn cầu 

3(3,0,6) " 

3 
13200021 

Quản trị thƣơng 

hiệu 

Thƣơng hiệu, xây dựng 

và quản l  thƣơng hiệu 

2(2,0,4) " 

4   Thanh toán trong 

kinh doanh quốc tế 

Các nghiệp vụ kinh 

doanh tiền tệ và phƣơng 

thức thanh toán quốc tế 

3(3,0,6) " 

5  13200015 Quản trị nguồn 

nhân lực 

Chức năng, cách thức, 

tiêu chuẩn đánh giá và 

quản trị NNL 

3(3,0,6) " 

6   Quản trị chuỗi 

cung ứng 

Các quyết  định  về  vận 

tải, dự trữ, mua và cung 

ứng 

3(3,0,6) " 

7   Quản trị rủi ro 

trong kinh doanh 

quốc tế 

Nhận biết các loại rủi ro 

có trong hoạt động kinh 

doanh quốc tế và  cách 

thức phòng ngừa 

3(3,0,6) " 

8   Đầu tƣ quốc tế Hình thức, chính sách 

trong đầu tƣ quốc tế 

2(2,0,4) " 

9   Đàm phán thƣơng 

mại quốc tế 

Các cách thức đàm phán 

thƣơng mại quốc tế 

2(2,0,4) " 
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10   Phƣơng pháp 

nghiên cứu khoa 

học trong kinh 

doanh 

Qui trình và PP nghiên 

cứu khoa học trong kinh 

doanh 

2(2,0,4) Tự 

chọn 

11  13200035 Hành vi ngƣời tiêu 

dùng 

Hành vi của ngƣời tiêu 

dùng liên quan đến lựa 

chọn sản phẩm 

2(2,0,4) " 

 

Kiến thức chuyên ngành: 34 tín chỉ 

STT Mã học 

phần 

Học phần Tóm tắt nội dung cần 

đạt đƣợc của từng học 

phần  

Khối 

lƣợng 

kiến 

thức 

Ghi 

chú 

1   Quản trị dự án đầu 

tƣ quốc tế 

 Qui trình quản lý và 

thực tiễn quản lý các dự 

án đầu tƣ quốc tế hiện tại 

3(3,0,6) Bắt 

buộc 

2   Vận tải và giao 

nhận hàng hóa quốc 

tế 

Các phƣơng thức vận tải 

và điều kiện giao nhận 

hàng hóa quốc tế 

3(3,0,6) " 

3   Logistics  Các kiến thức cơ bản và 

chuyên sâu về Logistics 

3(3,0,6) " 

4   Nghiệp vụ xuất 

nhập khẩu  

 Điều kiện, đàm phán, kỹ 

thuật tổ chức trong XNK 

3(3,0,6) " 

5   Truyền thông 

marketing tích hợp 

 Xây dựng và đánh giá 

các hoạt động truyền 

thông marketing tích hợp 

3(3,0,6) " 

6   Nghiệp vụ khai báo 

hải quan 

 Qui trình, thủ tục khai 

báo hải quan trong KD 

XNK 

3(3,0,6) " 

7  13200034 Marketing quốc tế  Hoạt động Marketing 

trên thị trƣờng toàn cầu 

2(2,0,4) " 

8   Bảo hiểm trong kinh 

doanh 

 Các nguyên tắc, hình 

thức, quyền lợi và trách 

nhiệm trong tham gia 

bảo hiểm hàng hóa 

2(2,0,4) Tự 

chọn 

9  13200098 Quản trị quan hệ 

khách hàng 

 Cách thức xây dựng hệ 

thống quản trị khách 

hàng 

2(2,0,4) " 

10  13200007 Nghệ thuật lãnh đạo  Các kỹ năng cần thiết để 

phát triển năng lực lãnh 

đạo 

2(2,0,4) " 

11  13200025 Đạo đức kinh doanh 

và văn hóa doanh 

nghiệp 

 Xây dựng đạo đức trong 

KD và văn hóa doanh 

nghiệp 

2(2,0,4) " 
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12   Quản trị đa văn hóa  Văn hóa DN trong điều 

kiện hội nhập và vận 

dụng vào quản lý trong 

môi trƣờng đa văn hóa 

2(2,0,4) " 

13  Thƣ tín thƣơng mại 

trong kinh doanh 

Thƣ tín thƣơng mại 

trong giao dịch quốc tế 

2(2,0,4) " 

14  Doanh nghiệp xã 

hội 

Loại hình và phƣơng 

thức khởi tạo doanh 

nghiệp vì mục tiêu xã 

hội 

2(2,0,4) " 

15   Kiến tập  Thực tế về các vấn đề 

liên quan đến chuyên 

ngành học 

 1 Bắt 

buộc 

16   Thực tập nghề 

nghiệp 

 củng cố thêm về nhận 

thức lý luận và tiếp cận 

với thực tiễn kinh doanh 

quốc tế tại các doanh 

nghiệp 

 3 " 

17   Khóa luận tốt 

nghiệp/ Đồ án tốt 

nghiệp 

 Hình thành khả năng 

tìm hiểu chuyên sâu về 

lĩnh vực chuyên ngành 

 8 " 

 

2.3.  Kế hoạch tổ chức đào tạo: 

          2.3.1. HỌC KỲ I – 18  TC 

Stt Mã HP Học phần 
Khối lƣợng 

kiến thức 

Điều kiện 

tiên quyết 

Học phần bắt buộc 

1 17201001 Giáo dục thể chất 1 2 (2,0,4)  

2 17200005 Giáo dục quốc phòng an ninh 1 3 (3,0,6)  

3 19200001 Những nguyên l   cơ bản của chủ 

nghĩa Mác – Lênin 1 

2 (2,0,4)  

4 18200005 Toán cao cấp C2 2 (2,0,4)  

5 21200001 Anh văn A1 3(3,0,6)  

6 0101007557 Kỹ năng ứng dụng CNTT 3(3,0,6)  

7 13200002 Kinh tế vi mô 3(3,0,6)  

 

  2.3.2  HỌC KỲ II – 22 TC 

 

Stt Mã HP Học phần 
Khối lƣợng 

kiến thức 

Điều kiện 

tiên quyết 

Học phần bắt buộc 

1 17201002 Giáo dục thể chất 2 1 (0,1,2)  

2 19200006 Những nguyên l   cơ bản của chủ 

nghĩa Mác – Lênin 2 

3 (3,0,6)  

3 13200001 Quản trị học 2 (2,0,4)  
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4 21200002 Anh văn A2 3 (3,0,6)  

5 18200004 Toán cao cấp C1 3 (3,0,6)  

6 18200007 Xác suất thống kê 2 (2,0,4)  

7 13200005 Kinh tế vĩ mô 3 (3,0,6)  

8 13200004 Marketing căn bản 2 (2,0,4)  

Học phần tự chọn 3TC 

9 23200001 L  thuyết tài chính tiền tệ  3 (3,0,6)  

10  Tài chính doanh nghiệp  3 (3,0,6)  

 

             2.3.3. HỌC KỲ III – 22  TC 

Stt Mã HP Học phần 
Khối lƣợng 

kiến thức 

Điều kiện 

tiên quyết 

Học phần bắt buộc 

1 17201003 Giáo dục thể chất 3 2 (0,2,4)  

2 21200003 Anh văn B1 3 (3,0,6)  

3 19200002 Tƣ tƣởng Hồ Chí Minh 2 (2,0,4)  

4 19200004 Pháp luật đại cƣơng 2 (2,0,4)  

5 13200003 Thống kê ứng dụng 3 (3,0,6)  

6 07200001 Nguyên lý kế toán 3 (3,0,6)  

7 13200041 Kỹ năng giao tiếp 2 (2,0,4)  

8  Kinh tế quốc tế 3 (3,0,6)  

Học phần tự chọn 2TC 

9 13200046 Luật kinh tế  2 (2,0,4)  

10  Luật thƣơng mại quốc tế  2 (2,0,4)  

11  Chính sách thƣơng mại 

quốc tế 

 2 (2,0,4)  

 

             

 

 

 

 

       2.3.4. HỌC KỲ IV – 20  TC 

Stt Mã HP Học phần 
Khối lƣợng 

kiến thức 

Điều kiện 

tiên quyết 

Học phần bắt buộc 

1 17200004 Giáo dục quốc phòng an ninh 2 3 (3,0,6)  

2 19200003 Đƣờng lối cách mạng của Đảng Cộng 

Sản Việt nam 

3 (3,0,6)  

3 21200004 Anh văn B2 3 (3,0,6)  

4 13200015 Quản trị nguồn nhân lực 3 (3,0,6)  

5  Tài chính quốc tế 3 (3,0,6)  

6  Quản trị chuỗi cung ứng 3 (3,0,6)  
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7 13200034 Marketing quốc tế 2 (2,0,4)  

 

       2.3.5. HỌC KỲ V – 20  TC 

Stt Mã HP Học phần 
Khối lƣợng 

kiến thức 

Điều kiện 

tiên quyết 

Học phần bắt buộc 

1 17201006 Giáo dục quốc phòng an ninh 3 2 (0,2,4)  

2  Thanh toán trong kinh doanh quốc tế 3 (3,0,6)  

3  Đầu tƣ quốc tế 2 (2,0,4)  

4  Quản trị dự án đầu tƣ quốc tế 3 (3,0,6)  

5  Quản trị rủi ro kinh doanh quốc tế 3(3,0,6)  

6  Truyền thông marketing tích hợp 3(3,0,6)  

Học phần tự chọn 4 TC 

7  Phƣơng pháp nghiên cứu 

khoa học trong kinh doanh 
 

2 (2,0,4)  

8  Hành vi ngƣời tiêu d ng  2 (2,0,4)  

9  Bảo hiểm trong kinh doanh  2 (2,0,4)  

10 13200098 Quản trị quan hệ khách 

hàng 

 2 (2,0,4)  

11 13200007 Nghệ thuật lãnh đạo  2 (2,0,4)  

12 
13200025 

Đạo đức kinh doanh và văn 

hóa doanh nghiệp 

 2 (2,0,4)  

13  Quản trị đa văn hóa  2 (2,0,4)  

14  Thƣ tín thƣơng mại trong 

kinh doanh 

 2 (2,0,4)  

15  Doanh nghiệp xã hội  2 (2,0,4)  

 

     

        2.3.6. HỌC KỲ VI – 19 TC 

Stt Mã HP Học phần 
Khối lƣợng 

kiến thức 

Điều kiện 

tiên quyết 

Học phần bắt buộc 

1 13200021 Quản trị thƣơng hiệu 2(2,0,4)  

2 13200019 Quản trị chiến lƣợc  3 (3,0,6)  

3 13200033 Vận tải và giao nhận hàng hóa quốc tế 3 (3,0,6)  

4  Logistics 3 (3,0,6)  

5  Nghiệp vụ xuất nhập khẩu 3 (3,0,6)  

6  Đàm phán thƣơng mại quốc tế 2 (2,0,2)  

7  Nghiệp vụ khai báo hải quan 3 (3,0,6)  
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   2.3.7. HỌC KỲ VII – 12  TC 

Stt Mã HP Học phần 
Khối lƣợng 

kiến thức 

Điều kiện 

tiên quyết 

Học phần bắt buộc 

1  Kiến tập 1  

2 13205061 Thực tập nghề nghiệp 3  

3 13207062 Khóa luận tốt nghiệp 8  

 hay Đồ án tốt nghiệp 8  
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2.4. Mô tả chi tiết các học phần 

2.4.1. Những ngu ên lý cơ bản của chủ nghĩa  ac-Lenin 1 

 

Sau khi học xong học phần này, sinh viên có khả năng: 

- Về kiến thức: Đạt đƣợc một hệ thống kiến thức cơ bản về nội dung của chủ 

nghĩa Mác – Lênin, bao gồm: 

+ Khái quát những nội dung cơ bản về thế giới quan và phƣơng pháp luận của 

chủ nghĩa Mác-Lênin. 

+ Chủ nghĩa duy vật biện chứng. 

+ Phép biện chứng duy vật. 

+ Chủ nghĩa duy vật lịch s . 

- Về kĩ năng: 

+ Rèn luyện kỹ năng vận dụng chủ nghĩa Mác – Lênin vào thực tiễn cuộc sống. 

+ Xác lập cơ sở lý luận cơ bản nhất để từ đó có thể tiếp cận đƣợc nội dung môn 

học Tƣ tƣởng Hồ Chí Minh và Đƣờng lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, 

hiểu biết nền tảng tƣ tƣởng của Đảng. 

+ Hình thành thế giới quan khoa học, nh n sinh quan và phƣơng pháp luận 

chung nhất để tiếp cận các khoa học chuyên ngành đƣợc đào tạo. 

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

+ Định hƣớng cho SV ý thức học tập, làm theo chủ nghĩa mác – Lênin và tƣ 

tƣởng Hồ Chí Minh. 

+ Xây dựng đƣợc niềm tin, l  tƣởng cách mạng. 

+ Tin tƣởng vào sự lãnh đạo của Đảng Cộng Sản Việt Nam và con đƣờng đi lên 

 

2.4.2. Những ngu ên lý cơ bản của chủ nghĩa  ac-Lenin 2 

Sau khi học xong học phần này, sinh viên có khả năng: 

- Về kiến thức: 

Đạt đƣợc một hệ thống kiến thức cơ bản về nội dung của chủ nghĩa Mác – 

Lênin, bao gồm: 

+ Ph n tích đƣợc quá trình vận động và phát triển của chủ nghĩa tƣ bản và các 

quy luật cơ bản của nền kinh tế thị trƣờng tƣ bản chủ nghĩa. 

+ Phân tích tính tất yếu của việc quá độ lên chủ nghĩa xã hội và sứ mệnh lịch s  

của giai cấp công nhân. 

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

+ Rèn luyện kỹ năng vận dụng chủ nghĩa Mác – Lênin vào thực tiễn cuộc sống 

+ Xác lập cơ sở lý luận cơ bản nhất để từ đó có thể tiếp cận đƣợc nội dung môn 

học Tƣ tƣởng Hồ Chí Minh và Đƣờng lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam. 

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

+ Định hƣớng cho SV ý thức học tập, làm theo chủ nghĩa Mác – Lênin và tƣ 

tƣởng Hồ Chí Minh. 

+ Xây dựng đƣợc niềm tin, l  tƣởng cách mạng, niềm tin vào tính tất thắng của 

việc xây dựng chủ nghĩa xã hội. 
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2.4.3. Tƣ tƣởng Hồ Chí Minh 

Sau khi học xong học phần này, sinh viên có khả năng: 

- Về kiến thức: 

Đạt đƣợc một hệ thống kiến thức cơ bản về nội dung tƣ tƣởng Hồ Chí Minh, 

bao gồm: 

+ Cơ sở, quá trình hình thành và phát triển Tƣ tƣởng Hồ Chí Minh. 

+ Tƣ tƣởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc và cách mạng giải phóng dân tộc. 

+ Tƣ tƣởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội và con đƣờng quá độ lên chủ 

nghĩa xã hội ở Việt Nam. 

+ Tƣ tƣởng Hồ Chí Minh về Đảng Cộng sản Việt Nam. 

+ Tƣ tƣởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế. 

+  Tƣ tƣởng Hồ Chí Minh về dân chủ và xây dựng nhà nƣớc của dân, do dân, vì dân. 

+ Tƣ tƣởng Hồ Chí Minh về văn hoá, đạo đức và xây dựng con ngƣời mới. 

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

+ Rèn luyện kỹ năng vận dụng tƣ tƣởng Hồ Chí Minh vào trong thực tiễn cuộc sống. 

+  Phân tích, kế thừa tinh hoa văn hóa d n tộc và trí tuệ thời đại trong đời sống xã hội. 

+ Vận dụng tƣ tƣởng Hồ Chí Minh về văn hoá, đạo đức để rèn luyện những 

phẩm chất đạo đức tốt đẹp của ngƣời công dân trong thời đại mới. 

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

+ Định hƣớng cho SV ý thức học tập, làm theo tƣ tƣởng Hồ Chí Minh. 

+ Nâng cao niềm tin yêu của SV đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, niềm tự hào về 

những giá trị truyền thống của dân tộc và nhân loại . 

+ Tin tƣởng vào sự lãnh đạo của Đảng Cộng Sản Việt Nam và con đƣờng đi lên 

xã hội chủ nghĩa của Việt Nam. 

 2.4.4. Đƣờng lối cách mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam 

Sau khi học xong học phần này, sinh viên có khả năng: 

- Về kiến thức: 

Trình bày đƣợc những nội dung cơ bản đƣờng lối cách mạng của Đảng Cộng 

sản Việt Nam trong cách mạng giải phóng dân tộc và cách mạng xã hội chủ nghĩa và 

xây dựng cho sinh viên niềm tin vào sự lãnh đạo của  Đảng, theo mục tiêu l  tƣởng 

của Đảng. 

- Về kĩ năng: 

Vận dụng kiến thức chuyên ngành để chủ động, tích cực trong việc giải quyết 

những vấn đề kinh tế, chính trị, văn hóa - xã hội theo đƣờng lối, chính sách, pháp luật 

của Đảng và nhà nƣớc. 

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

+  Xây dựng đƣợc niềm tin, l  tƣởng cách mạng. 

+ Tin tƣởng vào sự lãnh đạo của Đảng Cộng Sản Việt Nam và con đƣờng đi lên 

xã hội chủ nghĩa của Việt Nam 
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2.4.5. Kỹ năng giao tiếp 

Sau khi học xong học phần này, sinh viên có khả năng: 

- Về kiến thức: 

Đạt đƣợc một hệ thống kiến thức kỹ năng giao tiếp, cơ bản và phù hợp với 

những quan điểm hiện đại, bao gồm: 

+ Các khái niệm về giao tiếp, các cách phân loại giao tiếp, cầu trúc của giao tiếp. 

+ Các quy luật ảnh hƣởng, chi phối quá trình giao tiếp. 

+ Những ứng dụng giao tiếp của ngƣời Việt Nam và nƣớc ngoài trong thời đại 

toàn cầu hóa. 

- Về kĩ năng: 

+ Nhận diện đƣợc sơ đồ, cấu trúc quá trình giao tiếp 

+ Quan sát, tìm hiểu các bƣớc, các tình huống giao tiếp cơ bản về nghe, nói, viết 

+ Phân tích, tổng hợp và vận dụng đƣợc các kỹ năng nghe, kỹ năng nói, kỹ 

năng viết, kỹ năng thuyết trình.... 

+ Biết cách s  dụng điện thoại, email lịch sự 

+ Vận dụng những điều nên làm và nên tránh trong giao tiếp 

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

+ Có hứng thú học kỹ năng giao tiếp, yêu thích và tìm tòi nghệ thuật giao tiếp; 

thực hành trong công việc và cuộc sống hằng ngày. 

+ Có thái độ khách quan, trung thực; có tác phong tỉ mỉ, cẩn thận, chính xác và có 

tinh thần hợp tác  trong việc học tập, cũng nhƣ trong việc áp dụng các hiểu biết đã đạt đƣợc. 

+ Có ý thức vận dụng những hiểu biết giao tiếp vào trong đời sống nhằm hoàn 

thiện tính cách, tác phong, đạo đức của bản thân 

2.4.6. Quản trị học 

Sau khi học xong học phần này, sinh viên có các khả năng: 

- Về kiến thức: 

+ Cung cấp cho sinh viên những khái niệm chung về quản trị học. 

+ Giới thiệu các chức năng về quản trị nhƣ: Hoạch định, tổ chức, điều khiển và 

kiểm tra; một số vấn đề nhƣ quản l  thay đổi, quản l  xung đột và nguy cơ; các biện 

pháp cứu nguy trong quản trị. 

+ Xác định đƣợc các hoạt động chức năng cơ bản của quản trị, có khả năng ứng 

dụng đƣợc những kiến thức đã học vào thực tiễn. 

+ Nhận thức đƣợc vai trò then chốt của quản trị học trong tổ chức; đặc biệt, 

trong môi trƣờng biến động và cạnh tranh toàn cầu nhƣ hiện nay 

- Về kĩ năng: 

+ Phát triển khả năng tự học hỏi, tìm tòi, sáng tạo, làm việc theo nhóm và khả 

năng trình bày trƣớc đám đông. 

+ Có phƣơng pháp làm việc khoa học, tƣ duy sáng tạo, phân tích, giải quyết các 

vấn đề nảy sinh trong thực tiễn, có kiến thức chuyên môn và kỹ năng thực hành. 

+ Phân tích, tổng hợp và x  l  đƣợc các thông tin thu đƣợc để đƣa ra kết luận 
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kịp thời, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của xã hội. 

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

+ Có hứng thú học tập, trân trọng với những đóng góp của môn học quản trị học 

cho sự tiến bộ của xã hội. 

+ Có thái độ khách quan, trung thực; áp dụng các hiểu biết từ môn học vào quá 

trình công tác. 

+ Có ý thức vận dụng những hiểu biết của môn học vào trong các môn khoa học 

khác, vào đời sống thực tiễn. 

 

2.4.7. Pháp luật đại cƣơng 

Sau khi học xong học phần này, sinh viên có khả năng: 

- Về kiến thức: 

+ Sinh viên lý giải đƣợc nguồn gốc, đặc trƣng của Nhà nƣớc và pháp luật. 

+ Ph n tích đƣợc các bộ phận cấu thành của Bộ máy nhà nƣớc. 

+ Nhận biết đƣợc các hành vi phạm pháp luật. 

+ Ph n tích đƣợc các chế định pháp luật cơ bản của luật Hiến pháp; luật Hôn 

nh n và gia đình, Luật dân sự… 

- Về kỹ năng: 

Vận dụng đƣợc một số chế định pháp luật cơ bản để áp dụng trong cuộc sống, 

trong lao động và học tập 

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

Sinh viên có nhận thức, quan điểm đúng đắn về đƣờng lối, chính sách của Đảng và 

Nhà nƣớc ta. Đồng thời những kiến thức lý luận đó cũng giúp cho sinh viên hiểu biết 

hơn về pháp luật để vận dụng vào thực tiễn cuộc sống. 

 

2.4.8. Anh Văn A1 

Sau khi học xong học phần này, sinh viên có khả năng: 

- Về kiến thức: 

+ Nắm đƣợc các điểm ngữ pháp ở mức độ tiền sơ cấp, cụ thể có thể thành thạo 

các nội dung nhƣ sau: các dạng câu hỏi WH, các loại động từ, đại từ, sở hữu cách, thì 

hiện tại, thì quá khứ, v.v; 

+ Thông thạo những từ và cụm từ thƣờng s  dụng trong tiếng Anh cơ bản và 

ngữ cảnh tiếng Anh giao tiếp trong các hoàn cảnh xã hội. 

- Về kĩ năng: 

+ Kĩ năng nghe 

Nghe trọng âm, hậu tố, cách nối từ, các tình huống giao tiếp cơ bản… 

Nghe hiểu, nắm bắt chủ đề, nội dung chi tiết của bài nghe để từ đó hoàn thành 

các bài tập điền từ để hoàn thành c u, đoạn văn; trả lời câu hỏi; nối câu hỏi với câu trả 

lời đúng… 

+ Kĩ năng nói 
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Thực hiện các chức năng ngôn ngữ hội thoại để thiết lập các mối quan hệ xã hội 

nhƣ giới thiệu bản thân, chào hỏi, trao đổi thông tin cá nhân. 

Học các từ, cụm từ theo ngữ cảnh để có thể giao tiếp trong các tình huống đặc biệt. 

Trình bày sở thích, hỏi xin phép, đƣa ra các đề nghị. 

Cách thể hiện sự hứng thú và mong muốn tiếp tục cuộc hội thoại… 

+ Kĩ năng đọc 

Nắm vững cách dùng từ trong các tình huống cụ thể. 

Làm quen với những văn bản, bài báo, chƣơng trình truyền hình đƣợc diễn đạt 

bằng ngôn ngữ đơn giản. 

Luyện tập các kĩ năng đọc hiểu (đọc nhanh để tìm    chính và đọc kĩ để tìm 

thông tin chi tiết). 

+ Kĩ năng viết 

Thành lập câu bằng cách sắp xếp từ, nối cụm từ. 

Chọn từ phù hợp để hoàn tất nội dung cho sẵn. 

Viết tiếp câu dựa trên phần có sẵn. 

Đặt câu hỏi với từ cho sẵn. 

Viết về những chủ đề đơn giản nhƣ gia đình, thói quen hằng ngày, sự kiện đặc 

biệt trong năm… 

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

+ Nhận thức đƣợc tầm quan trọng của môn học. 

+ Tự giác trong học tập và trung thực trong thi c . 

+ Thực hiện nghiêm túc thời gian biểu, tham gia đầy đủ các buổi học trên lớp 

và các bài tập tuần. 

+ Xây dựng và phát huy tối đa tinh thần tự học thông qua nghiên cứu sách ngữ 

pháp, đọc thêm các tài liệu. 

+ Tham gia tích cực và có tinh thần xây dựng vào các hoạt động trên lớp. 

2.4.9. Anh Văn A2 

Sau khi học xong học phần này, sinh viên có khả năng: 

- Về kiến thức: 

+ Nắm đƣợc các điểm ngữ pháp ở mức độ sơ cấp, cụ thể có thể thành thạo các 

nội dung nhƣ sau: thì hiện tại tiếp diễn, quá khứ, hiện tại hoàn thành, tƣơng lai gần; so 

sánh hơn, so sánh nhất, động từ khiếm khuyết, câu mệnh lệnh, v.v.; 

+ Thông thạo những từ và cụm từ thƣờng s  dụng trong tiếng Anh cơ bản và 

ngữ cảnh tiếng Anh giao tiếp trong các hoàn cảnh xã hội. 

- Về kĩ năng: 

+ Kĩ năng nghe 

Nghe điện thoại, bài hát, cuộc hội thoại, tin tức, câu chuyện cá nh n… 

Nghe hiểu, nắm bắt chủ đề, nội dung chi tiết của bài nghe để từ đó hoàn thành 

các bài tập điền thông tin, đoạn văn; chọn từ đúng; trả lời câu hỏi; nối câu hỏi với câu 

trả lời đúng… 
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Nghe và rèn cách phát âm của từ nhƣ các  m cuối, trọng âm; nối âm; các âm 

yếu; ngữ điệu của câu; câu nói nhanh. 

+ Kĩ năng nói 

Giao tiếp đƣợc trong những tình huống cơ bản trong giao tiếp xã hội hàng ngày. 

Thực hiện các chức năng ngôn ngữ hội thoại để thiết lập các mối quan hệ xã hội 

nhƣ mua bán, đặt chỗ, tán gẫu… 

Hỏi và trả lời những câu hỏi cũng nhƣ trao đổi  ý kiến và thông tin về những chủ 

đề quen thuộc hàng ngày nhƣ tin tức thời sự, sức khoẻ. 

Lên kế hoạch tƣơng lai, nói chuyện qua điện thoại, hỏi và chỉ đƣờng, giao tiếp 

tại s n bay… 

+ Kĩ năng đọc 

Hiểu những văn bản, bài báo, câu chuyện, quảng cáo, thƣ từ về những chủ đề 

quen thuộc đƣợc diễn đạt bằng ngôn ngữ gần gũi hàng ngày; 

Hiểu đƣợc sự khác nhau về văn hóa trong việc s  dụng ngôn ngữ 

Luyện tập các kĩ năng đọc hiểu (đọc nhanh để tìm    chính và đọc kĩ để tìm 

thông tin chi tiết). 

+ Kĩ năng viết 

Thành lập câu bằng cách sắp xếp từ. 

Chọn từ đúng để viết, chọn từ phù hợp với văn viếtl. 

Viết tiếp câu dựa trên phần có sẵn. 

Đặt câu hỏi, trả lời câu hỏi. 

Viết về một số chủ đề nhƣ nhƣ kế hoạch, cho lời khuyên… 

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

+ Nhận thức đƣợc tầm quan trọng của môn học. 

+ Tự giác trong học tập và trung thực trong thi c . 

+ Thực hiện nghiêm túc thời gian biểu, tham gia đầy đủ các buổi học trên lớp 

và các bài tập tuần. 

+ Xây dựng và phát huy tối đa tinh thần tự học thông qua nghiên cứu sách ngữ 

pháp, đọc thêm các tài liệu; 

+ Tham gia tích cực và có tinh thần xây dựng vào các hoạt động trên lớp. 

2.4.10. Anh văn B1 

Sau khi học xong học phần này, sinh viên có khả năng: 

- Về kiến thức: 

+ Nắm đƣợc các điểm ngữ pháp ở mức độ tiền trung cấp, cụ thể có thể thành thạo 

các nội dung nhƣ sau: các thì của động từ; cấu trúc so sánh; các dạng câu hỏi; từ nối, 

giới từ; loại từ; cách thành lập từ; tiền tố, hậu tố; sự hòa hợp giữa danh từ và động từ… 

+ Thông thạo những từ và cụm từ thƣờng s  dụng trong tiếng Anh cơ bản và 

ngữ cảnh tiếng Anh giao tiếp trong các hoàn cảnh xã hội. 

- Về kĩ năng: 

+ Kĩ năng nghe 
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Nghe các cuộc hội thoại, chƣơng trình truyền hình, cuộc phỏng vấn, bài nói 

chuyện, câu chuyện, bài phát biểu cá nhân, các mô tả… 

Nghe hiểu, nắm bắt chủ đề, nội dung chi tiết của bài nghe để từ đó hoàn thành 

các bài tập điền từ để hoàn thành c u, đoạn văn; trả lời câu hỏi; nối câu hỏi với câu trả 

lời đúng… 

Nghe và rèn cách phát âm của từ nhƣ các nguyên  m, phụ âm, âm cuối, trọng 

âm; nối âm; ngữ điệu của câu. 

+ Kĩ năng nói 

Giao tiếp đƣợc trong những tình huống cố định và với những hội thoại ngắn về 

chủ đề giao tiếp xã hội hàng ngày; 

Thực hiện các chức năng ngôn ngữ hội thoại để thiết lập các mối quan hệ xã hội 

nhƣ chào hỏi, giới thiệu, xin lỗi, cảm ơn, chúc tụng... 

Hỏi và trả lời những câu hỏi cũng nhƣ trao đổi  ý kiến và thông tin về những chủ 

đề quen thuộc hàng ngày nhƣ bản thân, thói quen hàng ngày, du lịch, mơ ƣớc...; 

Miêu tả cảm xúc, thái độ... 

Kể chuyện, miêu tả một cách đơn giản các hoạt động, sự kiện; miêu tả một địa 

điểm, kinh nghiệm cá nh n… 

+ Kĩ năng đọc 

Hiểu những văn bản, bài báo ngắn, đơn giản về những chủ đề quen thuộc đƣợc 

diễn đạt bằng ngôn ngữ gần gũi hàng ngày; 

Nhuần nhuyễn các kĩ năng đọc hiểu (đọc nhanh để tìm    chính và đọc kĩ để tìm 

thông tin chi tiết). 

+ Kĩ năng viết 

Thành lập câu bằng cách sắp xếp từ. 

Chọn từ đúng để viết, chọn từ phù hợp với văn viết. 

Viết tiếp câu dựa trên phần có sẵn. 

Viết về những chủ đề đơn giản nhƣ bản thân,thời gian rỗi, nơi chốn, du lịch… 

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

+ Nhận thức đƣợc tầm quan trọng của môn học; 

+ Tự giác trong học tập và trung thực trong thi c ; 

+ Thực hiện nghiêm túc thời gian biểu, tham gia đầy đủ các buổi học trên lớp 

và các bài tập tuần; 

+ Xây dựng và phát huy tối đa tinh thần tự học thông qua nghiên cứu sách ngữ 

pháp, đọc thêm các tài liệu; 

+ Tham gia tích cực và có tinh thần xây dựng vào các hoạt động trên lớp. 

2.4.11. Anh văn B2 

Sau khi học xong học phần này, sinh viên có khả năng: 

- Về kiến thức: 

+ Nắm đƣợc các điểm ngữ pháp ở mức độ tiền trung cấp, cụ thể có thể thành thạo 

các nội dung nhƣ sau: các thì của động từ; cấu trúc so sánh;  các dạng câu hỏi; từ nối, 
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giới từ; loại từ; cách thành lập từ; tiền tố, hậu tố; sự hòa hợp giữa danh từ và động từ… 

+ Thông thạo những từ và cụm từ thƣờng s  dụng trong tiếng Anh cơ bản và 

ngữ cảnh tiếng Anh giao tiếp trong các hoàn cảnh xã hội. 

- Về kĩ năng: 

+ Kĩ năng nghe 

Nghe các cuộc hội thoại, chƣơng trình truyền hình, cuộc phỏng vấn, bài nói 

chuyện, câu chuyện, bài phát biểu cá nhân, các mô tả,… 

Nghe hiểu, nắm bắt chủ đề, nội dung chi tiết của bài nghe để từ đó hoàn thành 

các bài tập điền từ để hoàn thành c u, đoạn văn; trả lời câu hỏi; nối câu hỏi với câu trả 

lời đúng… 

Nghe và rèn cách phát âm của từ nhƣ các nguyên  m, phụ âm, âm cuối, trọng 

âm; nối âm; ngữ điệu của câu. 

+ Kĩ năng nói 

Giao tiếp đƣợc trong những tình huống cố định và với những hội thoại ngắn về 

chủ đề giao tiếp xã hội hàng ngày. 

Thực hiện các chức năng ngôn ngữ hội thoại để thiết lập các mối quan hệ xã hội 

nhƣ chào hỏi, giới thiệu, xin lỗi, cảm ơn, chúc tụng... 

Hỏi và trả lời những câu hỏi cũng nhƣ trao đổi  ý kiến và thông tin về những chủ 

đề quen thuộc hàng ngày nhƣ bản thân, thói quen hàng ngày, du lịch, mơ ƣớc... 

Miêu tả cảm xúc, thái độ... 

Kể chuyện, miêu tả một cách đơn giản các hoạt động, sự kiện; miêu tả một địa 

điểm, kinh nghiệm cá nhân... 

+ Kĩ năng đọc 

Hiểu những văn bản, bài báo ngắn, đơn giản về những chủ đề quen thuộc đƣợc 

diễn đạt bằng ngôn ngữ gần gũi hàng ngày. 

Nhuần nhuyễn các kĩ năng đọc hiểu (đọc nhanh để tìm    chính và đọc kĩ để tìm 

thông tin chi tiết). 

+ Kĩ năng viết 

Thành lập câu bằng cách sắp xếp từ; 

Chọn từ đúng để viết, chọn từ phù hợp với văn viết; 

Viết tiếp câu dựa trên phần có sẵn; 

Viết về những chủ đề đơn giản nhƣ bản thân,thời gian rỗi, nơi chốn, du lịch… 

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

+ Nhận thức đƣợc tầm quan trọng của môn học. 

+ Tự giác trong học tập và trung thực trong thi c . 

+ Thực hiện nghiêm túc thời gian biểu, tham gia đầy đủ các buổi học trên lớp 

và các bài tập tuần. 

+ Xây dựng và phát huy tối đa tinh thần tự học thông qua nghiên cứu sách ngữ 

pháp, đọc thêm các tài liệu. 

+ Tham gia tích cực và có tinh thần xây dựng vào các hoạt động trên lớp. 
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2.4.12. Kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin 

Sau khi học xong học phần này, sinh viên có khả năng: 

- Về kiến thức: 

 Trình bày đƣợc khái niệm thông tin, dữ liệu, phần cứng, phần mềm. 

 Mô tả đƣợc cấu trúc chung của máy tính và chức năng của các thành phần 

trong một máy tính. 

 Nêu đƣợc khái niệm mạng máy tính, các mô hình mạng, các loại mạng, phân 

biệt đƣợc mạng cục bộ và mạng diện rộng. 

 Nêu đƣợc khái niệm Internet, phân biệt đƣợc các dịch vụ và phƣơng thức kết 

nối Internet. 

 Nêu đƣợc khái niệm và chức năng của hệ điều hành, trình bày đƣợc đặc điểm 

của các hệ điều hành thông dụng nhƣ: Windows, Linux,… 

 Trình bày đƣợc   nghĩa của các đối tƣợng File, Folder, Shorcut, Library và 

liệt kê đƣợc các thao tác cơ bản trên các đối tƣợng này. 

 Nêu đƣợc   nghĩa và liệt kê đƣợc tên của các trình duyệt Web thông dụng. 

 Mô tả đƣợc chức năng của các dịch vụ cơ bản trên Internet (WWW, Email, 

Search Engine) và các ứng dụng của Google. 

 Trình bày đƣợc khái niệm soạn thảo văn bản và phần mềm soạn thảo văn bản, 

các chức năng chung của một phần mềm soạn thảo văn bản. 

 Nêu đƣợc   nghĩa và trình tự các bƣớc thực hiện các thao tác định dạng có 

trong chƣơng trìn 

 Nêu đƣợc khái niệm bảng tính và phần mềm bảng tính. 

 Mô tả đƣợc chức năng của một phần mềm bảng tính, liệt kê đƣợc tên của một 

số phần mềm bảng tính thông dụng. 

 Trình bày đƣợc các thành phần giao diện trong Ms Excel, cách thức tạo và 

định dạng bảng tính, dàn trang, in ấn. 

 Trình bày đƣợc công dụng, cú pháp, trƣờng hợp áp dụng của các hàm đƣợc 

học để x  lý dữ liệu. 

 Nêu đƣợc   nghĩa và các bƣớc thực hiện việc sắp xếp, trích lọc và biểu 

diễn dữ liệu. 

 Vận dụng các hàm đƣợc học để giải quyết các bài toán tính toán trong thực tiễn. 

 Nêu đƣợc khái niệm bài thuyết trình và phần mềm trình chiếu, chức năng 

chung của một phần mềm trình chiếu. 

 Trình bày đƣợc các thành phần và chức năng của chúng trên giao diện ngƣời 

dùng của Ms PowerPoint. 

 Giải thích đƣợc các bƣớc xây dựng một bài thuyết trình chuyên nghiệp, từ 

bƣớc chuẩn bị đến hoàn thiện bài thuyết trình. 

 Phân biệt đƣợc dữ liệu định tính và dữ liệu định lƣợng. 
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 Tạo đƣợc các biến, nhập dữ liệu, trình bày dữ liệu thống kê. 

 Thực hiện đƣợc kiểm định giữa 2 biến định tính, kiểm định trung bình tổng 

thể và kiểm định phƣơng sai. 

 Diễn giải đƣợc hệ số tƣơng quan và thiết lập đƣợc phƣơng trình hồi quy 

tuyến tính đơn, hồi quy tuyến tính bội giữa các biến. 

- Về kĩ năng: 

 Nhận biết đƣợc các thành phần trong hệ thống máy tính bằng hình ảnh; mô 

phỏng đƣợc quá trình lắp ráp máy tính cá nhân bằng phần mềm lắp ráp máy tính ảo. 

 S  dụng thành thạo chƣơng trình Computer để quản lý tập tin, thƣ mục; s  

dụng thành thạo các phần mềm tiện ích: trình duyệt web, phần mềm hỗ trợ gõ tiếng 

Việt, nén/giải nén, Sticky Notes, Snipping Tool, Zoomit, Camtasia. 

 Thiết lập đƣợc cấu hình hệ thống trên Windows phù hợp với yêu cầu của 

ngƣời s  dụng 

 S  dụng thành thạo các dịch vụ cơ bản trên Internet nhƣ: Web, Email, tìm 

kiếm thông tin; s  dụng đƣợc các dịch vụ của Google nhƣ: Google Docs, Google 

Drive, Google Sites, Google Calendar, Google Forms. 

 S  dụng thành thạo Ms Word để soạn thảo đƣợc các văn bản theo yêu cầu, đặc 

biệt là các văn bản dài nhƣ: đồ án môn học, khóa luận tốt nghiệp, báo cáo khoa học... 

 S  dụng thành thạo Ms Excel để tạo và định dạng đƣợc bảng tính theo yêu cầu; 

thiết lập dàn trang, in ấn, lƣu trữ, bảo mật bảng tính; áp dụng các hàm đƣợc học để thực 

thi các tính toán; thực hiện đƣợc việc sắp xếp, trích lọc, biểu diễn dữ liệu bằng biểu đồ. 

 Thực hiện thành thạo các kỹ năng cơ bản và nâng cao trong Ms PowerPoint 

để tạo và hiệu chỉnh bài thuyết trình nhƣ: Tạo và quản lý slide, thao tác với các đối 

tƣợng đồ họa, đa phƣơng tiện, bảng biểu, biểu đồ, làm việc với các hiệu ứng động. 

 Thực hiện thành thạo kỹ năng ph n tích và trình bày dữ liệu thống kê ở mức 

cơ bản trên phần mềm SPSS. 

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

 Có thái độ khách quan, trung thực, có tác phong tỉ mỉ, cẩn thận, chính xác và 

có tinh thần hợp tác trong học tập nghiên cứu và thực tiễn nghề nghiệp. 

 Có ý thức vận dụng những hiểu biết về công nghệ thông tin để ứng dụng 

trong học tập nghiên cứu và thực tiễn nghề nghiệp. 

 Có ý thức tôn trọng bản quyền và bảo mật thông tin. 

2.4.13. Toán cao cấp 1 

Sau khi học xong học phần này, sinh viên có khả năng: 

- Về kiến thức: 

Đạt đƣợc một hệ thống kiến thức về: giới hạn và liên tục, đạo hàm, vi phân, 

nguyên hàm, tích ph n xác định và tích phân suy rộng của hàm số 1 biến số; Giới hạn, 

sự liên tục, đạo hàm riêng, vi phân của hàm số 2, 3 biến số; lí thuyết về chuỗi số, chuỗi 

luỹ thừa và phƣơng trình vi ph n. 
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- Về kỹ năng: 

+ Tím giới hạn của hàm số một hoặc hai ba biến số; xét sự liên tục của hàm số 

một hoặc hai ba biến số; 

+ Tính đạo hàm riêng, vi phân hàm số hai ba biến số; ứng dụng đạo hàm, đạo 

hàm riêng trong phân tích kinh tế; 

+ S  dụng vi ph n để tính gần đúng; 

+ S  dụng tích ph n để tính diện tích, thể tích; 

+ Xét sự hội tụ của chuỗi số; 

+ Tìm nghiệm phƣơng trình vi ph n cấp 1, 2 các dạng đặc biệt. 

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

+ Có tinh thần nghiên túc trong học tập, nghiên cứu toán học; yêu thích tìm tòi 

khoa học; có thái độ trân trọng những đóng góp của toán học cho sự phát triển kinh tế-

xã hội và trân trọng công lao của các nhà toán học. 

+ Có thái độ khách quan, trung thực; có tinh thần hợp tác giúp đỡ lẫn nhau 

trong học tập, nghiên cứu. 

+ Có ý thức vận dụng những hiểu biết toán học vào các khoa học khác và vào 

đời sống nhằm cải thiện điều kiện sống. 

 

2.4.14. Toán cao cấp 2 

Sau khi học xong học phần này, sinh viên có khả năng: 

- Về kiến thức: 

Đạt đƣợc một hệ thống kiến thức toán học đại cƣơng bao gồm những kiến thức 

cơ bản về ma trận định thức, hệ phƣơng trình đại số tuyến tính, không gian vector R
n
, 

phép biến đổi tuyến tính, dạng toàn phƣơng…, và áp dụng chúng khi giải quyết vấn đề 

thực tiễn yêu cầu. 

- Về kĩ năng: 

+ Thực hiện các phép tính về ma trận, định thức, giải hệ phƣơng trình tuyến 

tính; kiểm nghiệm không gian vectơ, không gian con, hệ vectơ độc lập/phụ thuộc 

tuyến tính, hệ sinh, ánh xạ tuyến tính/phép biến đổi tuyến tính, đƣa dạng toàn phƣơng 

về dạng chính tắc. 

+  Trên nền tảng kiến thức đó, sinh viên có khả năng vận dụng giải quyết các 

bài toán cơ bản trong kinh tế, kỹ thuật. 

+ Thông qua các hoạt động thảo luận và bài tập nhóm, sinh viên có đƣợc một số 

kỹ năng ph n tích, đánh giá vấn đề; kỹ năng làm việc theo nhóm…; kỹ năng viết và 

trình bày báo cáo. 

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

+ Có tinh thần nghiên túc trong học tập, nghiên cứu toán học; yêu thích tìm tòi 

khoa học; có thái độ trân trọng những đóng góp của toán học cho sự phát triển kinh tế-

xã hội và trân trọng công lao của các nhà toán học. 

+ Có thái độ khách quan, trung thực; có tinh thần hợp tác giúp đỡ lẫn nhau 
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trong học tập, nghiên cứu. 

+ Có ý thức vận dụng những hiểu biết toán học vào các khoa học khác và vào 

đời sống nhằm cải thiện điều kiện sống. 

 

2.4.15. Xác xuất thống kê 

Sau khi học xong học phần này, sinh viên có khả năng: 

- Về kiến thức: 

Đạt đƣợc một hệ thống kiến thức toán học ứng dụng về xác suất thống kê, cơ 

bản và phù hợp với những quan điểm hiện đại, bao gồm: 

+ Các khái niệm cơ bản về lý thuyết xác suất, thống kê. 

+ Các công thức tính xác suất, biến ngẫu nhiên và một số phân phối thƣờng 

gặp, lý thuyết mẫu; kiểm định giả thuyết thống kê. 

+ Những ứng dụng của xác suất thống kê trong các lĩnh vực khoa học kỹ thuật 

và kinh tế. 

+ Các phƣơng pháp chung của nhận thức khoa học và những phƣơng pháp đặc 

thù của xác suất thống kê. 

- Về kĩ năng: 

+ Sƣu tầm, tra cứu đƣợc tài liệu từ các nguồn khác nhau để thu thập thông tin 

cần thiết cho việc học tập học phần xác suất thống kê. 

+ Phân tích, tổng hợp và x  l  đƣợc các thông tin thu đƣợc để rút ra kết luận. 

+ Vận dụng đƣợc các kiến thức để giải đƣợc các bài tập xác suất thống kê và 

giải quyết các vấn đề đơn giản trong đời sống và trong sản xuất. 

+ S  dụng đƣợc các thuật ngữ xác suất thống kê, các đồ thị, bảng biểu để trình 

bày rõ ràng, chính xác   nghĩa của các khái niệm. 

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

+ Có hứng thú học môn xác suất thống kê, yêu thích và tìm tòi khoa học; 

+ Có thái độ khách quan, trung thực; có tác phong tỉ mỉ, cẩn thận, chính xác và 

có tinh thần hợp tác trong việc học tập môn xác suất thống kê, cũng nhƣ trong việc áp 

dụng các hiểu biết đã đạt đƣợc. 

+ Có ý thức vận dụng những hiểu biết xác suất thống kê vào trong các khoa học 

khác, vào đời sống nhằm cải thiện điều kiện sống, học tập. 

 

2.4.16. Kinh tế vi mô 

Sau khi học xong học phần này, sinh viên có các khả năng: 

- Về kiến thức: 

+ Nắm đuợc lý thuyết lựa chọn kinh tế, ảnh huởng của quy luật khan hiếm và 

mô hình kinh tế đối với việc lựa chọn kinh tế. 

+ Biết đuợc lý thuyết cung cầu và các yếu tố ảnh huởng tới thị truờng cân bằng. 

+ Nắm đuợc lý thuyết hành vi của ngƣời tiêu dùng. 

+ Nắm đuợc lý thuyết hành vi của ngƣời sản xuất. 
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+ Nắm đuợc lý thuyết về cạnh tranh và độc quyền. 

- Về kĩ năng: 

+ Có khả năng vận dụng kiến thức vào nghiên cứu bản chất của hiện tuợng kinh tế, 

tính quy luật và xu huớng vận động của các hiện tuợng và của quy luật kinh tế thị trƣờng. 

+ Có khả năng vận dụng kiến thức vào môn học kinh tế vĩ mô, và một số môn 

học khác. 

+ Hình thành và phát triển năng lực thu thập thông tin, kỹ năng so sánh, ph n 

tích, bình luận, đánh giá vấn đề vi mô. 

+  Phát triển kỹ năng lập luận thuyết trình truớc công chúng. 

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

 Có ý thức đúng đắn trong việc nhìn nhận, đánh giá đƣờng lối, chính sách, 

pháp luật của nhà nuớc trong việc phát triển kinh tế thị trƣờng 

 Có thái độ khách quan, trung thực; có tác phong tỉ mỉ, cẩn thận, chính xác và 

có tinh thần hợp tác trong việc học tập, cũng nhƣ trong việc áp dụng các hiểu biết đã 

đạt đƣợc. 

2.4.17. Kinh tế vĩ mô 

Sau khi học xong học phần này, sinh viên có các khả năng: 

- Về kiến thức: 

+ Trình bày đƣợc các khái niệm, cách thức đo lƣờng các chỉ tiêu s  dụng trong 

kinh tế vĩ mô. 

+ Nhận ra cơ chế vận hành của toàn bộ nền kinh tế và các chính sách của chính 

phủ d ng để can thiệp vào nền kinh tế. 

+ Ph n tích đƣợc ảnh hƣởng của lạm phát đến đời sống và việc làm của nguời d n. 

+ Ph n tích hành vi của ngƣời tiêu d ng và doanh nghiệp ảnh hƣởng nhƣ thế 

nào đến toàn bộ nền kinh tế. 

- Về kĩ năng: 

Vận dụng đƣợc các l  thuyết đã học để giải thích các vấn đề thƣờng gặp trong 

một nền kinh tế nhƣ: 

+ Các chỉ tiêu nào thƣờng đƣợc d ng trong đo lƣờng sản lƣợng của một quốc gia. 

+ Các nguyên nh n và cách khắc phục lạm phát, thất nghiệp. 

+ Cách ứng dụng các chính sách kinh tế của chính phủ. 

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

+ Có hứng thú học kinh tế Vĩ mô; tr n trọng với những đóng góp của Kinh tế 

Vĩ mô trong mục tiêu ổn định và phát triển kinh tế. 

+ Có thái độ khách quan, trung thực; có tác phong tỉ mỉ, cẩn thận, chính xác và 

có tinh thần hợp tác trong việc học tập môn Kinh tế vĩ mô, cũng nhƣ trong việc áp 

dụng các kiến thức đã đạt đƣợc. 

+ Có ý thức vận dụng những hiểu biết về Kinh tế vĩ mô vào trong các khoa học 

khác, vào đời sống để có thể hiểu đúng và thực hiện đúng các chính sách của Chính 

phủ, nhằm góp phần làm phát triển nền kinh tế quốc gia. 
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2.4.18. Thống kê ứng dụng 

Sau khi học xong học phần này, sinh viên có khả năng: 

- Về kiến thức: 

+ Nhận thức đầy đủ về vai tr  và   nghĩa của thống kê trong hoạt động quản trị, 

kinh doanh, phân tích kinh tế. 

+ Hiểu đƣợc các phƣơng pháp thống kê căn bản 

+ Chọn lựa đúng các kỹ thuật thống kê nhằm áp dụng giải quyết các nhiệm vụ 

liên quan đến số liệu thống kê trong công việc một cách phù hợp 

+ Tìm đƣợc số trung bình, trung vị, mốt, phƣơng sai của biến ngẫu nhiên và 

cách s  dụng các số đặc trƣng này. 

+ Tính đƣợc giá trị của trung bình mẫu, phƣơng sai mẫu 

+ Tìm đƣợc (giá trị) của khoảng tin cậy cho tỷ lệ, trung bình và phƣơng sai ứng 

với số liệu thu đƣợc. 

+ S  dụng đƣợc các tiêu chuẩn kiểm định giả thiết để giải quyết các bài toán 

liên quan và áp dụng đƣợc trong thực tế. 

+ Hiểu và ứng dụng đƣợc các kết quả của phân tích thống kê 

- Về kĩ năng: 

+ Tự thực hiện đƣợc hoặc cùng với một nhóm để thực hiện đƣợc một đề tài 

nghiên cứu về Thống kê trong lĩnh vực kinh tế. 

+ Có khả năng s  dụng một cách cơ bản các phần mềm x  lý số liệu thống kê 

phổ biến (SPSS, Excel) trong việc x  lý và trình bày số liệu thống kê. 

+ Đọc thông thạo một số kết quả thống kê cung cấp để phục vụ cho việc ra 

quyết định. 

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

+ Có hứng thú học tập, yêu thích môn học, nhiệt tình tham gia xây dựng bài. 

+ Có thái độ khách quan, trung thực; có tác phong nhanh nhẹn, nhạy bén, cẩn 

thận và có tinh thần hợp tác trong việc học tập, làm việc nhóm, cũng nhƣ trong việc áp 

dụng vào thực tế các hiểu biết đã đạt đƣợc. 

+ Có kỹ năng tự đọc và nghiên cứu các phần tự học trong tài liệu mà giáo viên 

yêu cầu. 

+ Có ý thức vận dụng những hiểu biết của môn học vào hoạt động sản xuất kinh 

doanh của Doanh nghiệp cụ thể, hỗ trợ Doanh nghiệp đƣa ra các chiến lƣợc phát triển 

và kinh doanh hiệu quả. 

 

2.4.19.  arketing căn bản 

Sau khi học xong học phần này, sinh viên có khả năng: 

- Về kiến thức: 

+ Nhận thức đầy đủ về vai tr  và   nghĩa của thống kê trong hoạt động quản trị, 

kinh doanh, phân tích kinh tế. 

+ Hiểu đƣợc các phƣơng pháp thống kê căn bản 
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+ Chọn lựa đúng các kỹ thuật thống kê nhằm áp dụng giải quyết các nhiệm vụ 

liên quan đến số liệu thống kê trong công việc một cách phù hợp 

+ Tìm đƣợc số trung bình, trung vị, mốt, phƣơng sai của biến ngẫu nhiên và 

cách s  dụng các số đặc trƣng này. 

+ Tính đƣợc giá trị của trung bình mẫu, phƣơng sai mẫu 

+ Tìm đƣợc (giá trị) của khoảng tin cậy cho tỷ lệ , trung bình và phƣơng sai ứng 

với số liệu thu đƣợc. 

+ S  dụng đƣợc các tiêu chuẩn kiểm định giả thiết để giải quyết các bài toán 

liên quan và áp dụng đƣợc trong thực tế. 

+ Hiểu và ứng dụng đƣợc các kết quả của phân tích thống kê 

- Về kĩ năng: 

+ Tự thực hiện đƣợc hoặc cùng với một nhóm để thực hiện đƣợc một đề tài 

nghiên cứu về Thống kê trong lĩnh vực kinh tế. 

+ Có khả năng s  dụng một cách cơ bản các phần mềm x  lý số liệu thống kê 

phổ biến (SPSS, Excel) trong việc x  lý và trình bày số liệu thống kê. 

+ Đọc thông thạo một số kết quả thống kê cung cấp để phục vụ cho việc ra 

quyết định. 

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

+ Có hứng thú học tập, yêu thích môn học, nhiệt tình tham gia xây dựng bài. 

+ Có thái độ khách quan, trung thực; có tác phong nhanh nhẹn, nhạy bén, cẩn 

thận và có tinh thần hợp tác trong việc học tập, làm việc nhóm, cũng nhƣ trong việc áp 

dụng vào thực tế các hiểu biết đã đạt đƣợc. 

+ Có kỹ năng tự đọc và nghiên cứu các phần tự học trong tài liệu mà giáo viên 

yêu cầu. 

+ Có ý thức vận dụng những hiểu biết của môn học vào hoạt động sản xuất kinh 

doanh của Doanh nghiệp cụ thể, hỗ trợ Doanh nghiệp đƣa ra các chiến lƣợc phát triển 

và kinh doanh hiệu quả. 

 

2.4.20. Nguyên lý kế toán 

Sau khi học xong học phần này, sinh viên có khả năng: 

- Về kiến thức: 

Trình bày đƣợc nội dung cơ bản liên quan đến bảng c n đối kế toán  - bảng báo 

cáo kết quả kinh doanh; Tài khoản, ghi sổ kép; định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát 

sinh cơ bản; tính giá thành sản phẩm giản đơn và các hình thức kế toán 

- Về kĩ năng: 

+ Ph n biệt đƣợc các đối tƣợng kế toán. 

+ Ph n biệt, hiểu đƣợc cách lập và trình bày các báo cáo tài chính cơ bản 

+ Định khoản đƣợc các nghiệp vụ kinh tế phát sinh cơ bản 

+ Tính đƣợc giá thành sản phẩm theo phƣơng pháp giản đơn 

+ ph n biệt đƣợc các hình thức ghi sổ kế toán 
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- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

+ Có hứng thú học kế toán, yêu thích môn học. 

+ Có thái độ khách quan, trung thực, cẩn thận, chịu khó và có tinh thần hợp tác 

trong việc học tập môn học, cũng nhƣ trong việc áp dụng các hiểu biết đã đạt đƣợc. 

  2.4.21. Tài chính quốc tế 

- Về kiến thức: 

+ Môn học trang bị các kiến thức cơ bản về các tổ chức tài chính quốc tế và các 

hoạt động trên thị trƣờng tài chính quốc tế, môi trƣờng tài chính quốc tế. 

+ Môn học cung cấp cho những kiến thức về nghiệp vụ kinh doanh ngoại hối, tỷ 

giá và các yếu tố tác động lên tỷ giá, mô hình và phƣơng pháp dự báo tỷ giá. 

+ Các kiến thức cơ bản về hạch toán cán cân thanh toán. Đồng thời nắm đƣợc 

các học thuyết ngang giá sức mua và ngang giá lãi suất.  

+ Nhận diện sự khác biệt và trình bày đƣợc cơ chế hoạt động của các thị trƣờng 

tài chính quốc tế. Giải thích đƣợc sự vận động của các dòng vốn quốc tế và tác động 

của các tổ chức kinh tế lên thị trƣờng tài chính quốc tế. 

+ Thảo luận và làm bài tập liên quan đến nghiệp vụ tài chính quốc tế. 

- Về kĩ năng:  

+ Môn học nhằm trang bị những hiểu biết cơ bản nhất về lý luận và kinh nghiệm 

thực tiễn của hoạt động Tài chính quốc tế, giúp sinh viên nhận thức đƣợc cơ sở và cơ 

chế của việc khai thác, s  dụng các nguồn tài chính trong quan hệ quốc tế. 

+ Lập đƣợc cán cân thanh toán. Tính đƣợc tỷ giá giữa các đồng tiền và thực hiện 

kinh doanh chênh lệch tỷ giá. Dựa vào quy luật ngang giá lãi suất tiến hành đầu tƣ vào 

các đồng tiền có lợi. 

+ Nắm đƣợc kỹ năng ph n tích, thảo luận và làm bài tập tình huống liên quan đến 

nghiệp vụ tài chính quốc tế. 

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm 

 + Có hứng thú học tập, yêu thích môn học, nhiệt tình tham gia xây dựng bài. 

 + Có thái độ khách quan, trung thực; có tác phong nhanh nhẹn, nhạy bén, cẩn 

thận và có tinh thần hợp tác trong việc học tập, làm việc nhóm, cũng nhƣ trong việc áp 

dụng trong thực tế các hiểu biết đã đạt đƣợc. 

 + Có ý thức vận dụng những hiểu biết của môn học vào việc quản trị hoạt động 

tài chính quốc tế của một tổ chức, doanh nghiệp cụ thể. 

2.4.22. Kinh tế quốc tế 

- Về kiến thức: 

- Nhận biết đƣợc các kiến thức cơ bản về một nền kinh tế thế giới hiện đại và mối 

quan hệ kinh tế giữa các nƣớc, các khu vực kinh tế trên thế giới. 

 - Trình bày đƣợc đối tƣợng chủ thể tham gia mua bán, trao đổi quốc tế và giải 

thích đƣợc nguyên nhân dẫn đến mậu dịch quốc tế. 

 - Dựa trên kiến thức của Kinh tế học, ph n tích đƣợc lợi ích của mậu dịch tự do 

và các chính sách hạn chế mậu dịch. 
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 - Nêu đƣợc các hình thức, lợi ích của việc liên kết kinh tế trên bình diện quốc tế và 

tác động của sự di chuyển nguồn lực quốc tế với nƣớc đầu tƣ và nƣớc tiếp nhận đầu tƣ. 

 - Trình bày đƣợc khía cạnh tài chính của mậu dịch quốc tế nhằm thấy đƣợc sự 

vận động của thị trƣờng tiền tệ giữa các nƣớc, các khu vực trên thế giới.  

- Về kỹ năng: 

+ Xác định đƣợc cơ sở để hai quốc gia giao thƣơng với nhau; xây dựng đƣợc mô 

hình trao đổi thƣơng mại của hai quốc gia đó và tính toán đƣợc lợi ích mà mỗi quốc 

gia thu đƣợc sau khi tiến hành giao thƣơng. 

 + Xác định đƣợc các công cụ hạn chế mậu dịch, các chính sách thƣơng mại quốc 

tế mà Chính phủ các nƣớc áp dụng và ƣu - nhƣợc điểm của từng chính sách; phân tích 

đƣợc các tác động của chính sách đó đối với ngƣời sản xuất, ngƣời tiêu dùng và đối 

với quốc gia nói chung; tính toán đƣợc lợi ích – thiệt hại cho quốc gia sau khi áp dụng 

chính sách. 

+ Phân biệt đƣợc các hình thức liên kết kinh tế quốc tế mà các quốc gia theo đuổi 

hiện nay; chứng minh đƣợc lợi ích của việc liên kết kinh tế giữa các nƣớc trong khu 

vực. Đồng thời, thông qua phân tích cân bằng cục bộ sự di chuyển tƣ bản và lao động 

quốc tế, ƣớc tính đƣợc những tác động về mặt kinh tế - xã hội đối với nƣớc đầu tƣ và 

nƣớc tiếp nhận đầu tƣ, đến nƣớc có ngƣời di cƣ và nƣớc có ngƣời nhập cƣ…  

+ Ph n tích đƣợc các khía cạnh tài chính của mậu dịch quốc tế, bao gồm thị 

trƣờng ngoại hối, tỷ giá hối đoái, cán c n thanh toán và hệ thống tài chính tiền tệ quốc 

tế. 

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

+ Phát triển tƣ duy và nhận thức nhạy bén, hiện đại khi sống, học tập và làm việc 

trong môi trƣờng toàn cầu hóa hiện nay.  

 + Rèn luyện đƣợc khả năng ph n tích, đánh giá thông qua quá trình ph n tích 

một số hiện tƣợng kinh tế quốc tế trong nội dung chƣơng trình học.  

 + Có ý thức vận dụng những hiểu biết cơ bản của môn học vào trong các chuyên 

ngành khoa học khác nhƣ Kinh tế đối ngoại, Kinh tế phát triển… và   thức vận dụng 

kiến thức môn học vào đời sống nhằm giải thích cho một số hiện tƣợng đang diễn ra 

trong nền kinh tế quốc gia nói riêng và nền kinh tế toàn cầu nói chung. 

2.4.23. Quản trị chiến lƣợc 

Sau khi học xong học phần này, sinh viên có khả năng vận dụng kiến thức và 

kỹ năng để thực hiện các nghiệp vụ căn bản về quản trị chiến lƣợc. Cụ thể: 

- Về kiến thức: 

+ Trình bày đƣợc các khái niệm, các yếu tố hợp thành chiến lƣợc của một công 

ty/ tổ chức. 

+ Trình bày đƣợc các quan điểm về quản trị chiến lƣợc, các cấp chiến lƣợc và 

các loại chiến lƣợc trong một công ty. 

+ Trình bày đƣợc đƣợc tiến trình quản trị chiến lƣợc, quá trình họach định chiến 

lƣợc trong một công ty. 
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+ Ph n tích đƣợc các nhân tố bên trong và bên ngoài tác động đến quá trình 

thiết lập, lựa chọn và triển khai thực hiện chiến lƣợc một công ty. 

+ S  dụng thành thạo các công cụ để họach định chiến lƣợc 

+ Biết cách triển khai mục tiêu chiến lƣợc dài hạn trong tổ chức và cách thức 

kiểm soát mục tiêu. 

- Về kỹ năng: 

+ Sinh viên có khả năng vận dụng kiến thức để đánh giá các vấn đề liên quan 

đến môi trƣờng kinh doanh của doanh nghiệp đƣa ra những dự báo tƣơng lai 

+ Sinh viên vận dụng các kiến thức để rèn luyện tƣ duy quản trị 

+ Sinh viên vận dụng kiến thức để đƣa ra các cách thức để giúp doanh nghiệp 

đạt đƣợc mục tiêu kinh doanh. 

+ Sinh viên vận dụng kiến thức triển khai các mục tiêu chiến lƣợc dài hạn của 

doanh nghiệp, kiểm xoát và xây dựng các kế hoạch kinh doanh để giúp DN hoàng 

thành mục tiêu. 

+ Phát triển đƣợc các khả năng tƣ duy lập luận logic, tinh thần tự học, làm việc 

theo nhóm, ra quyết định và khả năng trình bày trƣớc đám đông. 

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

+ Tạo nên cho sinh viên sự hăng say và đam mê tìm hiểu, tranh luận và học hỏi. 

+ Có ý thức nghiên cứu khoa học trong các vấn đề lý luận và thực tiễn liên quan 

đến QTCL. 

+ Ý thức trách nhiệm của bản th n đối công việc thực hiện. 

+ Có năng lực tự chủ trong công việc. 

+ Tôn trọng các quy tắc, chính sách trong tổ chức. 

+ Tôn trọng văn hóa trong tổ chức. 

+ Có định hƣớng tích lũy kiến thức chuyên môn cho nghề nghiệp về sau. 

 

2.4.24. Quản trị thƣơng hiệu 

Sau khi học xong học phần này, sinh viên có khả năng: 

- Về kiến thức: 

Cung cấp cho sinh viên kiến thức và tầm quan trọng của quản trị thƣơng hiệu: 

+ Xây dựng đƣợc các hệ thống nhận diện thƣơng hiệu 

+ Quản trị các yếu tố cấu thành nên tài sản thƣơng hiệu 

+ Liệt kê và phân biệt đƣợc các khái niệm, thuật ngữ chuyên môn, kiến thức cơ 

bản về thƣơng hiệu, tài sản và giá trị thƣơng hiệu. 

+ Mô tả đƣợc tiến trình xây dựng, duy trì và phát triển thƣơng hiệu. 

+ Phân biệt đƣợc các mô hình kiến trúc thƣơng hiệu, tìm đƣợc các ví dụ minh 

họa trong thực tiễn về ƣu nhƣợc điểm của các mô hình kiến trúc thƣơng hiệu, từ đó có 

thể học hỏi kinh nghiệm để vận dụng, lựa chọn đƣợc mô hình kiến trúc thƣơng hiệu 

phù hợp với tình hình thực tiễn tại một doanh nghiệp. 

+ Chỉ ra đƣợc các giải pháp cần thực hiện để bảo vệ thƣơng hiệu 
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+ Phân biệt đƣợc khái niệm tài sản thƣơng hiệu và giá trị thƣơng hiệu 

+ Ph n tích đƣợc các biện pháp có thể áp dụng để khai thác giá trị thƣơng hiệu. 

- Về kĩ năng: Bao gồm kỹ năng cứng và kỹ năng mềm. 

Kỹ năng cứng: 

+ Viết đƣợc các khái niệm, thuật ngữ chuyên môn có liên quan đến quản trị  

thƣơng hiệu. 

+ Vẽ đƣợc tiến trình xây dựng và phát triển thƣơng hiệu. 

+ Phân loại đƣợc các mô hình kiến trúc thƣơng hiệu. 

+ Phân loại đƣợc các biện pháp khai thác giá trị thƣơng hiệu. 

+  Giải quyết đƣợc các tình huống thực tiễn trong quản trị thƣơng hiệu. 

Kỹ năng mềm: 

+ Kỹ năng thu thập, tổng hợp và phân tích dữ liệu. 

+ Kỹ năng làm việc theo nhóm. 

+ Kỹ năng thuyết trình. 

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

+ Yêu thích công việc quản trị thƣơng hiệu. 

+ Thích tìm t i thông tin, trao đổi quan điểm về quản trị thƣơng hiệu. 

+ Tuân thủ nguyên tắc làm việc theo nhóm. 

 

2.4.25. Thanh toán quốc tế 

Sau khi học xong học phần này, sinh viên có khả năng: 

- Về kiến thức: 

Cung cấp cho sinh viên kiến thức và tầm quan trọng của quản trị thƣơng hiệu: 

+ Xây dựng đƣợc các hệ thống nhận diện thƣơng hiệu 

+ Quản trị các yếu tố cấu thành nên tài sản thƣơng hiệu 

+ Liệt kê và phân biệt đƣợc các khái niệm, thuật ngữ chuyên môn, kiến thức cơ 

bản về thƣơng hiệu, tài sản và giá trị thƣơng hiệu. 

+ Mô tả đƣợc tiến trình xây dựng, duy trì và phát triển thƣơng hiệu. 

+ Phân biệt đƣợc các mô hình kiến trúc thƣơng hiệu, tìm đƣợc các ví dụ minh 

họa trong thực tiễn về ƣu nhƣợc điểm của các mô hình kiến trúc thƣơng hiệu, từ đó có 

thể học hỏi kinh nghiệm để vận dụng, lựa chọn đƣợc mô hình kiến trúc thƣơng hiệu 

phù hợp với tình hình thực tiễn tại một doanh nghiệp. 

+ Chỉ ra đƣợc các giải pháp cần thực hiện để bảo vệ thƣơng hiệu 

+ Phân biệt đƣợc khái niệm tài sản thƣơng hiệu và giá trị thƣơng hiệu 

+ Ph n tích đƣợc các biện pháp có thể áp dụng để khai thác giá trị thƣơng hiệu. 

- Về kĩ năng: Bao gồm kỹ năng cứng và kỹ năng mềm. 

Kỹ năng cứng: 

+ Viết đƣợc các khái niệm, thuật ngữ chuyên môn có liên quan đến quản trị  

thƣơng hiệu. 

+ Vẽ đƣợc tiến trình xây dựng và phát triển thƣơng hiệu. 
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+ Phân loại đƣợc các mô hình kiến trúc thƣơng hiệu. 

+ Phân loại đƣợc các biện pháp khai thác giá trị thƣơng hiệu. 

+  Giải quyết đƣợc các tình huống thực tiễn trong quản trị thƣơng hiệu. 

Kỹ năng mềm: 

+ Kỹ năng thu thập, tổng hợp và phân tích dữ liệu. 

+ Kỹ năng làm việc theo nhóm. 

+ Kỹ năng thuyết trình. 

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

+ Yêu thích công việc quản trị thƣơng hiệu. 

+ Thích tìm t i thông tin, trao đổi quan điểm về quản trị thƣơng hiệu. 

+ Tuân thủ nguyên tắc làm việc theo nhóm. 

 

2.4.26. Quản trị nguồn nhân lực 

Sau khi học xong học phần này, sinh viên có khả năng: 

- Về kiến thức: 

+ Biết đƣợc các khái niệm liên quan đến lĩnh vực hoạt động quản trị nguồn 

nhân lực. Có khả năng áp dụng những kiến thức đã học vào thực tiễn. 

+ Xác định đƣợc các hoạt động chức năng cơ bản của quản trị nguồn nhân lực. 

Nhận thức đƣợc các thách thức đối với quản trị nguồn nhân lực và các lĩnh vực ƣu tiên 

phát triển trong thế kỷ 21. 

+ Nhận thức đƣợc vai trò then chốt của nguồn nhân lực và công tác quản trị 

nguồn nhân lực trong tổ chức; đặc biệt, trong môi trƣờng biến động và cạnh tranh toàn 

cầu nhƣ hiện nay. 

+ Xác định rõ vai trò của quản trị nguồn nhân lực; đặc biệt trong công tác tuyển 

dụng, đào tạo, đánh giá và khen thƣởng cho nh n viên… 

+ Biết cách xây dựng các chính sách quản trị hiệu quả nguồn nhân lực trong 

công ty, các công tác đánh giá, kiểm tra chất lƣơng nguồn nhân lực. 

- Về kĩ năng: 

+ Phát triển khả năng tự học hỏi, tìm tòi, sáng tạo, làm việc theo nhóm và khả 

năng trình bày trƣớc đám đông. 

+ Có phƣơng pháp làm việc khoa học, tƣ duy sáng tạo, ph n tích, giải quyết các 

vấn đề nảy sinh trong thực tiễn, có kiến thức chuyên môn và kỹ năng thực hành. 

+ Phân tích, tổng hợp và x  l  đƣợc các thông tin thu đƣợc để đƣa ra kết luận 

kịp thời, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của xã hội. 

+ Kỹ năng thích ứng môi trƣờng công việc trong tổ chức, giải quyết các tình 

huống liên quan đến mối quan hệ tác nghiệp trong tổ chức. 

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

+ Có hứng thú học tập, trân trọng với những đóng góp của môn học quản trị 

nguồn nhân lực cho sự tiến bộ của xã hội. 

+ Có thái độ khách quan, trung thực; áp dụng các hiểu biết từ môn học vào quá 
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trình công tác. 

+ Có ý thức vận dụng những hiểu biết của môn học vào trong các môn khoa học 

khác, vào đời sống thực tiễn. 

 

2.4.27. Quản trị chuỗi cung ứng 

  - Về kiến thức: 

+ Nắm đƣợc khái niệm, vai trò, mục tiêu của quản trị chuỗi cung ứng. Nắm 

đƣợc  quá trình  phát triển  và  xu  hƣớng  của chuỗi cung ứng. Nắm đƣợc các quyết 

định điều hành  chuỗi  cung ứng  chủ  yếu: quyết  định  về  vận tải, dự trữ, mua và 

cung ứng; cách thức đo lƣờng hiệu quả chuỗi cung ứng 

+ Liệt kê đƣợc vai trò và chiến lƣợc của quản trị vận tải, tồn kho và chiến lƣợc 

mua hàng 

+ Có khả năng tổng hợp, xem xét, ph n tích, đánh giá và x  lý những vấn đề 

nảy sinh trong quá trình quản trị chuỗi cung ứng của doanh. 

  - Về kỹ năng: 

 + Thông qua môn học này, sinh viên cũng đƣợc phát triển các kỹ năng làm việc 

nhóm  (hình thành  nhóm làm  việc  hiệu  quả,  vận hành  nhóm,  phát  triển  nhóm, 

lãnh đạo nhóm, làm  việc trong  các  nhóm khác nhau),  kỹ năng  giao  tiếp  (giao tiếp  

bằng  văn  bản,  giao  tiếp  qua  thƣ  điện  t /các  phƣơng  tiện  truyền  thông, thuyết 

trình, giao tiếp giữa các cá nhân), kỹ năng viết báo cáo,... 

 + Kỹ năng nghiên cứu và khám phá kiến thức để phát triển và th  nghiệm 

những giải pháp mới, áp dụng các công nghệ mới trong quản trị chuỗi cung ứng. 

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

 + Sẵn sàng đƣơng đầu với khó khăn, áp lực và chấp nhận rủi ro. 

+ Kiên trì, linh hoạt, tự tin, chăm chỉ, nhiệt tình, say mê có tinh thần tìm tòi và 

khám phá, tự chủ, chính trực, phản biện, sáng tạo. 

 

2.4.28. Quản trị rủi ro kinh doanh quốc tế 

  - Về kiến thức:  

 - Hiểu đƣợc những vấn đề cơ bản về rủi ro trong hoạt động kinh doanh quốc 

tế: khái niệm, phân loại, mối quan hệ giữa rủi ro và hiệu quả kinh doanh của các 

doanh nghiệp 

- Nhận biết các loại rủi ro có thể xảy ra trong hoạt động kinh doanh quốc tế 

cũng nhƣ cách thức phòng ngừa chúng để đảm bảo hoạt động kinh doanh quốc 

tế đƣợc thông suốt và hiệu quả. 

  - Về kỹ năng: 

Trên cơ sở nắm vững lý thuyết, sinh viên có thể ứng dụng một cách thực tế 

các phƣơng pháp phòng ngừa và x  lý đối với từng loại rủi ro trong hoạt động kinh 

doanh quốc tế nhƣ rủi ro hối đoái (tỷ giá), rủi ro thƣơng mại (giá cả, hàng hóa, 
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thanh toán), rủi ro văn hóa, rủi ro quốc gia (chính trị, pháp luật, kinh tế), và các loại 

rủi ro khác trong xu thế toàn cầu hóa kinh tế thế giới. 

  - Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

Chủ động, tích cực trong việc học tập, nghiên cứu môn học; tiếp cận và 

giải quyết các vấn đề kinh tế hiện đại phù hợp với xu thế phát triển hiện nay. Có 

đạo đức lƣơng tâm nghề nghiệp, có ý thức tổ chức kỷ luật. 

2.4.29. Đầu tƣ quốc tế 

- Về kiến thức 

+ Nắm bắt đƣợc l  luận cơ bản, tầm quan trọng của hoạt động đầu tƣ quốc tế. 

+ Hiểu, vận dụng và có thể đề xuất một số chính sách và biện pháp để thu hút 

đầu tƣ quốc tế tại Việt Nam. 

+ Đánh giá đƣợc những thời cơ, thuận lợi cũng nhƣ những khó khăn, thách thức 

trong hoạt động thu hút đầu tƣ quốc tế tại Việt Nam. 

+ Hiểu, vận dụng và có thể đề xuất một số biện pháp chống hoạt động chuyển 

giá ở Việt Nam. 

+ Vận dụng đƣợc các kiến thức đã học của học phần để trợ giúp việc ra quyết 

định quản l  có liên quan đến hoạt động đầu tƣ quốc tế. 

- Về kỹ năng 

 + Kỹ năng nghề nghiệp:  có kỹ năng thu thập, ph n tích và x  l  thông tin kinh 

tế; có kỹ năng làm việc nhóm và năng lực giải quyết vấn đề độc lập; có kỹ năng 

nghiên cứu và thuyết trình các vấn đề trong lĩnh vực kinh tế nói chung, hoạt động đầu 

tƣ quốc tế nói riêng. 

+ Kỹ năng mềm: có khả năng hình thành và lãnh đạo nhóm; tạo động lực làm 

việc và phát triển nhóm; tăng cƣờng kỹ năng giao tiếp, thuyết trình thông qua các giờ 

thảo luận. 

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm 

+ Có tinh thần học hỏi, năng động, sáng tạo, nhiệt tình, say mê công việc. 

 + Kiên trì, chăm chỉ, trung thực; có tinh thần phê bình và tự phê bình. 

 

2.4.30. Đàm phán thƣơng mại quốc tế 

- Về kiến thức: 

Đạt đƣợc một hệ thống kiến thức đàm phán trong kinh doanh, cơ bản và phù 

hợp với những quan điểm hiện đại, bao gồm: 

+ Các khái niệm về đám phán trong kinh doanh quốc tế những nguyên tắc cơ 

bản về đàm phán trong kinh doanh quốc tế. 

+ Chiến thuật đàm phán thống nhất. 

+ Đàm phán song phƣơng và đa phƣơng. 

+ Cách s  dụng ngôn ngữ. 

+ Cách thƣơng thuyết hợp đồng thƣơng mại quốc tế  

 - Về kỹ năng: 
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 + Biết lựa chọn chiến lƣợc để từ đó x y dựng chiến thuật và kế hoạch thực hiện 

một cuộc đàm phán nhằm đạt kết quả cao nhất. 

  + Biết cách tập hợp và x  l  các thông tin; qua đó ph n tích, chọn lọc và đánh 

giá các thông tin để chuẩn bị cho quá trình đàm phán. 

  + Có đƣợc các kỹ năng để thực hiện cuộc đàm phán đạt hiệu quả. 

 - Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

+ Sinh viên có khả năng đàm phán tự tin, am hiểu các quy tắc, nguyên tắc, tự 

đƣa ra các phƣơng pháp cho riêng mình và phát triển khả năng đàm phán trong tƣơng 

lai. 

2.4.31. Quản trị dự án đầu tƣ quốc tế 

Sau khi học xong học phần này, sinh viên có khả năng: 

- Về kiến thức 

+ Nắm bắt đƣợc l  luận cơ bản, qui trình thực thực hiện một dự án đầu tƣ quốc 

tế. 

+ Hiểu, vận dụng và có thể lựa chọn các dự án đầu tƣ quốc tế sao có hiệu quả 

và giảm thiểu đƣợc các rủi ro tiềm ẩn. 

+ Đánh giá đƣợc những lợi ích của việc thực hiện các biện pháp quản l  chất 

lƣợng và chi phí dự án trong quá trình thực hiện dự án đầu tƣ quốc tế. 

+ Vận dụng đƣợc các kiến thức đã học của học phần để trợ giúp việc ra quyết 

định quản l  có liên quan đến hoạt động đầu tƣ và kinh doanh quốc tế. 

- Về kỹ năng 

+ Kỹ năng nghề nghiệp:  Vận dụng kiến thức đƣợc học, sinh viên có thể: Tính 

toán các tiêu chí NPV, IRR, PP, PI của các dự án để đƣa ra lựa chọn tối ƣu; Thiết lập 

đƣợc cấu trúc phân tách dự án (WBS); Vẽ đƣợc mạng công việc;  Xác định đƣợc trọng 

tuyến của một dự án; Thiết kế lộ trình dự án đa quốc gia. 

+ Kỹ năng mềm: có khả năng hình thành và lãnh đạo nhóm; tạo động lực làm 

việc và phát triển nhóm; tăng cƣờng kỹ năng giao tiếp, thuyết trình thông qua các giờ 

thảo luận. 

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm 

+ Có tinh thần học hỏi, năng động, sáng tạo, nhiệt tình, say mê công việc. 

 + Kiên trì, chăm chỉ, trung thực; có tinh thần phê bình và tự phê bình 

 

2.4.32. Vận tải và giao nhận hang hóa quốc tế 

Sau khi học xong học phần này, sinh viên có các khả năng: 

- Về kiến thức: 

+ Nắm đƣợc những kiến thức cơ bản về nghiệp vụ thuê phƣơng tiện để chuyên 

chở hàng hóa xuất nhập khẩu, nắm vững quy trình nghiệp vụ giao nhận hàng hóa trong 

giao dịch thƣơng mại quốc tế.  

+ Hiểu đƣợc xu hƣớng phát triển của hoạt động kinh doanh vận tải, dịch vụ giao 

nhận của Việt Nam trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế. 
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+ Hiểu biết Incoterms, các phƣơng thức vận tải (đƣờng biển, hàng không…), 

qui trình xuất nhập hàng hóa; Tính toán đƣợc cƣớc phí đƣờng biển, hàng không…; 

Thực hiện đƣợc các công việc liên quan đến vận tải và giao nhận trong ngoại thƣơng. 

+ Hiểu đƣợc các loại chứng từ thông dụng trong vận tải ngoại thƣơng cũng nhƣ 

vai trò cần thiết của từng loại chứng từ đó. Làm quen với các thuật ngữ ngoại thƣơng: 

FOB, CIF, BAF, YAS, CY, CFS… 

+ Áp dụng các kiến thức vận tải và giao nhận vào quy trình thực hiện một hợp 

đồng ngoại thƣơng. 

- Về kỹ năng 

+ Giúp ngƣời học với tƣ cách là những ngƣời s  dụng các dịch vụ vận tải và giao 

nhận trong giao dịch thƣơng mại quốc tế ứng dụng vào thực tế để thực hiện các công 

việc nhƣ lựa chọn các phƣơng thức chuyên chở hàng hóa ngoại thƣơng. 

+ Vận dụng các lý thuyết về toán kinh tế và kinh tế lƣợng để xây dựng các 

phƣơng án tối ƣu trong việc vận chuyển và giao nhận hàng hóa trong các doanh 

nghiệp.  

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm  

+ Hình thành phƣơng pháp nghiên cứu các vấn đề lý luận cũng nhƣ thực tiễn một 

cách khoa học. 

  + N ng cao đƣợc ý thức trách nhiệm cá nhân, nghiêm túc trong công việc, tăng 

cƣờng phƣơng pháp tự học có hiệu quả 

 

2.4.33. Logistics 

Sau khi học xong học phần này, sinh viên có khả năng: 

- Về kiến thức: 

+ Nắm đƣợc những kiến thức cơ bản về logistics - là một ngành học, một khoa 

học, một nghề chuyên môn mới trên thế giới và ở Việt Nam. 

+ Hiểu đƣợc các khái niệm, định nghĩa, bản chất, vai trò của logistics trong việc 

tổ chức và thực hiện các hoạt động kho vận của doanh nghiệp. 

+ Hoàn thiện và xây dựng các phƣơng án tối ƣu cho hoạt động logistics của 

doanh nghiệp. 

+ Nhận biết đƣợc sự cần thiết và tầm quan trọng của logistics trong việc tối ƣu 

hóa lợi nhuận của doanh nghiệp. 

- Về kĩ năng: 

+ Tiếp cận các kỹ thuật, công nghệ thiết kế xây dựng hệ thống quản lý logistics 

trong thực tiễn. 

+ Có khả năng ph n tích, đánh giá hệ thồng thông tin: nhà cung cấp, hệ thống 

kho bãi, xây dựng bài toán vận tải, phƣơng án vận chuyển, vận tải hàng hóa, quy trình 

cung cấp dịch vụ tối ƣu. 

+ Có khả năng đo lƣờng hiệu quả hoạt động logistics trong quá trình làm việc. 

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 



49 

+ Ý thức đƣợc tầm quan trọng của logistics trong hoạt động kinh doanh của 

doanh nghiệp. 

+ Có hứng thú học tập, năng động trong việc tìm tòi, vận dụng các kiến thức về 

logistics và vận tải, kho vận. 

+ Có thái độ cẩn thận và có tinh thần hợp tác trong công việc và làm việc nhóm 

và phối hợp trong một tổ chức, chuỗi công việc,.. 

 

2.4.34. Nghiệp vụ xuất nhập khẩu 

Sau khi học xong học phần này, sinh viên có khả năng: 

- Về kiến thức: 

+ Vận dụng đƣợc 11 điều kiện thƣơng mại Incoterms ® 2010 vào thực tế; các 

hạn chế của doanh nghiệp xuất nhập khẩu Việt Nam khi s  dụng chúng. 

+ Có kiến thức để chuẩn bị tốt hơn khi đàm phán ngoại thƣơng; quản lý quá 

trình đàm phán để cuộc đàm phán diễn ra theo chiều hƣớng tốt; các hình thức đàm 

phán, ƣu và nhƣợc điểm của chúng. 

+ Hiểu đƣợc Hợp đồng xuất nhập khẩu là gì; nắm vững 6 điều khoản bắt buộc 

trong hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế; biết cách soạn thảo hợp đồng; chuẩn bị một 

bộ chứng từ hoàn chỉnh; nhận dạng những rủi ro có thể có trong từng điều khoản. 

+ Nắm vững các bƣớc tổ chức thực hiện hợp đồng xuất khẩu, nhập khẩu. 

+ Nắm vững thủ tục hải quan hàng xuất nhập khẩu. 

+ Những tranh chấp, bất đồng trong hoạt động xuất nhập khẩu và cách giải 

quyết, phòng ngừa. 

- Về kĩ năng: 

+ Phân tích, tổng hợp và x  lý từng trƣờng hợp để lựa chọn điều kiện Incoterms 

thích hợp nhất cho từng giao dịch/mặt hàng/doanh nghiệp. 

+ Thiết kế quy trình xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa ở một doanh nghiệp cụ thể. 

+ Xây dựng hợp đồng ngoại thƣơng hoàn chỉnh. 

+ Tự tiến hành một hoặc các bƣớc trong tổ chức thực hiện hợp đồng xuất nhập 

khẩu. 

+ X  lý tốt những tranh chấp, bất đồng trong hoạt động xuất nhập khẩu và đƣa 

ra cách giải quyết, phòng ngừa. 

+ Chuẩn bị đầy đủ bộ hồ sơ để làm thủ tục hải quan hàng xuất nhập khẩu. 

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

+ Có hứng thú học tập, yêu thích môn học, nhiệt tình tham gia xây dựng bài. 

+ Có thái độ khách quan, trung thực; có tác phong nhanh nhẹn, nhạy bén, cẩn 

thận và có tinh thần hợp tác trong việc học tập, làm việc nhóm, cũng nhƣ trong việc áp 

dụng trong thực tế các hiểu biết đã đạt đƣợc. 

+ Nhìn nhận một cách nghiêm túc khi soạn thảo hợp đồng cũng nhƣ trong công 

tác thực hiện hợp động xuất nhập khẩu (theo đúng quy định của Pháp luật hiện hành). 

+ Có ý thức vận dụng những hiểu biết của môn học vào hoạt động xuất nhập 
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khẩu của một doanh nghiệp cụ thể. 

2.4.35. Truyền thông marketing tích hợp 

Sau khi học xong học phần này, sinh viên có khả năng: 

- Về kiến thức: 

+ Hiểu và ph n tích đƣợc các thành phần của truyền thông marketing tích hợp 

(quảng cáo, xúc tiến bán, bán hàng cá nhân, quan hệ công chúng, marketing trực tiếp) 

và quy trình lập kế hoạch IMC. 

+ Hiểu đƣợc tổ chức hoạt động IMC trong doanh nghiệp và các công ty (đại lý) 

truyền thông marketing. 

+ Hiểu và ph n tích đƣợc quá trình IMC và các nhân tố ảnh hƣởng đến quá 

trình truyền thông và đối tƣợng truyền thông. 

+ Hiểu đƣợc cách thức thiết lập mục tiêu và ngân sách truyền thông. 

+ Hiểu đƣợc cách thức sáng tạo thông điệp truyền thông. 

+ Hiểu và ph n tích đặc điểm của các phƣơng tiện truyền thông. 

+ Hiểu đƣợc các thức s  dụng các phƣơng tiện truyền thông. 

+ Hiểu đƣợc cách thức đánh giá hiệu quả hoạt động truyền thông marketing. 

- Về kĩ năng: 

+ Thiết lập mục tiêu truyền thông marketing phù hợp 

+ Xây dựng ngân sách cho hoạt động IMC 

+ Thiết kế thông điệp truyền thông 

+ Lựa chọn phƣơng tiện truyền thông phù hợp 

+ Triển khai các hoạt động IMC (quảng cáo, xúc tiến bán, bán hàng cá nhân, 

quan hệ công chúng, marketing trực tiếp) 

+  Đánh giá hiệu quả của hoạt động truyền thông 

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

 Ý thức đƣợc tầm quan trọng của hoạt động IMC trong doanh nghiệp 

 Tích cực tìm kiếm và vận dụng sáng tạo các phƣơng pháp, kỹ thuật IMC 

2.4.36. Nghiệp vụ khai báo hải quan 

- Về kiến thức: 

+ Ngƣời học nắm đƣợc kiến thức liên quan đến nghiệp vụ hải quan nhƣ thủ tục 

hải quan, kiểm tra giám sát hải quan, xác định trị giá hải quan, tính thuế xuất nhập 

khẩu và các loại thuế khác… 

+ Ngƣời học biết đƣợc các quy định của Việt Nam cũng nhƣ các Công ƣớc 

quốc tế có liên quan đến nghiệp vụ hải quan đang đƣợc áp dụng. 

+ Ngƣời học vận dụng đƣợc các kiến thức về nghiệp vụ hải quan làm cơ sở để 

thực hiện các tác nghiệp nhƣ khai báo, làm thủ tục hải quan, giao nhận hàng hoá xuất 

nhập khẩu, gia công, viện trợ… tránh đƣợc những sai sót và vi phạm các quy định của 

pháp luật về Hải quan. 

  - Về kỹ năng: 
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+ Ngƣời học thực hiện chính xác các quy định trong quá trình làm thủ tục hải 

quan để thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu 

+ N ng cao khả năng ph n tích, phát hiện và giải quyết các vƣớng mắc c n tồn 

tại liên quan đến quy trình, thủ tục hải quan hiện nay 

+ Ngƣời học soạn thảo đƣợc các văn bản khi ph n tích, đánh giá về quy định 

thủ tục hải quan cũng nhƣ soạn thảo văn bản theo yêu cầu của bộ hồ sơ khai báo Hải 

quan; s  dụng thành thạo các công cụ tin học để thực hiện khai báo Hải quan điện t . 

  + Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

  + Ngƣời học có khả năng thực hiện các công việc liên quan đến hoạt động XNK 

hàng hóa và khai báo Hải Quan 

          + Có trách nhiệm trong công việc, cẩn thận thành thạo các quy tắc quy trình 

trong qua trình thông quan hàng hóa XNK và có khả năng tự học nâng cao trong quá 

trình làm việc 

 

2.4.37. Marketing quốc tế 

Sau khi học xong học phần này, sinh viên có khả năng: 

- Về kiến thức: 

Sinh viên đạt đƣợc một hệ thống kiến thức về marketing quốc tế, bao gồm: 

+ Hiểu và phân biệt các khái niệm kinh doanh quốc tế, toàn cầu hóa, chiến lƣợc 

kinh doanh quốc tế. 

+ Những kiến thức cơ bản về marketing quốc tế trong bối cảnh toàn cầu hóa. 

+ Hiểu đƣợc các khái niệm cũng nhƣ các thuật ngữ trong hoạt động kinh doanh 

quốc tế. 

+ Nhận biết các phƣơng thức thâm nhập thị trƣờng thế giới của các công ty đa 

quốc gia, công ty toàn cầu. 

- Về kĩ năng: 

+ Kết hợp nhuần nhuyễn giữa kiến thức khoa học và kinh nghiệm thực tế về 

marketing quốc tế. 

+ Ph n tích, đánh giá môi trƣờng marketing quốc tế để lựa chọn quốc gia đầu tƣ 

+ Xác định các phƣơng thức thâm nhập thị trƣờng thế giới. 

+ Hoạch định và tổ chức thực hiện các chiến lƣợc marketing quốc tế. 

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

+ Có hứng thú, yêu thích và tìm tòi hoạt động Marketing quốc tế, cơ hội kinh 

doanh ở thị trƣờng nƣớc ngoài. 

+ Có thái độ khách quan, trung thực; tích cực tham gia làm việc nhóm; có tinh 

thần trách nhiệm trong thuyết trình và bài tập tình huống (case study). 

+ Sáng tạo, linh hoạt khi tìm hiểu và vận dụng môn học vào thực tế. 

+ Có ý thức vận dụng những hiểu biết về marketing quốc tế vào công việc thực 

tế một cách đúng đắn và không vi phạm luật. 
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2.4.38. Kiến tập 

Sau khi hoàn thành nội dung kiến tập này, sinh viên có các khả năng: 

- Về kiến thức: 

+ Biết đƣợc kiến thức thực tế về chuyên môn. 

+ Biết cách tổ chức, thực hiện và điều hành một công việc cụ thể trong thực tế. 

- Về kĩ năng: 

+ Hình thành và phát triển kỹ năng cộng tác, làm việc nhóm 

+ Phát triển kỹ năng tƣ duy sáng tạo, khám phá tìm tòi. 

+ Phát triển khả năng quan sát và tái tạo thực tế. 

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

+ Có ý thức tốt trong việc nhìn nhận đánh giá các khó khăn, thuận lợi trong quá 

trình thực hiện công việc. 

+ Nâng cao ý thức trách nhiệm của bản thân. 

+ Yêu thích ngành nghề đang theo học. 

 

1.10.39.Thực tập nghề nghiệp 

Sau khi thực tập xong, sinh viên có các khả năng: 

- Về kiến thức: 

+ Áp dụng đƣợc những kiến thức đã học vào trong thực tế. 

+ Vẽ đƣợc sơ đồ tổ chức bộ máy công ty và tổ chức bộ máy của bộ phận sinh 

viên thực tập. 

+ Trình bày các các yếu tố thuận lợi và khó khăn của từng vị trí trong bộ phận 

sinh viên thực tập, từ đó sinh viên học tập và rút đƣợc kinh nghiệm cho bản th n để 

chuẩn bị tốt hơn cho quá trình sau này đi làm thực tế 

+ Sinh viên phải tìm hiểu, nghiên cứu và khảo sát tình hình về hoạt động kinh 

doanh tại các cơ sở theo yêu cầu và thời gian đã quy định. 

- Về kĩ năng: 

+ Có khả năng vận dụng những kiến thức đã học vào quá trình làm việc trong 

các bộ phận kinh doanh, marketing, nhân sự, kế hoạch điều động sản xuất,… 

+  Hình thành và phát triển năng lực thu thập thông tin, kỹ năng tổng hợp, hệ 

thống hóa các vấn đề trong mối quan hệ tổng thể; Kỹ năng so sánh, ph n tích, bình 

luận, đánh giá trong quá trình làm việc. 

+ Phát triển kĩ năng tƣ duy sáng tạo. 

+ Hình thành và phát triển kỹ năng giao tiếp, kỹ năng làm việc nhóm. 

+ Trau dồi, phát triển năng lực đánh giá và tự đánh giá. 

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

+ Ý thức về trách nhiệm của bản thân khi thực hiện công việc. 

+ Thích ngành nghề chuyên môn đang học. 

+ Tăng tính kỷ luật và biết quý trọng thời gian hơn. 
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2.4.40.1.Khóa luận tốt nghiệp 

- Về kiến thức: 

+ Có kiến thức về phƣơng pháp nghiên cứu khoa học. 

+ Có kiến thức chuyên sâu về vấn đề nghiên cứu. 

+ Tăng kiến thức tin học ứng dụng trong văn ph ng. 

- Về kỹ năng: 

+ Có kỹ năng tìm tài liệu và đọc tài liệu. 

+ Có kỹ năng về tin học ứng dụng. 

+ Có kỹ năng viết bài luận khoa học. 

+ Có kỹ năng tự nghiên cứu. 

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

+ Nghiêm túc trong công việc. 

+ Trung thực trong học thuật. 

+ Biết hợp tác với ngƣời hƣớng dẫn chuyên môn. 

 

2.4.40.2. Đồ án tốt nghiệp 

Sau khi hoàn thành đồ án tốt nghiệp này, sinh viên có khả năng: 

- Về kiến thức: 

+ Đạt đƣợc một hệ thống kiến thức tổng hợp về quản trị kinh doanh. 

+ Nắm đƣợc cách thiết lập các phần quan trọng trong một bảng kế hoạch kinh doanh 

+ Giải thích đƣợc, ph n tích đƣợc mô hình quản trị chiến lƣợc tổng quát. 

+ Ph n tích và đánh giá đƣợc các chiến lƣợc, phối hợp với các bộ phận khác 

nhau trong công ty để lập đƣợc chiến lƣợc, và kế hoạch hàng năm của công ty. 

+ S  dụng đƣợc các công cụ trong phân tích & lựa chọn chiến lƣợc. 

+ Vận dụng đƣợc các kỹ thuật của quản trị chiến lƣợc trong lập, triển khai, và 

đánh giá chiến lƣợc. 

+ Lập đƣợc dự án khởi nghiệp, trình bày đƣợc các thủ tục pháp l  liên quan đến 

vấn đề khởi nghiệp và đăng k  kinh doanh. 

- Về kĩ năng: 

+ Thực hiện đƣợc việc lên kế hoạch cho một dự án kinh doanh. 

+ Biết cách tìm kiếm thông tin. 

+ Kỹ năng ph n tích thông tin, dự báo thị trƣờng. 

+ Nắm vững các kỹ năng cần thiết trong từng phần của bản kế hoạch. 

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

+ Nghiêm túc và nghiêm chỉnh tham gia đầy đủ các buổi gặp với GVHD. 

+ Thực hiện đúng tiến độ đề ra cho công việc. 

+ Phát triển tinh thần doanh nghiệp của sinh viên. 

+ Có khát khao và ƣớc mơ hoàn thiện bản th n để vƣơn đến thành công và 

hạnh phúc, tạo ra thật nhiều giá trị vật chất, rèn luyện tinh thần thép, xây dựng đạo 

đức kinh doanh 
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+ Tự tin lập bản kế hoạch kinh doanh cho bản thân và triển khai nó. 

 

2.4.41. Luật kinh tế 

Sau khi học xong học phần này, sinh viên có khả năng: 

- Về kiến thức: 

+ Phân biệt đƣợc các loại hình doanh nghiệp. 

+ Ph n tích đƣợc các nội dung trong hợp đồng. 

+ Xác định đƣợc các phƣơng án giải quyết phá sản doanh nghiệp. 

+ Xác định đƣợc thủ tục giải quyết các tranh chấp kinh tế. 

- Về kỹ năng: 

Vận dụng đƣợc một số quy định pháp luật kinh tế: Luật Doanh nghiệp; luật 

Thƣơng mại; Luật đầu tƣ để áp dụng trong cuộc sống, trong lao động và học tập 

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

Sinh viên có nhận thức, quan điểm đúng đắn về đƣờng lối, chính sách của Đảng 

và pháp luật Nhà nƣớc ta. Đồng thời những kiến thức về luật kinh tế cũng giúp cho 

sinh viên hiểu biết hơn về pháp luật để vận dụng vào thực tiễn cuộc sống. 

 

2.4.42. Luật thƣơng mại quốc tế  

Sau khi học xong học phần này, sinh viên có các khả năng: 

  - Về kiến thức: 

+ Hiểu rõ và trình bày đƣợc những kiến thức cơ bản về thƣơng mại quốc tế và 

luật thƣơng mại quốc tế nhƣ: l  thuyết thƣơng mại quốc tế, xu hƣớng của hoạt động 

thƣơng mại trong giai đoạn hiện nay;  

+ Hiểu rõ và trình bày đƣợc những nội dung liên quan đến Tổ chức thƣơng mại 

thế giới – WTO, trình bày đƣợc khung pháp lý của hệ thống thƣơng mại thế giới, các 

nguyên tắc cơ bản của luật WTO; 

+ Trình bày và ph n tích đƣợc các thiết chế của WTO điều chỉnh hoạt động 

thƣơng mại hàng hóa, thƣơng mại dịch vụ và các lĩnh vực thƣơng mại liên quan đến sở 

hữu trí tuệ;  

+ Hiểu và trình bày đƣợc các biện pháp phòng vệ thƣơng mại trong hệ thống 

WTO; 

+ Ph n tích đƣợc cơ chế giải quyết tranh chấp trong khuôn khổ WTO, trình bày 

đƣợc thủ tục giải quyết tranh chấp trong khuôn khổ WTO. 

- Về kĩ năng: 

+ Sinh viên có khả năng đọc, hiểu và khai thác đƣợc những nội dung cơ bản của 

pháp luật liên quan đến lĩnh vực thƣơng mại quốc tế; trình bày đƣợc các chế độ chính 

sách của Nhà nƣớc Việt Nam về thƣơng mại và chính sách thƣơng mại của các nƣớc 

trên thế giới; 

+ Có khả năng vận dụng những kiến thức đã học để tiến hành các công việc liên 

quan đến môn học (tƣ vấn pháp luật về thƣơng mại quốc tế, làm việc trong phòng pháp 
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chế của các doanh nghiệp trong và ngoài nƣớc, làm việc tại các cơ quan, đơn vị quản 

l  nhà nƣớc có liên quan đến lĩnh vực thƣơng mại quốc tế...); khả năng suy luận, phán 

đoán và thích nghi với những điều kiện và môi trƣờng làm việc khác nhau; 

+ Có khả năng đƣa ra chính kiến, nhận xét, tranh luận của cá nhân về các hoạt 

động Thƣơng mại quốc tế đang diễn ra trên thực tế và những ý kiến đề xuất để khắc 

phục những hạn chế, yếu kém đang tồn tại; 

+ Ph n tích đƣợc các vấn đề pháp lý phức tạp trong hệ thống thƣơng mại quốc 

tế, tƣ vấn đƣợc các vấn đề liên quan đến hoạt đông thƣơng mại cho khách hàng, cho 

doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân; 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm 

+ Yêu thích môn học, chủ động trong quá trình tìm kiếm tài liệu và tự học theo 

sự định hƣớng của giảng viên; 

+ Có định hƣớng đúng đắn về nghề nghiệp liên quan đến môn học; 

+ Có ý thức tôn trọng pháp luật, đặc biệt là tôn trọng các quyết định của chủ thể 

có thẩm quyền trong quản lý hành chính; 

+ Có quan điểm đúng về nền hành chính phục vụ ở Việt Nam hiện nay; 

+ Tích cực đấu tranh bảo vệ công lý; 

+ Có ý thức vận dụng các kiến thức và pháp luật đã học trong cuộc sống và 

công tác. 

 

2.4.43. Ch nh sách thƣơng mại quốc tế 

  Sau khi học xong học phần này, sinh viên có khả năng: 

- Về kiến thức: 

  + Giải thích đƣợc một số nội dung cơ bản về thƣơng mại quốc tế, nhƣ khái 

niệm, đặc điểm, tầm quan trọng, xu hƣớng vận động chủ yếu của thƣơng mại quốc tế 

và kinh tế thế giới hiện nay. 

   + Trình bày đƣợc những học thuyết cơ bản về thƣơng mại quốc tế, c ng những 

công cụ cơ bản của chính sách thƣơng mại quốc tế đƣợc các quốc gia áp dụng nhằm 

đạt đƣợc lợi ích kinh tế tối đa.  

  + Giải thích đƣợc các xu hƣớng phát triển chính của thƣơng mại quốc tế ngày 

nay, các tranh luận về chính sách thƣơng mại quốc tế, và liên hệ với trƣờng hợp của 

các quốc gia đang phát triển, trong đó có Việt Nam. 

 - Về kỹ năng: 

 + Thông qua một số lý thuyết cơ bản về thƣơng mại quốc tế, ngƣời học giải thích 

đƣợc nguyên nh n vì sao các nƣớc phải giao thƣơng với nhau; xác định đƣợc cơ sở để 

hai quốc gia trao đổi mậu dịch; xây dựng đƣợc mô hình trao đổi và tính toán đƣợc lợi 

ích mà mỗi quốc gia thu đƣợc sau khi tiến hành giao thƣơng. 

  + Phân biệt đƣợc các công cụ, các chính sách thƣơng mại quốc tế mà Chính phủ 

các nƣớc áp dụng hiện nay, ƣu – nhƣợc điểm của từng chính sách; ph n tích đƣợc các 
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tác động của chính sách đó đối với ngƣời sản xuất, ngƣời tiêu d ng và đối với quốc gia 

nói chung; tính toán đƣợc lợi ích – thiệt hại cho quốc gia sau khi áp dụng chính sách. 

  + Nhận biết đƣợc môi trƣờng hoạt động của thƣơng mại quốc tế, giải thích đƣợc 

một số xu hƣớng chính của chính sách thƣơng mại quốc tế các nƣớc trên thế giới hiện 

nay, cùng các tranh luận về nó. 

 - Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

  + Phát triển tƣ duy và nhận thức nhạy bén, hiện đại khi sống, học tập và làm 

việc trong môi trƣờng toàn cầu với vô số giao dịch thƣơng mại quốc tế hiện nay.  

  + Giúp sinh viên nâng cao khả năng x y dựng lập luận, trình bày   tƣởng. 

  + Rèn luyện đƣợc khả năng ph n tích, đánh giá thông qua quá trình ph n tích 

một số hiện tƣợng giao dịch thƣơng mại quốc tế - thông qua các công cụ chính sách 

thƣơng mại quốc tế trên thế giới hiện nay; đồng thời đánh giá đƣợc vai tr  và tác động 

của các công cụ này đến lợi ích của doanh nghiệp và các quốc gia. 

  + Có ý thức vận dụng những hiểu biết cơ bản của môn học vào trong các 

chuyên ngành khoa học về sau, có ý thức vận dụng kiến thức môn học vào thực tế 

công việc nhằm giải thích cho một số hoạt động thƣơng mại quốc tế quốc gia nói riêng 

và trên toàn cầu nói chung. 

 2.4.44. Lý thuyết tài chính tiền tệ 

Sau khi học xong học phần này, sinh viên có khả năng: 

- Về kiến thức: 

+ Giúp cho ngƣời học có những kiến thức lý luận cơ bản về tài chính, tiền tệ, 

tín dụng và ngân hàng trong nền kinh tế thị trƣờng, làm nền tảng ứng dụng và nghiên 

cứu các môn nghiệp vụ ứng dụng thuộc chuyên ngành quản trị kinh doanh, kế toán, tài 

chính – ngân hàng. 

- Về kỹ năng: 

Giúp cho ngƣời học có kỹ năng cơ bản để thực hành các chức năng tài chính. 

Trang bị cho ngƣời học phƣơng pháp cơ bản để tìm hiểu, ph n tích, đánh giá các vấn 

đề liên quan đến tài chính, tiền tệ 

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

Có ý thức trong việc lĩnh hội lý thuyết giảng trên lớp kết hợp với nghiên cứu tài 

liệu tham khảo, tham gia thảo luận (theo hƣớng dẫn của giáo viên) và làm các bài tập 

tình huống bắt buộc nhằm rèn luyện các kỹ năng, phƣơng pháp tiếp cận và giải quyết 

vấn đề. Có ý thức và tích cực vận dụng các kiến thức đã học vào thực tiễn hoạt động 

quản trị tại nơi công tác và địa phƣơng. Chủ động trong việc tự nghiên cứu và tham 

khảo mở rộng. Tham gia các hoạt động (theo quy định ở phần phân bổ thời gian). Có ý 

thức tổ chức kỷ luật. 
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2.4.45. Tài chính doanh nghiệp  

  Sau khi học xong học phần này, sinh viên có khả năng:  

- Về kiến thức: 

  + Biết đƣợc những vấn đề cơ bản về tài chính chính doanh nghiệp của công ty cổ 

phần 

 + Hiểu đƣợc vấn đề quản l  vốn trong kinh doanh của doanh nghiệp 

  + Hiểu đƣợc vấn đề hạch toán kinh doanh bao gồm chi phí và lợi nhuận trong 

hoạt động cuả doanh nghiệp. 

 + Hiểu đƣợc sự tài trợ vốn kinh doanh thông qua phát hành cổ phiếu và trái 

phiếu 

 + Hiểu đƣợc những quyết định đầu tƣ trong sản xuất kinh doanh của doanh 

nghiệp. 

- Về kỹ năng: 

 + Tính toán đƣợc các giá trị tiền tệ theo thời gian. 

 + Tính đƣợc khấu hao tài sản cố định theo các phƣơng pháp khác nhau 

 + Tính đƣợc nhu cầu s  dụng vốn lƣu động cho quá trình sản xuất kinh doanh 

 + Định giá đƣợc chứng khoán các loại gồm trái phiếu, cổ phiếu. 

 + Thẩm định đƣợc các chỉ tiêu hiệu quả tài chính trong đầu tƣ trung dài hạn. 

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

  + Có   thức chấp hành pháp luật trong mọi hoạt động của doanh nghiệp nhằm 

mục tiêu ích nƣớc lợi nhà. 

2.4.46. Phƣơng pháp nghiên cứ khoa học trong kinh doanh 

Sau khi học xong học phần này, sinh viên có các khả năng: 

- Về kiến thức: 

+ Học viên biết cách chọn một vấn đề nghiên cứu trong kinh doanh. 

+ Hiểu đƣợc quy trình nghiên cứu trong kinh doanh. 

+ Hiểu đƣợc các phƣơng pháp nghiên cứu khoa học trong kinh doanh. 

- Về kĩ năng: 

Sinh viên có khả năng vận dụng các phƣơng pháp nghiên cứu khoa học thực 

hiện nghiên cứu cụ thể. 

 - Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

+ Có năng lực tự nghiên cứu. 

+ Ý thức trong đạo đức nghiên cứu. 

+ Tôn trọng nghiên cứu của bản thân và của cộng đồng khoa học. 

2.4.47. Hành vi ngƣời tiêu dùng 

Sau khi học xong học phần này, sinh viên có các khả năng: 

- Về kiến thức: 

+ Nắm vững các khái niệm về hành vi ngƣời tiêu dùng. Hiểu biết sâu sắc và 

khoa học về hành vi ngƣời tiêu dùng nhằm trở thành một nhà quản trị marketing hiệu 

quả, hay nói cách khác là giúp cho những nhà quản trị có đƣợc những quyết định 
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marketing tốt hơn. 

+ Nhận biết đƣợc những nhân tố bên ngoài, bên trong tác động đến quá trình ra 

quyết định mua sắm của ngƣời tiêu d ng nhƣ văn hóa, xã hội, động cơ, tính cách, cảm 

xúc, nhận thức, niềm tin, thái độ… 

+ Hiểu đƣợc cách thức ngƣời tiêu d ng đánh giá và lựa chọn sản phẩm, các tiêu 

chuẩn ngƣời tiêu d ng d ng để đánh giá sản phẩm, mức độ quan trọng của các tiêu 

chuẩn, và đo lƣờng các tiêu chuẩn đánh giá. Nắm đƣợc các quy tắc ra quyết định và 

ảnh hƣởng của các dạng tình huống khác nhau đến ngƣời tiêu dùng. 

+ Hiểu đƣợc các hành vi và tâm lý của của ngƣời tiêu dùng sau khi mua sắm, 

hành vi s  dụng và loại bỏ sản phẩm, đánh giá sau khi mua sắm, các phản ứng hài lòng 

và bất mãn của ngƣời tiêu dùng. 

- Về kĩ năng: 

+ Tìm kiếm, nắm bắt, khơi dậy và đáp ứng nhu cầu của ngƣời tiêu dùng. 

+ Đƣa ra các chiến lƣợc marketing hợp l  để giúp ngƣời tiêu dùng dễ dàng tiếp 

cận với các thông tin về sản phẩm, về doanh nghiệp. 

+ Giúp ngƣời tiêu dùng nhận thức và ghi nhớ các thông tin cần thiết về sản 

phẩm, về doanh nghiệp, hình thành những thái độ và hành vi tích cực đối với sản phẩm 

và doanh nghiệp. 

+ Biết cách cung cấp các thông tin cần thiết nhằm tác động đến quá trình đánh 

giá và lựa chọn sản phẩm của ngƣời tiêu dùng. 

+ Biết cách s  dụng các yếu tố môi trƣờng vật chất tại điểm mua sắm (âm 

thanh, nhiệt độ, ánh sáng, m i hƣơng…) cũng nhƣ các yếu tố xã hội để tác động đến 

hành vi của ngƣời tiêu dùng. 

+ Biết cách tạo ra sự hài l ng cho ngƣời tiêu dùng và ứng phó với ngƣời tiêu 

dùng bất mãn. 

+ Ứng dụng kiến thức liên quan đến hành vi ngƣời tiêu dùng và các yếu tố tác 

động vào việc đề xuất các giải pháp marketing cho tình huống cụ thể. 

+ Phát triển kỹ năng lắng nghe và cảm thông, chia sẻ, tạo sự tin cậy trong mối 

quan hệ tƣơng tác giữa ngƣời bán hàng và ngƣời tiêu dùng. 

+ Nâng cao kỹ năng làm việc nhóm, phân chia công việc, thuyết trình, ra quyết 

định và giải quyết vấn đề thông qua những tình huống t m l  ngƣời tiêu dùng. 

 - Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

+ Ý thức đƣợc tầm quan trọng của việc nghiên cứu hành vi ngƣời tiêu d ng đối 

với hoạt động marketing của doanh nghiệp. 

+ Tích cực trong việc tìm hiểu những vấn đề chuyên môn s u hơn của chuyên 

ngành, nỗ lực trong việc nắm bắt, đáp ứng và thỏa mãn nhu cầu của ngƣời tiêu dùng. 

+ Có ý thức tự học và biết kết hợp làm việc theo nhóm, có sự quan tâm, nghiêm 

túc, và có tinh thần trân trọng với môn học. 

2.4.48. Bảo hiểm trong kinh doanh 

Sau khi học xong học phần này, sinh viên có khả năng: 
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- Về kiến thức 

+ Nắm bắt đƣợc các loại hình bảo hiểm, hình thức và các điều kiện pháp l  

trong bảo hiểm kinh doanh 

+ Hiểu, vận dụng và có thể lựa chọn các hình thức và điều khoản bảo hiểm ph  

hợp cho các điều kiện kinh doanh quốc tế áp dụng. 

+ Đánh giá đƣợc những lợi ích của việc thực hiện các nghiệp vụ bảo hiểm. 

+ Vận dụng đƣợc các kiến thức đã học của học phần để trợ giúp việc ra quyết 

định quản l  có liên quan đến hoạt động đầu tƣ và kinh doanh quốc tế có tính chất rủi 

ro. 

 

- Về kỹ năng 

+ Kỹ năng nghề nghiệp:  Trên cơ sở những kiến thức đƣợc lĩnh hội, sinh viên 

sẽ vận dụng để giải quyết các công việc nhƣ quản trị rủi ro đối với các hoạt động 

liên quan đến lĩnh vực bảo   hiểm  trong hoạt động kinh doanh. Có đủ kiến thức 

cần thiết để xây dựng và thực hiện chƣơng trình bảo hiểm của một đơn vị kinh 

doanh 

+ Kỹ năng mềm: có khả năng hình thành và lãnh đạo nhóm; tạo động lực làm 

việc và phát triển nhóm; tăng cƣờng kỹ năng giao tiếp, thuyết trình thông qua các giờ 

thảo luận. 

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm 

 Chủ động, tích cực trong việc học tập, nghiên cứu môn học; tiếp cận và giải 

quyết các vấn đề kinh tế hiện đại phù hợp với xu thế phát triển hiện nay. Có đạo đức 

lƣơng tâm nghề nghiệp, có ý thức tổ chức kỷ luật. 

 

2.4.49. Quản trị quan hệ khách hàng 

Sau khi học xong học phần này, sinh viên có khả năng: 

- Về kiến thức: 

Môn học quản trị quan hệ khách hàng nhằm phát triển các kiến thức cơ bản về 

việc tổ chức và điều hành các hoạt động chăm sóc khách hàng một cách tốt nhất. Cụ thể, 

môn học này trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản về vai trò và tầm quan trọng của 

quản trị quan hệ khách hàng, chiến lƣợc quan hệ khách hàng, quản trị cơ sở dữ liệu khách 

hàng, quản trị xung đột và duy trì sự hài lòng của khách hàng. Môn học cũng cung cấp 

kiến thức về kiểm tra đánh giá và điều chỉnh hoạt động quản trị quan hệ khách hàng. 

- Về kĩ năng: 

Giúp  sinh viên biết ph n tích, đánh giá, ph n loại khách hàng khi áp dung thực 

tế, biết các kỹ thuật chăm sóc từng loại khách hàng cho tốt hơn, quản l  và chăm sóc 

khách hàng một cách hiệu quả nhất. 

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

+ Có hứng thú học tập, yêu thích ngành nghề bán hàng và các dịch vụ bán hàng 

cũng nhƣ các hoạt động marketing. 
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+ Có thái độ khách quan, trung thực; có tác phong tỉ mỉ, cẩn thận, chính xác và 

có tinh thần hợp tác trong việc học tập, làm việc nhóm, cũng nhƣ trong việc áp dụng 

trong thực tế các hiểu biết đã đạt đƣợc. 

+ Có ý thức vận dụng những hiểu biết của môn học vào trong kinh doanh sản 

phẩm và dịch vụ. 

 

2.4.50. Nghệ thuật l nh đạo 

Sau khi học xong học phần này, sinh viên có khả năng: 

- Về kiến thức: 

+ Hiểu đƣợc những vấn đề cơ bản về lãnh đạo, công việc của nhà lãnh đạo, hiệu 

quả lãnh đạo, và các hƣớng nghiên cứu về lãnh đạo. 

+ Hiểu đƣợc các nội dung căn bản về đặc điểm cá nhân của nhà lãnh đạo, kỹ 

năng của nhà lãnh đạo, các cơ sở quyền lực của nhà lãnh đạo và các chiến lƣợc gây 

ảnh hƣởng của lãnh đạo, phong cách lãnh đạo và lãnh đạo theo tình huống, lãnh đạo 

mới về chất và lãnh đạo ra quyết định nhóm 

+ Hiểu đƣợc cách thức để lãnh đạo một cách hiệu quả trong các tình huống 

khác nhau. 

- Về kĩ năng: 

+ Vận dụng đƣợc các kiến thức đã học vào việc phân tích và giải quyết các tình 

huống lãnh đạo trong thực tiễn. 

+ Gây ảnh hƣởng, truyền cảm hứng cho thành viên trong nhóm, trong tổ chức. 

+ Lãnh đạo nhóm làm việc hiệu quả 

+ Tăng cƣờng quyền lực cho bản thân, s  dụng phong cách lãnh đạo phù hợp 

với các tình huống trong tổ chức. 

  - Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

+ Ý thức rèn luyện cho bản thân những phẩm chất, kỹ năng, phong cách lãnh 

đạo cần thiết. 

+ Ý thức đƣợc tầm quan trọng của lãnh đạo trong tổ chức. 

+ Nỗ lực trau dồi những phẩm chất, kỹ năng và năng lực của nhà lãnh đạo. 

2.4.51. Đạo đức kinh doanh và văn hóa doanh nghiệp 

Sau khi học xong học phần này, sinh viên có các khả năng: 

- Về kiến thức: 

Cung cấp cho sinh viên kiến thức về tầm quan trọng của đạo đức kinh doanh 

trong doanh nghiệp. Giúp các nhà quản trị hình thành chuẩn mực đạo đức cho mình, 

xây dựng đạo đức kinh doanh và văn hóa trong kinh doanh. 

- Về kĩ năng: 

+ Học viên có khả năng vận dụng kiến thức để hình thành và xây dựng một 

trƣơng trình văn hóa trong doanh nghiệp. 

+ Vận dụng kiến thức để quản lý và tiến hành hoạt động kinh doanh trong môi 

trƣờng kinh doanh đa văn hóa. 
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- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

Chủ động, tích cực trong việc học tập, nghiên cứu môn học, có đạo đức lƣơng 

tâm nghề nghiệp, có ý thức tổ chức kỷ luật, sức khỏe giúp cho ngƣời học sau khi tốt 

nghiệp có khả năng tìm kiếm việc làm tại các doanh nghiệp. 

 

2.4.52. Quản trị đa văn hóa 

  - Về kiến thức:  

+ Có những hiểu biết cơ bản về văn hoá, các nhân tố tạo nên văn hoá của 

một quốc gia, một dân tộc 

+ Hiểu biết đƣợc các nền văn hoá khác nhau trên thế giới theo khu vực, theo 

tôn giáo và các tiêu chí khác  

+ Biết cách hành x  đúng đắn trong môi trƣờng kinh doanh quốc tế 

+ Có những kỹ năng cần thiết để giải quyết các vấn đề quản trị mang tính đa 

văn hoá và xuyên văn hoá. 

- Về kỹ năng:  Có những kỹ năng căn bản trong giao tiếp kinh doanh quốc 

tế, biết s  dụng các kỹ năng trong môi trƣờng đa văn hoá biểu hiện nhƣ: 

+ Có hành vi ứng x  đúng đắn trong môi trƣờng làm việc và sinh hoạt quốc tế 

+ Có kỹ năng đàm phán, ký kết và thực hiện các hợp đồng kinh doanh quốc tế 

+ Biết giải quyết các xung đột văn hoá trong giao tiếp quốc tế 

+ Thích nghi nhanh chóng với môi trƣờng văn hoá biến đổi do biến đổi tổ 

chức, lãnh đạo, nơi làm việc. 

  - Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

Tạo lập đƣợc một thái độ làm việc trong môi trƣờng kinh doanh quốc tế 

mang tính chuyên nghiệp cao. Hiểu biết và ứng x  đúng mực và khôn khéo nhằm 

thực hiện tốt các mục tiêu của tổ chức và cá nhân, góp phần nâng cao bản sắc văn 

hoá dân tộc. 

2.4.53. Thƣ t n thƣơng mại trong kinh doanh 

Sau khi học xong học phần này, sinh viên cần: 

- Về kiến thức: 

+ Nhớ đƣợc các yêu cầu cần thiết khi viết thƣ tín thƣơng mại nhƣ cách trình 

bày, dùng từ, bố cục, kết cấu từng loại thƣ, nét đặc trƣng riêng của từng loại thƣ và 

tình huống nào nên áp dụng loại thƣ đó. 

+ Phân biệt đƣợc các loại thƣ tín thƣơng mại. 

+ Nhớ đƣợc điều cốt lõi của mỗi loại thƣ. 

+ Vận dụng đƣợc từng loại thƣ tín đã đƣợc học vào một giao dịch cụ thể. 

- Về kĩ năng: 

+ Kỹ năng viết thƣ. 

+ Kỹ năng đánh giá, phân loại các loại thƣ thƣơng mại. 

+ Kỹ năng ghi nhớ tốt nội dung chính của từng loại thƣ. 

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 
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+ Có hứng thú học tập, yêu thích môn học, nhiệt tình tham gia xây dựng bài. 

+ Có thái độ tích cực; có tác phong nhanh nhẹn, nhạy bén, cẩn thận và có tinh 

thần hợp tác trong việc học tập, làm việc nhóm, cũng nhƣ trong việc áp dụng trong 

thực tế các hiểu biết đã đạt đƣợc. 

+ Tự tin soạn một lá thƣ thƣơng mại. 

+ Có ý thức vận dụng những hiểu biết của môn học vào một giao dịch cụ thể. 

 

2.4.54. Doanh nghiệp xã hội 

-  Về kiến thức: 

Ngƣời học đƣợc trang bị các kiến thức l  luận và thực tiễn về doanh nghiệp xã 

hội nhƣ: tính tiên phong trong việc giải quyết các vấn đề xã hội và môi trƣờng thông 

qua phƣơng án kinh doanh sáng tạo và hiệu quả, sứ mệnh lấp đầy các khoảng trống mà 

khu vực công và thị trƣờng chƣa hƣớng tới. 

-  Về kĩ năng: 

Ngƣời học có khả năng phát hiện các vấn đề về môi trƣờng, xã hội đang đối mặt, 

tìm kiếm các phƣơng án giải quyết chúng thông qua các sáng tạo trong sản xuất và 

kinh doanh có tính bền vững; n ng cao năng lực tƣ duy và sáng tạo trong việc phát 

hiện các vấn đề kinh doanh có tác động tích cực đối với xã hội và cộng đồng. 

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

Nhận thức đƣợc trách nhiệm của doanh nghiệp và doanh nhân không chỉ theo 

đuổi mục tiêu lợi nhuận mà còn có mục tiêu tối thƣợng là phục vụ cộng đồng; biến 

những vấn đề phải đối mặt thành những cơ hội kinh doanh hiệu quả; kích thích tinh 

thần lạc quan và khả năng tạo lập kinh doanh theo hƣớng bền vững và sáng tạo. 
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PHẦN 3  

ĐỀ CƢƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 
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1. ĐỀ CƢƠNG HỌC PHẦN: NHỮNG NGU ÊN    CƠ BẢN CỦA CHỦ 

NGHĨA   C –LÊNIN 1 

 1.1. Tên học phần: NHỮNG NGU ÊN    CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA   C –

LÊNIN 1 

 1.2.    học phần: 19200001 

 1.3. Số t n chỉ: 2 (2,0,4) 

 1.4. Loại học phần: Bắt buộc 

 1.5. Đối tƣợng học: Sinh viên đại học chính quy năm 1 

 1.6. Giảng viên giảng dạy: 

STT Họ và tên 
Trình độ 

chuyên môn 
Đơn vị công tác 

1 Phan Xu n Cƣờng Thạc sĩ Khoa LLCT 

2 Phạm Xuân An Thạc sĩ Khoa LLCT 

3 Nguyễn Thị Tƣờng Duy Thạc sĩ Khoa LLCT 

4 Nguyễn Thị Thu Trang Thạc sĩ Khoa LLCT 

5 Hu nh Tuấn Linh Thạc sĩ Khoa LLCT 

6 Phan Thị Ngọc Uyên Thạc sĩ Khoa LLCT 

7 Phạm Kim Thành Thạc sĩ Khoa LLCT 

8 Phan Thị Thu Thúy Thạc sĩ Khoa LLCT 

9 Mai Quốc Dũng Thạc sĩ Khoa LLCT 

10 Phan Quốc Thái Thạc sĩ Khoa LLCT 

11 Phan Thị Thành Thạc sĩ Khoa LLCT 

12 Phan Thị Hiên Tiến sĩ Khoa LLCT 

 1.7. Phân bố thời gian: 

- Học trên lớp:      30 tiết 

- Tự học:       60 tiết 

- Lý thuyết:       30 tiết 

- Thí nghiệm/Thực hành (TN/TH):   00 tiết 

 1.8. Điều kiện tham gia học tập học phần: 

- Học phần tiên quyết: Không 

- Học phần trƣớc: Không 

- Học phần song hành: Không 
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 1.9. Mục tiêu học phần: 

Chuẩn 

đầu ra 

HP 

Mục tiêu học phần 

(Học phần này trang bị cho sinh viên) 

Chuẩn 

đầu ra 

CTĐT 

M1 Xác lập cơ sở lý luận cơ bản nhất về các nguyên lý của chủ nghĩa 

Mác - Lênin 

a 

M2 Xây dựng niềm tin, l  tƣởng cách mạng cho sinh viên a 

M3 Xác lập thế giới quan, nh n sinh quan và phƣơng pháp luận chung 

nhất để tiếp cận các môn khoa học chuyên ngành đƣợc đào tạo 

a 

 1.10. Chuẩn đầu ra của học phần: 

Chuẩn đầu 

ra HP 

 

Mục tiêu học phần 

(Sau khi học xong môn học n y, n ười học có thể) 

Chuẩn 

đầu ra 

CTĐT 

M1 M1.1 Khái quát những nội dung cơ bản về thế giới quan và phƣơng 

pháp luận của chủ nghĩa Mác-Lênin 

a 

M2 M2.1 Tin tƣởng vào sự lãnh đạo của Đảng Cộng Sản Việt Nam và con 

đƣờng đi lên xã hội chủ nghĩa 

a 

M3 M3.1 Vận dụng chủ nghĩa Mác – Lênin vào thực tiễn cuộc sống a 

 

 1.11.  ô tả vắn tắt nội dung học phần: 

Học phần này bao gồm các nội dung sau: 

- Nhập môn những nguyên l  cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin. 

- Vấn đề cơ bản của Triết học: mối quan hệ giữa vật chất và ý thức. 

- Những nguyên l  cơ bản của phép biện chứng duy vật: Nguyên lý về mối liên 

hệ phổ biến và nguyên lý về sự phát triển. 

-  Các quy luật cơ bản của phép biện chứng duy vật: Quy luật chuyển hóa từ 

những sự thay đổi về lƣợng thành những sự thay đổi về chất và ngƣợc lại; quy luật 

thống nhất và đấu tranh giữa các mặt đối lập; quy luật phủ định của phủ định. 

- Những nội dung cơ bản của chủ nghĩa duy vật lịch s : Vai trò của sản xuất vật 

chất và quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển của lực lƣợng sản 

xuất; Biện chứng của cơ sở hạ tầng và kiến trúc thƣợng tầng; tồn tại xã hội quyết định 

ý thức xã hội và tính độc lập tƣơng đối của ý thức xã hội; hình thái kinh tế - xã hội và 

quá trình lịch s  - tự nhiên của sự phát triển các hình thái kinh tế - xã hội 

 1.12. Nhiệm vụ của sinh viên: 

- Tham dự giờ học lý thuyết trên lớp (Tham dự ít nhất 75% giờ học trên lớp) 
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- Làm các bài tập theo yêu cầu của giảng viên. 

- Tham dự thi cuối học phần. 

 1.13. Tài liệu học tập: 

 1.13.1. Sách, giáo trình chính: 

[1] Bộ Giáo dục và Đào tạo, Giáo trình Những Nguyên lý cơ bản của Chủ 

nghĩa Mác-Lênin, Nxb.Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2014. 

 1.13.2. Tài liệu tham khảo: 

[1] Hội đồng Trung ƣơng chỉ đạo biên soạn giáo trình quốc gia các bộ môn 

khoa học Mác – Lênin, Giáo trình  Triết học Mác-Lênin, Nxb.Chính trị quốc gia, Hà 

Nội, 2015. 

[2] Hội đồng Trung ƣơng chỉ đạo biên soạn giáo trình quốc gia các bộ môn 

khoa học Mác – Lênin,  Giáo trình Kinh tế chính trị Mác-Lênin, Nxb.Chính trị quốc 

gia, Hà Nội, 2014. 

[3] Hội đồng Trung ƣơng chỉ đạo biên soạn giáo trình quốc gia các bộ môn 

khoa học Mác – Lênin, Giáo trình Chủ nghĩa xã hội khoa học, Nxb.Chính trị quốc 

gia, Hà Nội, 2014. 

 1.14. Thang điểm đánh giá: 10 10 

 1.15. Đánh giá học phần: 

- Đánh giá quá trình: 

+ Điểm thái độ học tập: 00 % 

+ Điểm tiểu luận: 30% 

+ Điểm kiểm tra giữa học phần: 00% 

- Điểm thi kết thúc học phần: 70% 

 1.16. Nội dung học phần: 

 1.16.1. Phân bố thời gian các chƣơng trong học phần: 

STT Tên chƣơng 

Tổng 

số tiết 

hoặc 

giờ 

Phân bố thời gian 

(tiết hoặc giờ) 

Lý 

thuyết 

Bài 

tập 

Thảo 

luận 

TN/ 

TH 

Tự 

học 

1 
Nhập môn những nguyên l  cơ 

bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 
6 2 0 0 0 4 

2 Chủ nghĩa duy vật biện chứng 21 7 0 0 0 14 

3 Phép biện chứng duy vật 27 9 0 0 0 18 
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4 Chủ nghĩa duy vật lịch s  36 12 0 0 0 24 

Tổng 90 30 0 0 0 60 

 

 1.16.2. Đề cƣơng chi tiết của học phần: 

Chƣơng 1. Nhập môn những nguyên l  cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 

1.1. Khái lƣợc về chủ nghĩa Mác-Lênin 

1.2. Đối tƣợng, mục đích và yêu cầu về phƣơng pháp học tập, nghiên cứu 

những nguyên l  cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 

Chƣơng 2. Chủ nghĩa duy vật biện chứng 

2.1. Chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa duy vật biện chứng 

2.2. Quan điểm duy vật biện chứng về vật chất, ý thức và mối quan hệ giữa vật 

chất và ý thức 

Chƣơng 3. Phép biện chứng duy vật 

3.1. Phép biện chứng và phép biện chứng duy vật 

3.2..Các nguyên l  cơ bản của phép biện chứng duy vật 

3.3. Các cặp phạm tr  cơ bản của phép biện chứng duy vật 

3.4. Các quy luật cơ bản của phép biện chứng duy vật 

3.4.1. Quy luật chuyển hóa từ những sự thay đổi về lƣợng thành những sự thay 

đổi về chất và ngƣợc lại 

3.4.2. Quy luật thống nhất và đấu tranh giữa các mặt đối lập 

3.4.3. Quy luật phủ định của phủ định 

3.5. Lý luận nhận thức duy vật biện chứng 

3.5.1. Thực tiễn, nhận thức và vai trò của thực tiễn với nhận thức 

3.5.2. Con đƣờng biện chứng của sự nhận thức chân lý 

Chƣơng 4. Chủ nghĩa duy vật lịch s  

4.1. Vai trò của sản xuất vật chất và quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với trình 

độ phát triển của lực lƣợng sản xuất 

4.2. Biện chứng của cơ sở hạ tầng và kiến trúc thƣợng tầng 

4.3. Tồn tại xã hội quyết định ý thức xã hội và tính độc lập tƣơng đối của ý thức 

xã hội 

4.4. Hình thái kinh tế - xã hội và quá trình lịch s  - tự nhiên của sự phát triển 

các hình thái kinh tế - xã hội 

4.4.1. Khái niệm, kết cấu hình thái kinh tế - xã hội 

4.4.2. Quá trình lịch s  - tự nhiêncủa sự phát triển các hình thái kinh tế - xã hội 

4.5. Vai trò của đấu tranh giai cấp và cách mạng xã hội đối với sự vận động, 

phát triển của xã hội có đối kháng giai cấp 

4.6. Quan điểm của chủ nghĩa duy vật lịch s  về con ngƣời và vai trò sáng tạo 
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lịch s  của quần chúng nhân dân 

 1.17. Cơ sở vật chất phục vụ học tập: 

- Giáo trình, tài liệu tham khảo 

- Projecter, hệ thống  m thanh 

 1.18. Hƣớng dẫn thực hiện 

- Đề cƣơng này đƣợc áp dụng cho sinh viên đại học khối ngành kinh tế từ năm 

học 2017 – 2019. 

- Trong phần đánh giá sinh viên, giảng viên cần nêu rõ quy định về đánh giá 

học phần, điều kiện để đƣợc dự thi kết thúc học phần. 

- Thời gian kiểm tra và thi: 

+ Kiểm tra tính điểm 30%: Trong khoảng thời gian 15 tuần 

+ Thi cuối học phần 70%: Sau tuần thứ 15 

 1.19. Phê duyệt 

N  y    t  n     năm 2019 

Trƣởng Khoa 

 

 

N  y   t  n      năm 2019 

Trƣởng Bộ môn 

 

 

N  y   t  n     năm 2019 

Ngƣời biên soạn 
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 2. ĐỀ CƢƠNG HỌC PHẦN: NHỮNG NGU ÊN    CƠ BẢN CHỦ NGHĨA 

MÁC – LÊ NIN 2 

 2.1. Tên học phần: NHỮNG NGU ÊN    CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA   C –

LÊNIN 2 

 2.2.    học phần: 19200006 

 2.3. Số t n chỉ: 3(3,0,6) 

 2.4. Loại học phần: Bắt buộc 

 2.5. Đối tƣợng học: Sinh viên đại học chính quy năm 1 

 2.6. Giảng viên giảng dạy: 

STT Họ và tên 
Trình độ 

chuyên môn 
Đơn vị công tác 

1 Phan Xu n Cƣờng Thạc sĩ Khoa LLCT 

2 Phạm Xuân An Thạc sĩ Khoa LLCT 

3 Nguyễn Thị Tƣờng Duy Thạc sĩ Khoa LLCT 

4 Nguyễn Thị Thu Trang Thạc sĩ Khoa LLCT 

5 Hu nh Tuấn Linh Thạc sĩ Khoa LLCT 

6 Phan Thị Ngọc Uyên Thạc sĩ Khoa LLCT 

7 Phạm Kim Thành Thạc sĩ Khoa LLCT 

8 Phan Thị Thu Thúy Thạc sĩ Khoa LLCT 

9 Mai Quốc Dũng Thạc sĩ Khoa LLCT 

10 Phan Quốc Thái Thạc sĩ Khoa LLCT 

11 Phan Thị Thành Thạc sĩ Khoa LLCT 

12 Phan Thị Hiên Tiến sĩ Khoa LLCT 

 2.7. Phân bố thời gian: 

- Học trên lớp:     45 tiết 

- Tự học:      90 tiết 

- Lý thuyết:      45 tiết 

- Thí nghiệm/Thực hành (TN/TH):  00 tiết 

 2.8. Điều kiện tham gia học tập học phần: 

- Học phần tiên quyết: Không 

- Học phần trƣớc: Những nguyên l  cơ bản của Chủ nghĩa Mác- Lênin 1 

- Học phần song hành: Không 
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2.9. Mục tiêu học phần: 

Chuẩn 

đầu ra 

HP 

Mục tiêu học phần 

(Học phần này trang bị cho sinh viên) 

Chuẩn 

đầu ra 

CTĐT 

M1 Xác lập cơ sở lý luận cơ bản nhất về các nguyên lý của chủ nghĩa 

Mác - Lênin 

a 

M2 Xây dựng niềm tin, l  tƣởng cách mạng cho sinh viên a 

 2.10. Chuẩn đầu ra của học phần: 

Chuẩn đầu 

ra HP 

 

Mục tiêu học phần 

(Sau khi học xong môn học n y, n ười học có thể) 

Chuẩn 

đầu ra 

CTĐT 

 

 

M1 

M1.2 Ph n tích đƣợc quá trình vận động và phát triển của chủ nghĩa tƣ 

bản và các quy luật cơ bản của nền kinh tế thị trƣờng tƣ bản chủ 

nghĩa 

a 

M1.3 Phân tích tính tất yếu của việc quá độ lên chủ nghĩa xã hội và sứ 

mệnh lịch s  của giai cấp công nhân 

a 

M2 M2.1 Định hƣớng ý thức học tập, làm theo chủ nghĩa Mác – Lênin và 

tƣ tƣởng Hồ Chí Minh 

a 

 2.11.  ô tả vắn tắt nội dung học phần: 

Học phần này bao gồm các nội dung sau: 

- Giới thiệu Học thuyết kinh tế của chủ nghĩa Mác-Lênin về phƣơng thức sản 

xuất tƣ bản chủ nghĩa. 

- Những nội dung cơ bản thuộc lý luận của chủ nghĩa Mác-Lênin về chủ nghĩa 

xã hội và khái quát về chủ nghĩa xã hội hiện thực và triển vọng. 

 2.12. Nhiệm vụ của sinh viên: 

- Tham dự giờ học lý thuyết trên lớp (Tham dự ít nhất 75% giờ học trên lớp) 

- Làm các bài tập theo yêu cầu của giảng viên. 

- Tham dự thi cuối học phần. 

 2.13. Tài liệu học tập: 

2.13.1. Sách, giáo trình chính: 

[1] Bộ Giáo dục và Đào tạo, Giáo trình Những Nguyên lý cơ bản của Chủ 

nghĩa Mác-Lênin, Nxb.Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2014. 

 2.13.2. Tài liệu tham khảo: 

[1] Hội đồng Trung ƣơng chỉ đạo biên soạn giáo trình quốc gia các bộ môn 

khoa học Mác – Lênin, Giáo trình  Triết học Mác-Lênin, Nxb.Chính trị quốc gia, Hà 

Nội, 2015. 

[2] Hội đồng Trung ƣơng chỉ đạo biên soạn giáo trình quốc gia các bộ môn 

khoa học Mác – Lênin,  Giáo trình Kinh tế chính trị Mác-Lênin, Nxb.Chính trị quốc 

gia, Hà Nội, 2014. 

[3] Hội đồng Trung ƣơng chỉ đạo biên soạn giáo trình quốc gia các bộ môn 
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khoa học Mác – Lênin, Giáo trình Chủ nghĩa xã hội khoa học, Nxb.Chính trị quốc 

gia, Hà Nội, 2014. 

 2.14. Thang điểm đánh giá: 10/10 

 2.15. Đánh giá học phần: 

- Đánh giá quá trình: 

+ Điểm thái độ học tập: 10 % 

+ Điểm tiểu luận:  20% 

+ Điểm kiểm tra giữa học phần: 00% 

- Điểm thi kết thúc học phần: 70% 

 2.16. Nội dung học phần: 

  16.1. Phân bố thời gian các chƣơng trong học phần: 

STT Tên chƣơng 

Tổng 

số tiết 

hoặc 

giờ 

Phân bố thời gian 

(tiết hoặc giờ) 

Lý 

thuyết 

Bài 

tập 

Thảo 

luận 

TN/ 

TH 

Tự 

học 

1 Học thuyết giá trị 36 12 0 0 0 24 

2 Học thuyết giá trị thặng dƣ 36 12 0 0 0 24 

3 

Học thuyết về tƣ bản độc 

quyền và chủ nghĩa tƣ bản 

độc quyền nhà nƣớc 

18 6 0 0 0 12 

4 

Sứ mệnh của giai cấp công 

nhân và cách mạng xã hội 

chủ nghĩa 

18 6 0 0 0 12 

5 

Những vấn đề chính trị- xã 

hội có tính quy luật trong 

tiến trình cách mạng xã hội 

chủ nghĩa 

18 6 0 0 0 12 

6 
Chủ nghĩa xã hội hiện thực 

và triển vọng 
9 3 0 0 0 6 

Tổng 135 45 0 0 0 90 

 

 2.16.2. Đề cƣơng chi tiết của học phần: 

Chƣơng 5. Học thuyết giá trị 

5.1. Điều kiện ra đời, đặc trƣng và ƣu thế của sản xuất hàng hóa 

5.1.1. Điều kiện ra đời của sản xuất hàng hóa 

5.1.2. Đặc trƣng và ƣu thế của sản xuất hàng hóa 

5.2. Hàng hóa 

5.2.1.Hàng hóa và hai thuộc tính của hàng hóa 

5.2.2.Tính chất hai mặt của sản xuất hàng hóa 

5.2.3.Lƣợng giá trị hàng hóa và các nhân tố ảnh hƣởng đế lƣợng giá trị hàng hóa 
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5.3. Tiền tệ 

5.3.1. Lịch s  phát triển của hình thái giá trị và bản chất của tiền tệ 

5.3.2. Chức năng của tiền tệ 

5.4. Quy luật giá trị 

5.4.1. Nội dung của quy luật giá trị 

5.4.2. Tác động của quy luật giá trị 

Chƣơng 6. Học thuyết giá trị thặng dƣ 

6.1. Sự chuyển hóa của tiền tệ thành tƣ bản 

6.1.1. Công thức chung của tƣ bản 

6.1.2. Mâu thuẫn của công thức chung của tƣ bản 

6.1.3. Hàng hóa sức lao động và tiền công trong chủ nghĩa tƣ bản 

6.2. Sự sản xuất ra giá trị thặng dƣ 

6.2.1. Sự thống nhất giữa quá trình sản xuất ra giá trị s  dụng và quá trình sản 

xuất ra giá trị thặng dƣ 

6.2.2. Tƣ bản bất biến và tƣ bản khả biến 

6.2.3. Tỷ suất giá trị thặng dƣ và khối lƣợng giá trị thặng dƣ 

6.2.4. Hai phƣơng pháp sản xuấtgiá trị thặng dƣ và giá trị thặng dƣ siêu ngạch 

6.2.5. Sản xuất ra giá trị thặng dƣ – quy luật kinh tế tuyệt đối của chủ nghĩa tƣ bản 

6.3. Sự chuyển hóa của giá trị thặng dƣ thành tƣ bản – tích lũy tƣ bản 

6.3.1. Thực chất và động cơ của tích lũy tƣ bản 

6.3.2. Những nhân tố ảnh hƣởng quy mô tích lũy tƣ bản 

6.3.3. Quy luật chung của tích lũy tƣ bản 

6.4. Quá trình lƣu thông của tƣ bản và giá trị thặng dƣ 

6.4.1. Tuần hoàn và chu chuyển tƣ bản 

6.4.2. Tƣ bản cố định và tƣ bản lƣu động 

6.5. Các hình thái biểu hiện của tƣ bản và giá trị thặng dƣ 

6.5.1. Chi phí sản xuất tƣ bản chủ nghĩa. Lợi nhuận và tỷ suất lợi nhuận 

6.5.2. Lợi nhuận bình quân và giá cả sản xuất 

6.5.3. Sự chuyển hóa từ giá trị hàng hóa thành  giá cả sản xuất 

6.5.4. Sự phân chia giá trị thặng dƣ giữa các hình thái tƣ bản 

Chƣơng 7. Học thuyết về tƣ bản độc quyền và chủ nghĩa tƣ bản độc quyền nhà nƣớc 

7.1. Chủ  nghĩa tƣ bản độc quyền 

7.1.1.  Bƣớc chuyển từ chủ nghĩa tƣ bản tự do cạnh tranh sang chủ nghĩa tƣ bản 

độc quyền 

7.1. 2. Năm đặc điểm kinh tế cơ bản của chủ nghĩa tƣ bản độc quyền 

7.1.3. Sự hoạt động của quy luật giá trị và quy luật giá trị thặng dƣ trong giai 

đoạn chủ nghĩa tƣ bản độc quyền 

7.2. Chủ nghĩa tƣ bản độc quyền nhà nƣớc 

7.2.1.Nguyên nh n ra đời và bản chất của chủ nghĩa tƣ bản độc quyền nhà nƣớc 

7.2.2.Những biểu hiện của chủ nghĩa tƣ bản độc quyền nhà nƣớc 
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7.3. Đánh giá chung về vai trò và giới hạn lịch s  của chủ nghĩa tƣ bản 

7.3.1. Vai trò của chủ nghĩa tƣ bản với sự phát triển của nền sản xuất xã hội 

7.3.2. Giới hạn lịch s  của chủ nghĩa tƣ bản 

Chƣơng 8. Sứ mệnh lịch s  của giai cấp công nhân và cách mạng xã hội chủ nghĩa 

8.1. Sứ mệnh lịch s  của giai cấp công nhân 

8.1.1. Giai cấp công nhân và sứ mệnh lịch s  của giai cấp công nhân 

8.1.2. Điều kiện khách quan quy định sứ mệnh lịch s  của giai cấp công nhân 

8.1.3. Vai trò của Đảng Cộng sản trong quá trình thực hiện sứ mệnh lịch s  của 

giai cấp công nhân 

8.2. Cách mạng xã hội chủ nghĩa 

8.2.1.  Cách mạng xã hội chủ nghĩa và nguyên nh n của nó 

8.2.2.  Mục tiêu, động lực và nội dung của cách mạng xã hội chủ nghĩa 

8.2.3. Liên minh giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân trong cách 

mạng xã hội chủ nghĩa 

8.3. Hình thái kinh tế - xã hội cộng sản chủ nghĩa 

8.3.1. Xu thế tất yếu của sự ra đời hình thái kinh tế - xã hội cộng sản chủ nghĩa 

8.3.2. Các giai đoạn phát triển của hình thái kinh tế - xã hội cộng sản chủ nghĩa 

Chƣơng 9. Những vấn đề chính trị - xã hội có tính quy luật trong tiến trình cách 

mạng xã hội chủ nghĩa 

9.1. Xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa và nhà nƣớc xã hội chủ nghĩa 

9.1.1. Xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa 

9.1.2. Xây dựng nhà nƣớc xã hội chủ nghĩa 

9.2. Xây dựng nền văn hóa xã hội chủ nghĩa 

9.2.1. Khái niệm nền văn hóa xã hội chủ nghĩa 

9.2.2. Nội dung và phƣơng thức xây dựng nền văn hóa xã hội chủ nghĩa 

9. 3. Giải quyết vấn đề dân tộc và tôn giáo 

9.3.1. Vấn đề dân tộc và nguyên tắc cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin trong việc 

giải quyết các vấn đề dân tộc 

9.3.2. Vấn đề tôn giáo và nguyên tắc cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin trong 

việc giải quyết các vấn đề tôn giáo 

Chƣơng 10. Chủ nghĩa xã hội hiện thực và triển vọng 

10.1. Chủ nghĩa xã hội hiện thực 

10.1.1. Cách mạng Tháng Mƣời Nga và mô hình chủ nghĩa xã hội hiện thực đầu 

tiên trên thế giới 

10.1.2. Sự ra đời của hệ thống các nƣớc xã hội chủ nghĩa và những thành tựu của 

nó 

10.2. Sự khủng hoảng, sụp đổ của mô hình chủ nghĩa xã hội Xô viết và nguyên 

nhân của nó 

10.2.1. Sự khủng hoảng, sụp đổ của mô hình chủ nghĩa xã hội Xô viết 

10.2.2. Nguyên nhân dẫn đến khủng hoảng, sụp đổ của mô hình chủ nghĩa xã 
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hội Xô viết 

10.3. Triển vọng của chủ nghĩa xã hội 

10.3.1. Chủ nghĩa tƣ bản không phải là tƣơng lai của xã hội loài ngƣời 

10.3.2. Chủ nghĩa xã hội là tƣơng lai của xã hội loài ngƣời 

 2.17. Cơ sở vật chất phục vụ học tập: 

- Giáo trình, tài liệu tham khảo 

- Projecter, hệ thống  m thanh 

 2.18. Hƣớng dẫn thực hiện 

- Đề cƣơng này đƣợc áp dụng cho sinh viên đại học khối ngành kinh tế từ năm 

học 2017 – 2019. 

- Trong phần đánh giá sinh viên, giảng viên cần nêu rõ quy định về đánh giá 

học phần, điều kiện để đƣợc dự thi kết thúc học phần. 

- Thời gian kiểm tra và thi: 

+ Kiểm tra tính điểm 30%: Trong khoảng thời gian 15 tuần 

+ Thi cuối học phần 70%: Sau tuần thứ 15 

 2.19. Phê duyệt 

N  y    t  n     năm 2019 

Trƣởng Khoa 

 

 

N  y   t  n      năm 2019 

Trƣởng Bộ môn 

 

N  y   t  n     năm 2019 

Ngƣời biên soạn 
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 3. ĐỀ CƢƠNG HỌC PHẦN: TƢ TƢỞNG HỒ CHÍ MINH 

 3.1. Tên học phần: TƢ TƢỞNG HỒ CHÍ MINH 

 3.2.    học phần: 19200002 

 3.3. Số t n chỉ: 2 (2,0,4) 

 3.4. Loại học phần: Bắt buộc 

 3.5. Đối tƣợng học: Sinh viên đại học chính quy 

 3.6. Giảng viên giảng dạy: 

STT Họ và tên 
Trình độ 

chuyên môn 
Đơn vị công tác 

1 Phạm Xuân An Thạc sĩ Khoa LLCT 

2 Nguyễn Thị Tƣờng Duy Thạc sĩ Khoa LLCT 

3 Mai Quốc Dũng Thạc sĩ Khoa LLCT 

4 Hu nh Tuấn Linh Thạc sĩ Khoa LLCT 

5 Nguyễn Thị Tú Trinh Thạc sĩ Khoa LLCT 

6 Phạm Kim Thành Thạc sĩ Khoa LLCT 

7 Nguyễn Thị Tƣơi Thạc sĩ Khoa LLCT 

 3.7. Phân bố thời gian: 

- Học trên lớp:     30 tiết 

- Tự học:      60 tiết 

- Lý thuyết:      30 tiết 

- Thí nghiệm/Thực hành (TN/TH):  00 tiết 

 3.8. Điều kiện tham gia học tập học phần: 

- Học phần tiên quyết: Không 

- Học phần trƣớc: Không 

- Học phần song hành: Không 

 3.9. Mục tiêu học phần: 

Chuẩn 

đầu ra 

HP 

Mục tiêu học phần 

(Học phần này trang bị cho sinh viên) 

Chuẩn 

đầu ra 

CTĐT 

T1 Hệ thống kiến thức cơ bản về nội dung tƣ tƣởng Hồ Chí Minh a 

T2 Rèn luyện kỹ năng vận dụng tƣ tƣởng Hồ Chí Minh vào trong thực tiễn 

cuộc sống 

a 

T3 Định hƣớng cho SV ý thức học tập, làm theo tƣ tƣởng Hồ Chí Minh a 
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 3.10. Chuẩn đầu ra của học phần: 

Chuẩn đầu 

ra HP 

Mục tiêu học phần 

(Sau khi học xong môn học n y, n ười học có thể) 

Chuẩn 

đầu ra 

CTĐT 

 

 

T1 

T1.1 Cơ sở, quá trình hình thành và phát triển Tƣ tƣởng Hồ Chí Minh a 

T1.2 Tƣ tƣởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc và cách mạng giải 

phóng dân tộc; về chủ nghĩa xã hội và con đƣờng quá độ lên chủ 

nghĩa xã hội ở Việt Nam; về Đảng Cộng sản Việt Nam; về đại 

đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế; về dân chủ và xây dựng nhà 

nƣớc của dân, do dân, vì dân;  về văn hoá, đạo đức và xây dựng 

con ngƣời mới 

a 

T2 T2.1 Phân tích, kế thừa tinh hoa văn hóa d n tộc và trí tuệ thời đại trong 

đời sống xã hội 

a 

T3 T3.1 Nâng cao niềm tin yêu của SV đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, 

niềm tự hào về những giá trị truyền thống của dân tộc và nhân 

loại 

a 

 3.11.  ô tả vắn tắt nội dung học phần: 

Môn học này bao gồm những nội dung sau đ y: 

-  Cơ sở, quá trình hình thành và phát triển Tƣ tƣởng Hồ Chí Minh. 

-  Những nội dung cơ bản của Tƣ tƣởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc và cách 

mạng giải phóng dân tộc; Về chủ nghĩa xã hội và con đƣờng quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở 

Việt Nam; Về Đảng Cộng sản Việt Nam; về đại đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế. 

- Về dân chủ và xây dựng nhà nƣớc của dân, do dân, vì dân; Về văn hoá, đạo 

đức và xây dựng con ngƣời mới. 

 3.12. Nhiệm vụ của sinh viên: 

- Tham dự giờ học lý thuyết trên lớp (Tham dự ít nhất 75% giờ học trên lớp) 

- Làm các bài tập theo yêu cầu của giảng viên. 

- Tham dự thi cuối học phần. 

 3.13. Tài liệu học tập: 

 3.13.1. Sách, giáo trình chính: 

[1] Bộ Giáo dục và Đào tạo, Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh, Nxb.Chính trị 

quốc gia, Hà Nội, 2014. 

[2] Trƣờng Đại học Công nghiệp thực phẩm TPHCM, Khoa Lý luận chính trị, 

Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh, Tài liệu lƣu hành nội bộ, 2012. 

 3.13.2. Tài liệu tham khảo: 

[1] Bộ Giáo dục và đào tạo, Kể chuyện Bác Hồ T1,T2,T3, NXB.Giáo dục, Hà 

Nội 2003. 

[2] Hội đồng TW chỉ đạo biên soạn giáo trình quốc gia các môn KH Mác – 

Lênin, TT. Hồ Chí Minh, Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh, NXB.Chính trị quốc 
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gia, Hà Nội, 2010. 

 3.14. Thang điểm đánh giá: 10/10 

 3.15. Đánh giá học phần: 

- Đánh giá quá trình: 

+ Điểm thái độ học tập: 10% 

+ Điểm tiểu luận: 20% 

+ Điểm kiểm tra giữa học phần: 00% 

- Điểm thi kết thúc học phần: 70% 

 3.16. Nội dung học phần: 

 3.16.1. Phân bố thời gian các chƣơng trong học phần: 

STT Tên chƣơng 

Tổng 

số tiết 

hoặc 

giờ 

Phân bố thời gian 

(tiết hoặc giờ) 

Lý 

thuyết 

Bài 

tập 

Thảo 

luận 

TN/ 

TH 

Tự 

học 

1 

Đối tƣợng, phƣơng pháp nghiên 

cứu và   nghĩa học tập môn Tƣ 

tƣởng Hồ Chí Minh 

3 1 0 0 0 2 

2 
Cơ sở, quá trình hình thành và 

phát triển tƣ tƣởng Hồ Chí Minh 
15 5 0 0 0 10 

3 

Tƣ tƣởng Hồ Chí Minh về vấn 

đề dân tộc và cách mạng giải 

phóng dân tộc 

18 6 0 0 0 12 

4 

Tƣ tƣởng Hồ Chí Minh về chủ 

nghĩa xã hội và con đƣờng quá độ 

lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam 

6 2 0 0 0 4 

5 
Tƣ tƣởng Hồ Chí Minh về Đảng 

Cộng sản Việt Nam 
6 2 0 0 0 4 

6 

Tƣ tƣởng Hồ Chí Minh về đại 

đoàn kết dân tộc và đoàn kết 

quốc tế 

12 4 0 0 0 8 

7 

Tƣ tƣởng Hồ Chí Minh về dân 

chủ và xây dựng nhà nƣớc của 

dân, do dân, vì dân 

6 2 0 0 0 4 

8 

Tƣ tƣởng Hồ Chí Minh về văn 

hoá, đạo đức và xây dựng con 

ngƣời mới 

24 8 0 0 0 16 

Tổng 90 30 0 0 0 60 

 

 3.16.2. Đề cƣơng chi tiết của học phần: 
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Chƣơng mở đầu. Đối tƣợng, phƣơng pháp nghiên cứu và   nghĩa học tập môn 

tƣ tƣởng Hồ Chí Minh. 

0.1. Đối tƣợng nghiên cứu 

0.1.1. Khái niệm tƣ tƣởng và tƣ tƣởng Hồ Chí Minh 

0.1.2. Đối tƣợng của môn học tƣ tƣởng Hồ Chí Minh 

0.1.3. Mối quan hệ của môn học này với các môn lý luận chính trị khác 

0.2. Phƣơng pháp nghiên cứu 

0.2.1. Cơ sở phƣơng pháp luận 

0.2.2. Các phƣơng pháp cụ thể 

0.3. Ý nghĩa của việc học tập môn học đối với sinh viên 

0.3.1. N ng cao năng lực tƣ duy l  luận và phƣơng pháp công tác 

0.3.2. Bồi dƣỡng phẩm chất đạo đức cách mạng và rèn luyện bản lĩnh chính trị 

Chƣơng 1. Cơ sở, quá trình hình thành và phát triển tƣ tƣởng Hồ Chí Minh 

1.1. Cơ sở hình thành tƣ tƣởng Hồ Chí Minh 

1.1.1. Cơ sở khách quan 

1.1.2. Nhân tố chủ quan 

1.2. Quá trình hình thành và phát triển tƣ tƣởng Hồ Chí Minh 

1.2.1. Thời k  trƣớc năm 1911: Hình thành tƣ tƣởng yêu nƣớc và chí hƣớng 

cứu nƣớc 

1.2.2. Thời k  từ 1911-1920: Tìm thấy con đƣờng cứu nƣớc, giải phóng dân tộc 

1.2.3. Thời k  từ 1921-1930: Hình thành cơ bản tƣ tƣởng về cách mạng Việt Nam 

1.2.4. Thời k  1930-1945: Vƣợt qua th  thách, kiên trì giữ vững lập trƣờng 

cách mạng 

1.2.5. Thời k  từ 1945-1969: Tƣ tƣởng Hồ Chí Minh tiếp tục phát triển, hoàn thiện 

1.3. Giá trị tƣ tƣởng Hồ Chí Minh 

1.3.1. Tƣ tƣởng Hồ Chí Minh soi sáng con đƣờng giải phóng và phát triển dân tộc 

1.3.2. Tƣ tƣởng Hồ Chí Minh đối với sự phát triển thế giới 

Chƣơng 2. Tƣ tƣởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc và cách mạng giải phóng 

dân tộc 

2.1. Tƣ tƣởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc 

2.1.1. Vấn đề dân tộc thuộc địa 

2.1.2. Mối quan hệ giữa vấn đề dân tộc và vấn đề giai cấp 

2.2. Tƣ tƣởng Hồ Chí Minh về cách mạng giải phóng dân tộc 

2.2.1. Mục tiêu của cách mạng giải phóng dân tộc 

2.2.2. Cách mạng giải phóng dân tộc muốn thắng lợi phải đi theo con đƣờng 

cách mạng vô sản 

2.2.3. Cách mạng giải phóng dân tộc trong thời đại mới phải do Đảng Cộng sản 

lãnh đạo 

2.2.4. Lực lƣợng của cách mạng giải phóng dân tộc bao gồm toàn dân tộc 

2.2.5. Cách mạng giải phóng dân tộc cần đƣợc tiến hành chủ động, sáng tạo và 
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có khả năng giành thắng lợi trƣớc cách mạng vô sản ở chính quốc 

2.2.6. Cách mạng giải phóng dân tộc phải đƣợc tiến hành bằng con đƣờng cách 

mạng bạo lực 

Chƣơng 3. Tƣ tƣởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội và con đƣờng quá độ lên 

chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam 

3.1. Tƣ tƣởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam 

3.1.1. Tính tất yếu của chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam 

3.1.2 . Đặc trƣng của chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam 

3.1.3. Quan điểm của Hồ Chí Minh về mục tiêu, động lực của chủ nghĩa xã hội 

ở Việt Nam 

3.2. Con đƣờng, biện pháp quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam 

3.2.1. Con đƣờng 

3.2.2. Biện pháp 

Chƣơng 4. Tƣ tƣởng Hồ Chí Minh về Đảng Cộng sản Việt Nam 

4.1. Quan niệm của Hồ Chí Minh về bản chất và vai trò của Đảng Cộng sản 

Việt Nam 

4.1.1. Về sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam 

4.1.2. Vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam 

4.1.3. Bản chất của Đảng Cộng sản Việt Nam 

4.1.4. Quan niệm về Đảng Cộng sản Việt Nam cầm quyền 

4.2. Tƣ tƣởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam trong sạch 

vững mạnh 

4.2.1. Xây dựng Đảng – quy luật tồn tại và phát triển của Đảng 

4.2.2. Nội dung công tác xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam 

Chƣơng 5. Tƣ tƣởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế 

5.1. Tƣ tƣởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc 

5.1.1. Vị trí vai trò của đại đoàn kết dân tộc trong sự nghiệp cách mạng 

5.1.2. Nội dung của đại đoàn kết dân tộc 

5.1.3. Hình thức tổ chức của khối đại đoàn kết dân tộc 

5.2. Tƣ tƣởng Hồ Chí Minh về đoàn kết quốc tế 

5.2.1. Sự cần thiết xây dựng khối đoàn kết quốc tế 

5.2.2. Nội dung và hình thức đoàn kết quốc tế 

5.2.3. Nguyên tác đoàn kết quốc tế 

Chƣơng 6. Tƣ tƣởng Hồ Chí Minh về dân chủ và xây dựng nhà nƣớc của dân, 

do dân, vì dân 

6.1. Quan điểm của Hồ Chí Minh về dân chủ 

6.1.1. Quan niệm về dân chủ 

6.1.2. Thực hành dân chủ 

6.2. Quan điểm của Hồ Chí Minh về xây dựng nhà nƣớc của dân, do dân, vì dân 

6.2.1. Xây dựng nhà nƣớc thể hiện quyền làm chủ của nhân dân 
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6.2.2. Quan điểm của Hồ Chí Minh về sự thống nhất giữa bản chất giai cấp 

công nhân với tính nhân dân và tính dân tộc của Nhà nƣớc 

6.2.3. Xây dựng Nhà nƣớc có hiệu lực pháp lý mạnh mẽ 

6.2.4. Xây dựng Nhà nƣớc trong sạch, vững mạnh, hoạt động có hiệu quả 

Chƣơng 7. Tƣ tƣởng Hồ Chí Minh về văn hóa đạo đức và xây dựng con ngƣời mới 

7.1. Những quan điểm cơ bản của Hồ Chí Minh về văn hóa 

7.1.1. Khái niệm văn hóa theo tƣ tƣởng Hồ Chí Minh 

7.1.2. Quan điểm của Hồ Chí Minh về các vấn đề chung của văn hóa 

7.1.3. Quan điểm của Hồ Chí Minh về một số lĩnh vực chính của văn hóa 

7.2. Nội dung Tƣ tƣởng Hồ Chí Minh về đạo đức 

7.2.1. Nội dung cơ bản của Tƣ tƣởng Hồ Chí Minh về đạo đức 

7.2.2. Sinh viên học tập và làm theo tƣ tƣởng, tấm gƣơng đạo đức Hồ Chí Minh 

7.2.3. Quan điểm về những nguyên tắc xây dựng đạo đức mới 

7.3. Tƣ tƣởng Hồ Chí Minh về xây dựng con ngƣời mới 

7.3.1. Quan niệm của Hồ Chí Minh về con ngƣời 

7.3.2.Quan điểm của Hồ Chí Minh về vai trò của con ngƣời và chiến lƣợc 

“trồng ngƣời” 

 3.17. Cơ sở vật chất phục vụ học tập: 

- Phấn, bảng, micro, projector, laptop. 

- Giáo trình, tài liệu tham khảo. 

 3.18. Hƣớng dẫn thực hiện 

- Đề cƣơng này đƣợc áp dụng cho sinh viên đại học khối ngành kinh tế từ năm 

học 2017 – 2019. 

- Trong phần đánh giá sinh viên, giảng viên cần nêu rõ quy định về đánh giá 

học phần, điều kiện để đƣợc dự thi kết thúc học phần. 

- Thời gian kiểm tra và thi: 

+ Kiểm tra tính điểm 30%: Trong khoảng thời gian 15 tuần 

+ Thi cuối học phần 70%: Sau tuần thứ 15 

 3.19. Phê duyệt 

N  y    t  n     năm 2019 

Trƣởng Khoa 

 

N  y   t  n      năm 2019 

Trƣởng Bộ môn 

 

N  y   t  n     năm 

2019 

Ngƣời biên soạn 
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4. ĐỀ CƢƠNG HỌC PHẦN: ĐƢỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG 

SẢN VIỆT NAM 

 4.1. Tên học phần: ĐƢỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT 

NAM 

 4.2.    học phần: 19200003 

 4.3. Số t n chỉ: 3(3,0,6) 

 4.4. Loại học phần: Bắt buộc 

 4.5. Đối tƣợng học: Sinh viên Đại học chính quy 

 4.6. Giảng viên giảng dạy: 

STT Họ và tên Trình độ chuyên môn Đơn vị công tác 

1 Phan Xu n Cƣờng Thạc sĩ Khoa LLCT 

2 Nguyễn  Thị Tú Trinh Thạc sĩ Khoa LLCT 

3 Nguyễn Phƣớc Trọng Thạc sĩ Khoa LLCT 

4 Nguyễn Thị Tƣơi Thạc sĩ Khoa LLCT 

5 Mai Quốc Dũng Thạc sĩ Khoa LLCT 

 4.7. Phân bố thời gian: 

- Học trên lớp:     45 tiết 

- Tự học:      90 tiết 

- Lý thuyết:      45 tiết 

- Thí nghiệm/Thực hành (TN/TH):  00 tiết 

 4.8. Điều kiện tham gia học tập học phần: 

- Học phần tiên quyết: Không 

- Học phần trƣớc: Không 

- Học phần song hành: Không 

 4.9. Mục tiêu học phần: 

Chuẩn 

đầu ra 

HP 

Mục tiêu học phần 

(Học phần này trang bị cho sinh viên) 

Chuẩn 

đầu ra 

CTĐT 

D1 Những nội dung cơ bản đƣờng lối cách mạng của Đảng Cộng sản 

Việt Nam, 

a 

D2 Xây dựng cho sinh viên niềm tin vào sự lãnh đạo của  Đảng, theo 

mục tiêu l  tƣởng của Đảng 

a 

 4.10. Chuẩn đầu ra của học phần: 
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Chuẩn đầu 

ra HP 

Mục tiêu học phần 

(Sau khi học xong môn học n y, n ười học có thể) 

Chuẩn 

đầu ra 

CTĐT 

 

 

D1 

D1.1 Cách mạng giải phóng dân tộc và cách mạng xã hội chủ nghĩa a 

 

D1.2 

Đƣờng lối của Đảng trong thời k  đổi mới trên một số lĩnh vực 

cơ bản của đời sống xã hội phục vụ cho cuộc sống và công tác 

mới 

a 

 

D2 

 

D2.1 

Vận dụng kiến thức chuyên ngành để chủ động, tích cực trong 

việc giải quyết những vấn đề kinh tế, chính trị, văn hóa - xã hội 

theo đƣờng lối, chính sách, pháp luật của Đảng và nhà nƣớc. 

a 

 4.11.  ô tả vắn tắt nội dung học phần: 

Học phần này bao gồm các nội dung sau: 

- Phân tích sự ra đời tất yếu của Đảng Cộng sản Việt Nam – chủ thể hoạch định 

đƣờng lối cách mạng Việt Nam 

- Quá trình hình thành, bổ sung và phát triển đƣờng lối cách mạng của Đảng 

- Nghiên cứu một số lĩnh vực cơ bản của thời k  đổi mới và kết quả thực hiện 

đƣờng lối cách mạng của Đảng trong tiến trình cách mạng Việt Nam. 

 4.12. Nhiệm vụ của sinh viên: 

- Tham dự giờ học lý thuyết trên lớp (Tham dự ít nhất 75% giờ học trên lớp) 

- Làm các bài tập theo yêu cầu của giảng viên. 

- Tham dự thi cuối học phần. 

 4.13. Tài liệu học tập: 

 4.13.1. Sách, giáo trình chính: 

[1] Bộ Giáo dục và Đào tạo, Giáo trình Đường lối cách mạng của Đảng Cộng 

sản Việt Nam, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2009. 

[2] Trƣờng ĐH CNTP TP. Hồ Chí Minh, Khoa Lý luận chính trị ( lƣu hành nội 

bộ), Tài liệu học tập môn Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, TP. 

Hồ Chí Minh, 2015. 

 4.13.2. Tài liệu tham khảo: 

[1] Bộ Giáo dục và Đào tạo, Giáo trình Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, 

Nhà xuất bản Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2015. 

[2] Hội đồng Trung ƣơng chỉ đạo biên soạn giáo trình Quốc gia các bộ môn 

khoa học Mác-Lênin, tƣ tƣởng Hồ Chí Minh, Giáo trình Lịch sử Đảng Cộng sản Việt 

Nam, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2015. 

[3] Bộ Giáo dục và Đào tạo, Một số chuyên đề Lịch sử Đảng Cộng sản Việt 

Nam (Tập I), Nhà xuất bản Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2007. 

[4] Bộ Giáo dục và Đào tạo, Một số chuyên đề Lịch sử Đảng Cộng sản Việt 

Nam (Tập II), Nhà xuất bản Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2007. 

[5] Đinh Xu n L , Đoàn Minh Tuấn, Đại học Quốc gia Hà Nội, Một số chuyên 

đề về Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà xuất bản Lý luận 
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chính trị, Hà Nội, 2008. 

[6] Đinh Xu n L , Phạm Công Nhất, Đại học Quốc gia Hà Nội, Đảng lãnh đạo 

xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng Xã Hội Chủ Nghĩa ở Việt Nam, Nhà 

xuất bản Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2008. 

 4.14. Thang điểm đánh giá: 10/10 

 4.15. Đánh giá học phần: 

- Đánh giá quá trình: 

+ Điểm thái độ học tập:10% 

+ Điểm tiểu luận: 20% 

+ Điểm kiểm tra giữa học phần: 00% 

- Điểm thi kết thúc học phần:70% 

 4.16. Nội dung học phần: 

 4.16.1. Phân bố thời gian các chƣơng trong học phần: 

STT Tên chƣơng 

Tổng 

số tiết 

hoặc 

giờ 

Phân bố thời gian 

(tiết hoặc giờ) 

Lý 

thuyết 

Bài 

tập 

Thảo 

luận 

TN/ 

TH 

Tự 

học 

1 

Đối tƣợng, nhiệm vụ và 

phƣơng pháp nghiên cứu môn 

đƣờng lối cách mạng của 

Đảng Cộng sản Việt Nam. 

3 1 0 0 0 2 

2 

Sự ra đời của Đảng Cộng Sản 

Việt Nam và Cƣơng lĩnh 

chính trị đầu tiên của Đảng. 

15 5 0 0 0 10 

3 
Đƣờng lối đấu tranh giành 

chính quyền (1930- 1945) 
18 6 0 0 0 12 

4 

Đƣờng lối kháng chiến chống 

thực d n Pháp và đế quốc Mỹ 

x m lƣợc (1945- 1975) 

36 12 0 0 0 24 

5 Đƣờng lối công nghiệp hóa 9 3 0 0 0 6 

6 

Đƣờng lối xây dựng nền kinh 

tế thị trƣờng định hƣớng xã 

hội chủ nghĩa 

18 6 0 0 0 12 

7 
Chƣơng 6: Đƣờng lối xây 

dựng hệ thống chính trị 
9 3 0 0 0 6 

8 

Đƣờng lối xây dựng và phát 

triển văn hoá, giải quyết các 

vấn đề xã hội 

18 6 0 0 0 12 
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9 Đƣờng lối đối ngoại 9 3 0 0 0 6 

Tổng 135 45 0 0 0 90 

 

 4.16.2. Đề cƣơng chi tiết của học phần: 

Chƣơng mở đầu. Đối tƣợng, nhiệm vụ và phƣơng pháp nghiên cứu môn đƣờng 

lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam 

0.1. Đối tƣợng và nhiệm vụ nghiên cứu 

0.1.1. Đối tƣợng nghiên cứu 

0.1.2. Nhiệm vụ nghiên cứu 

0.2. Phƣơng pháp nghiên cứu và   nghĩa học tập môn học 

0.2.1. Phƣơng pháp nghiên cứu 

0.2.2. Ý nghĩa của việc học tập môn Đƣờng lối cách mạng của Đảng Cộng sản 

Việt Nam. 

Chƣơng 1. Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam và Cƣơng lĩnh chính trị đầu 

tiên của Đảng 

1.1. Bối cảnh lịch s  cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX 

1.1.1. Tình hình thế giới 

1.1.2. Tình hình Việt Nam 

1.2.  Hội nghị thành lập Đảng và Cƣơng lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng 

1.2.1. Hội nghị thành lập Đảng 

1.2.2. Cƣơng lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng 

1.2.3. Ý nghĩa lịch s  sự ra đời Đảng Cộng sản Việt Nam và Cƣơng lĩnh chính 

trị đầu tiên của Đảng 

Chƣơng 2. Đƣờng lối đấu tranh giành chính quyền (1930- 1945) 

2.1. Chủ trƣơng đấu tranh cách mạng trong giai đoạn 1930-1939 

2.1.1. Chủ trƣơng đấu tranh cách mạng giai đoạn 1930-1935 

2.1.2. Chủ trƣơng đấu tranh cách mạng giai đoạn 1936-1939 

2.2. Chủ trƣơng đấu tranh cách mạng 1939-1945 

2.2.1. Bối cảnh lịch s  và chủ trƣơng chiến lƣợc mới của Đảng 

2.2.2  Chủ trƣơng phát động cao trào kháng Nhật cứu nƣớc và quyết định tổng 

khởi nghĩa giành chính quyền toàn quốc 

Chƣơng 3. Đƣờng lối kháng chiến chống thực d n Pháp và đế quốc Mỹ xâm 

lƣợc (1945- 1975) 

3.1  Đƣờng lối xây dựng, bảo vệ chính quyền và kháng chiến chống thực dân 

Pháp x m lƣợc (1945 – 1954) 

3.1.1. Chủ trƣơng x y dựng chế độ mới và bảo vệ chính quyền cách mạng 

(1945 – 1946) 

3.1.2  Đƣờng lối kháng chiến chống thực d n Pháp x m lƣợc và xây dựng chế 

độ dân chủ nhân dân (1946 – 1954) 
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3.1.3 Kết quả,   nghĩa lịch s . nguyên nhân thắng lợi và bài học kinh nghiệm 

3.2. Đƣờng lối kháng chiến chống Mỹ, cứu nƣớc (1954-1975) 

3.2.1. Giai đoạn 1954 – 1964 

3.2.2. Giai đoạn 1965 – 1975 

3.3.3. Kết quả,   nghĩa lịch s . nguyên nhân thắng lợi và bài học kinh nghiệm 

Chƣơng 4. Đƣờng lối công nghiệp hóa 

4.1. Công nghiệp hóa thời k  trƣớc đổi mới 

4.1.1 Chủ trƣơng của Đảng về công nghiệp hóa 

4.1.2  Kết quả,   nghĩa, hạn chế và nguyên nhân 

4.2. Công nghiệp hóa, hiện đại hóa thời k  đổi mới 

4.2.1 Quá trình đổi mới tƣ duy về công nghiệp hóa 

4.2.1 Mục tiêu, quan điểm công nghiệp hóa, hiện đại hóa 

4.2.3  Nội dung và định hƣớng công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với phát triển 

kinh tế tri thức 

4.2.4  Kết quả,   nghĩa, hạn chế và nguyên nhân 

Chƣơng 5. Đƣờng lối xây dựng nền kinh tế thị trƣờng định hƣớng xã hội chủ nghĩa 

5.1. Quá trình đổi mới nhận thức về kinh tế thị trƣờng 

5.1.1. Cơ chế quản lý kinh tế Việt Nam thời k  trƣớc đổi mới 

5.1.2. Sự hình thành tƣ duy của Đảng về kinh tế thị trƣờng thời k  đổi mới 

5.2. Tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trƣờng định hƣớng xã hội chủ nghĩa 

ở nƣớc ta 

5.2.1. Mục tiêu và quan điểm cơ bản 

5.2.2. Một số chủ trƣơng tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trƣờng định 

hƣớng xã hội chủ nghĩa 

5.2.3. Kết quả,   nghĩa, hạn chế và nguyên nhân 

Chƣơng 6. Đƣờng lối xây dựng hệ thống chính trị 

6.1. Đƣờng lối xây dựng hệ thống chính trị thời k  trƣớc đổi mới (1975 – 1986) 

6.1.1. Hoàn cảnh lịch s  và chủ trƣơng x y dựng hệ thống chính trị của Đảng 

6.1.2. Kết quả,   nghĩa, hạn chế và nguyên nhân 

6.2. Đƣờng lối xây dựng hệ thống chính trị thời k  đổi mới 

6.2.1. Quá trình hình thành đƣờng lối đổi mới hệ thống chính trị 

6.2.2.  Mục tiêu, quan điểm và chủ trƣơng x y dựng hệ thống chính trị thời k  

đổi mới 

6.2.3 Kết quả,   nghĩa, hạn chế và nguyên nhân 

Chƣơng 7. Đƣờng lối xây dựng và phát triển văn hoá, giải quyết các vấn đề xã hội 

7.1. Quá trình nhận thức và nội dung đƣờng lối xây dựng, phát triển nền văn hóa 

7.1.1. Thời k  trƣớc đổi mới 

7.1.2.  Trong thời k  đổi mới 

7.2.  Quá trình nhận thức và chủ trƣơng giải quyết các vấn đề xã hội 

7.2.1. Thời k  trƣớc đổi mới 
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7.2.2.  Trong thời k  đổi mới 

Chƣơng 8. Đƣờng lối đối ngoại 

8.1  Đƣờng lối đối ngoại thời k  trƣớc đổi mới (1975 – 1985) 

8.1.1  Hoàn cảnh lịch s  

8.1.2  Chủ trƣơng đối ngoại của Đảng 

8.1.3  Kết quả,   nghĩa, hạn chế và nguyên nhân 

8.2. Đƣờng lối đối ngoại, hội nhập kinh tế quốc tế thời k  đổi mới 

8.2.1. Hoàn cảnh lịch s  và quá trình hình thành đƣờng lối 

8.2.2. Nội dung đƣờng lối đối ngoại, hội nhập kinh tế quốc tế 

8.2.3.Thành tựu,   nghĩa, hạn chế và nguyên nhân 

 4.17. Cơ sở vật chất phục vụ học tập: 

- Giáo trình, tài liệu tham khảo 

- Projecter, hệ thống  m thanh 

 4.18. Hƣớng dẫn thực hiện 

- Học phần này áp dụng cho sinh viên hệ đại học chính quy thực hiện vào học 

k  I năm thứ 2, sau khi học xong môn Những Nguyên l  cơ bản của Chủ nghĩa Mác – 

Lênin 1&2 và Tƣ tƣởng Hồ Chí Minh. 

- Trong phần đánh giá sinh viên, giảng viên cần nêu rõ quy định về đánh giá 

học phần, điều kiện để đƣợc dự thi kết thúc học phần. 

- Thời gian kiểm tra và thi: 

+ Kiểm tra tính điểm 30%: Trong khoảng thời gian 15 tuần 

+ Thi cuối học phần 70%: Sau tuần thứ 15 

 4.19. Phê duyệt 

N  y    t  n     năm 2019 

Trƣởng Khoa 

 

 

 

N  y   t  n      năm 2019 

Trƣởng Bộ môn 

 

 

 

N  y   t  n     năm 2019 

Ngƣời biên soạn 
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 5. ĐỀ CƢƠNG HỌC PHẦN:  KỸ N NG GIAO TIẾP 

 5.1. Tên học phần: KỸ N NG GIAO TIẾP 

 5.2.    học phần: 13200041 

 5.3. Số t n chỉ: 2(2,0,4) 

 5.4. Loại học phần: Bắt buộc 

 5.5. Đối tƣợng học: Sinh viên đại học, cao đ ng 

 5.6. Giảng viên giảng dạy: 

STT Họ và tên Trình độ chuyên môn Đơn vị công tác 

1 Hồ Thị Diệu Hiền Thạc sĩ Khoa QTKD 

2 Hu nh Thị Bích Ngọc Thạc sĩ Khoa QTKD 

3 Nguyễn Công Danh Thạc sĩ Khoa QTKD 

 5.7. Phân bố thời gian: 

- Học trên lớp:    30 tiết 

- Tự học:    60 tiết 

- Lý thuyết:    30 tiết 

- Thí nghiệm/Thực hành (TN/TH): 00 tiết 

 5.8. Điều kiện tham gia học tập học phần: 

- Học phần tiên quyết: Không 

- Học phần trƣớc: Không 

- Học phần song hành: Không 

 5.9. Mục tiêu học phần: 

Chuẩn 

đầu ra 

HP 

Mục tiêu học phần 

(Học phần này trang bị cho sinh viên) 

Chuẩn 

đầu ra 

CTĐT 

S1 Các khái niệm và quy luật trong giao tiếp j 

S2 Các phƣơng tiện giao tiếp: ngôn ngữ và phi ngôn ngữ j 

S3 Các kỹ năng giao tiếp cơ bản: nghe, nói, viết l 

 5.10. Chuẩn đầu ra của học phần: 

Chuẩn đầu 

ra HP 

Mục tiêu học phần 

(Sau khi học xong môn học n y, n ười học có thể) 

Chuẩn 

đầu ra 

CTĐT 

 

S1 

S1.1 Cách phân loại giao tiếp, cấu trúc của giao tiếp j 

S1.2 Các quy luật ảnh hƣởng, chi phối quá trình giao tiếp j 

S2 S2.1 Phân tích, tổng hợp và vận dụng đƣợc các kỹ năng nghe, kỹ 

năng nói, kỹ năng viết  

j 

S2.2 Biết cách s  dụng  phƣơng các tiện giao tiếp hiệu quả j 
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S3 

S3.1 Những ứng dụng giao tiếp của ngƣời Việt Nam và nƣớc ngoài 

trong thời đại toàn cầu hóa 

l 

S3.2 Vận dụng những hiểu biết giao tiếp vào trong đời sống nhằm 

hoàn thiện tính cách, tác phong, đạo đức của bản thân 

l 

 5.11.  ô tả vắn tắt nội dung học phần: 

Học phần này bao gồm các nội dung sau: 

- Khái quát chung về giao tiếp. 

- Cấu trúc của giao tiếp. 

- Các kỹ năng giao tiếp cơ bản. 

- Văn hóa giao tiếp của ngƣời Việt Nam & ngƣời nƣớc ngoài trong thời đại toàn 

cầu hóa. 

 5.12. Nhiệm vụ của sinh viên: 

- Tham dự giờ học lý thuyết trong lớp. 

- Làm các bài tập tiểu luận theo yêu cầu của giảng viên. 

- Dự kiểm tra giữa học phần và thi cuối học phần. 

 5.13.Tài liệu học tập: 

 5.13.1. Sách, giáo trình chính: 

[1] Tập thể khoa Quản trị kinh doanh & du lịch, Giáo trình Kỹ năng giao tiếp, 

Trƣờng Đại học công nghiệp Thực phẩm (Lƣu hành nội bộ), 2017. 

[2] Leil Lowndes, Nghệ thuật  giao tiếp để thành công, NXB Lao động xã hội, 

2016. 

 5.13.2. Tài liệu tham khảo: 

[1] Dale Carnegie, Đắc nhân tâm, NXB Tổng hợp TP.HCM, 2015. 

 5.14. Thang điểm đánh giá: 10/10 

 5.15. Đánh giá học phần: 

- Đánh giá quá trình: 

+ Điểm thái độ học tập: 0% 

+ Điểm thuyết trình: 30% 

+ Điểm kiểm tra giữa học phần: 0% 

- Điểm thi online kết thúc học phần: 70% 

 5.16. Nội dung học phần: 

 5.16.1. Phân bố thời gian các chƣơng trong học phần: 

STT Tên chƣơng 

Tổng 

số tiết 

hoặc 

giờ 

Phân bố thời gian 

(tiết hoặc giờ) 

Lý 

thuyết 

Bài 

tập 

Thảo 

luận 

TN/ 

TH 

Tự 

học 

1 Khái quát chung về giao tiếp 18 4 1 1 0 12 
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2 Các phƣơng tiện giao tiếp 27 6 2 1 0 18 

3 Các kỹ năng giao tiếp cơ bản 36 8 3 1 0 24 

4 

Văn hóa giao tiếp của ngƣời 

Việt Nam & ngƣời nƣớc ngoài 

trong thời đại toàn cầu hóa 

9 2 1 0 0 6 

Tổng 90 20 7 3 0 60 

 5.16.2. Đề cƣơng chi tiết của học phần: 

Chƣơng 1. Khái quát chung về giao tiếp 

1.1. Khái niệm 

1.2. Chức năng của giao tiếp 

1.2.1. Nhóm chức năng t m l  

1.2.2. Nhóm chức năng xã hội 

1.3. Quá trình giao tiếp 

1.3.1. Sơ đồ 

1.3.2. Các yếu tố tác động đến quá trình giao tiếp 

1.4. Phân loại giao tiếp 

1.4.1. Phân loại giao tiếp theo tính chất tiếp xúc 

1.4.2. Phân loại giao tiếp theo quy cách của giao tiếp 

1.4.3. Phân loại giao tiếp theo số lƣợng ngƣời tham gia giao tiếp và tính chất 

của mối quan hệ giữa họ 

1.5. Các quy luật trong giao tiếp 

1.5.1. Quy luật “Biết ngƣời biết ta, trăm trận trăm thắng” 

1.5.2. Quy luật “Cảm xúc” 

1.5.3. Quy luật “Tƣơng thích” 

1.5.4. Quy luật “7%-38%-55%” 

1.6. C a sổ Johari 

Chƣơng 2. Các phƣơng tiện giao tiếp 

2.1. Giao tiếp phi ngôn ngữ 

2.1.1. Khái niệm 

2.1.2. Các phƣơng tiện giao tiếp phi ngôn ngữ 

2.2. Giao tiếp ngôn ngữ 

2.2.1. Khái niệm 

2.2.2. Phong cách ngôn ngữ 

2.2.3. Một số nguyên tắc cơ bản 

Chƣơng 3. Các kỹ năng giao tiếp cơ bản 

3.1. Kỹ năng nghe, nói & đặt câu hỏi 

3.1.1. Kỹ năng nghe 

3.1.2. Kỹ năng nói & đặt câu hỏi 

3.2. Kỹ năng khen - phê bình 

3.2.1. Kỹ năng khen 

3.2.2. Kỹ năng phê bình 



90 

3.3. Kỹ năng giao tiếp với khách hàng 

3.3.1. Khái niệm khách hàng 

3.3.2. Tầm quan trọng và nguyên tắc cơ bản của việc giao tiếp với khách 

3.4. Kỹ năng giao tiếp điện thoại 

3.4.1. Đặc điểm của giao tiếp điện thoại 

3.4.2. Rèn lyện kỹ năng giao tiếp qua điện thoại 

3.5. Kỹ năng viết thƣ và email trong công việc 

3.5.1. Kỹ năng viết thƣ thƣơng mại 

3.5.2. Kỹ năng viết thƣ xã giao 

3.5.3. Kỹ năng viết email 

Chƣơng 4. Văn hóa giao tiếp của ngƣời Việt Nam & ngƣời nƣớc ngoài trong 

thời đại toàn cầu hóa 

4.1. Văn hóa giao tiếp của ngƣời Việt Nam 

4.2. Văn hóa giao tiếp trên thế giới 

4.3. Giao tiếp liên văn hóa 

5.17. Cơ sở vật chất phục vụ học tập: 

- Phấn, bảng, micro, laptop, máy chiếu. 

- Giáo trình, tài liệu tham khảo, danh mục tài liệu. 

 5.18. Hƣớng dẫn thực hiện: 

- Đề cƣơng này đƣợc áp dụng cho sinh viên đại học, cao đ ng các hệ năm học 

2017 – 2019. 

- Trong phần đánh giá sinh viên, giảng viên cần nêu rõ quy định về đánh giá 

học phần, điều kiện để đƣợc dự thi kết thúc học phần. 

- Thời gian kiểm tra và thi: 

+ Kiểm tra tính điểm 30%: Trong khoảng thời gian 15 tuần 

+ Thi cuối học phần 70%: Sau tuần thứ 15 

 5.19. Phê duyệt 

N  y    t  n     năm 2019 

Trƣởng Khoa 

 

 

 

 

 

N  y   t  n      năm 2019 

Trƣởng Bộ môn 

 

 

 

 

 

N  y   t  n     năm 2019 

Ngƣời biên soạn 
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 6. ĐỀ CƢƠNG HỌC PHẦN: QUẢN TRỊ HỌC 

 6.1. Tên học phần: QUẢN TRỊ HỌC 

 6.2.    học phần: 13200001 

 6.3. Số t n chỉ: 2(2,0,4) 

 6.4. Loại học phần: Bắt buộc 

 6.5. Đối tƣợng học: Sinh viên đại học chính quy khối ngành Quản trị 

 6.6. Giảng viên giảng dạy: 

STT Họ và tên Trình độ chuyên môn Đơn vị công tác 

1 Lê Kim Liên Thạc sĩ Khoa QTKD 

2 Võ Thị Hƣơng Giang Thạc sĩ Khoa QTKD 

3 Phạm Hùng Thạc sĩ Khoa QTKD 

4 Lê Thị Ngọc Thạc sĩ Khoa QTKD 

 6.7. Phân bố thời gian: 

- Học trên lớp    : 30 tiết 

- Tự học     : 60 tiết 

- Lý thuyết     : 30 tiết 

- Thí nghiệm/Thực hành (TN/TH)  : 00 tiết 

 6.8. Điều kiện tham gia học tập học phần: 

- Học phần tiên quyết: Không 

- Học phần trƣớc: Không 

- Học phần song hành: Không 

 6.9. Mục tiêu học phần:  

Chuẩn 

đầu ra 

HP 

Mục tiêu học phần 

(Học phần này trang bị cho sinh viên) 

Chuẩn 

đầu ra 

CTĐT 

M1 Khái niệm, đặc điểm, lịch s  hình thành và phát triển của hoạt động 

quản trị trong tổ chức 

j 

M2 Môi trƣờng của tổ chức và ảnh hƣởng các yêu tố của môi trƣờng vĩ 

mô, vi mô đến các hoạt động của tổ chức và nhà quản trị 

d 

M3 Kỹ năng lập kế hoạch, tổ chức, giám sát, kiểm tra J,k 

M4 Kỹ năng ra quyết định, phân tích, tổng hợp và đánh giá vấn đề k 

 6.10. Chuẩn đầu ra của học phần: 

Chuẩn đầu 

ra HP 

Mục tiêu học phần 

(Sau khi học xong môn học n y, n ười học có thể) 

Chuẩn 

đầu ra 

CTĐT 

 

M1 

M1.1 Những khái niệm chung về quản trị học j 

 

M1.2 

Các chức năng về quản trị nhƣ: Hoạch định, tổ chức, điều khiển 

và kiểm tra; một số vấn đề nhƣ quản l  thay đổi, quản lý xung 

j 
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đột và nguy cơ; các biện pháp cứu nguy trong quản trị 

 

 

M2 

 

M2.1 

Nhận thức đƣợc vai trò then chốt của quản trị học trong tổ chức; 

đặc biệt, trong môi trƣờng biến động và cạnh tranh toàn cầu 

d 

 

M2.2 

Phân tích, tổng hợp và x  l  đƣợc các thông tin thu đƣợc để đƣa 

ra kết luận kịp thời, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của xã hội 

d 

 

M3 

 

M3.1 

Xác định đƣợc các hoạt động chức năng cơ bản của quản trị, có 

khả năng ứng dụng đƣợc những kiến thức đã học vào thực tiễn 

j,k 

M4 M4.1 Có ý thức vận dụng những hiểu biết của môn học vào trong các 

môn khoa học khác, vào đời sống thực tiễn 

k 

 6.11.  ô tả vắn tắt nội dung học phần: 

Học phần này gồm các nội dung sau: 

- Chƣơng 1 trình bày các khái niệm và sự cần thiết của quản trị trong các tổ 

chức, giúp sinh viên hiểu đƣợc 4 chức năng cơ bản của quản trị là: hoạch định, tổ 

chức, điều khiển, kiểm tra. Chƣơng này cũng giới thiệu các kỹ năng mà một nhà quản 

trị cần có để thực hiện tốt 10 vai trò và các chức năng quản trị. Bên cạnh đó, chƣơng 

này cũng thảo luận vấn đề quản trị là khoa học hay nghệ thuật và ngƣời học phải học 

thế nào để có thể thành một nhà quản trị giỏi. 

- Chƣơng 2 bàn về lịch s  phát triển của các lý thuyết quản trị, từ trƣờng phái 

cổ điển đến trƣờng phái hiện đại, thông qua việc tóm lƣợc các quan điểm của mỗi 

trƣờng phái cũng nhƣ ph n tích những đóng góp và hạn chế của từng trƣờng phái. 

- Chƣơng 3 đề cập đến vấn đề môi trƣờng hoạt động của các tổ chức bao gồm 

yếu tố môi trƣờng vĩ mô, môi trƣờng vi mô, môi trƣờng nội bộ và ảnh hƣởng của nó 

đối với các tổ chức. 

- Chƣơng 4 giới thiệu chức năng hoạch định. Nội dung chƣơng đề cập đến 

những vấn đề nhƣ lợi ích, cách phân loại của hoạch định và các bƣớc của tiến trình 

hoạch định chiến lƣợc, các công cụ phổ biến thƣờng đƣợc s  dụng trong hoạch định 

chiến lƣợc nhƣ: ma trận SWOT, ma trận BCG và các chiến lƣợc cạnh tranh của 

Michael Porter. 

- Chƣơng 5 bàn về chức năng tổ chức. Chƣơng này đề cập đến chức năng và mục 

tiêu của tổ chức, tầm hạn quản trị, cách phân chia các bộ phận trong các bộ phận trong 

tổ chức với các ƣu, nhƣợc điểm, phạm vi áp dụng của mỗi các phân chia các kiểu cơ cấu 

tổ chức phổ biến khác nhau trong thực tế. Ngoài ra, chƣơng này cũng trình bày các vấn 

đề về quyền hành, tập quyền, phân quyền và ủy quyền trong quản trị. 

- Chƣơng 6 bao gồm vấn đề liên quan đến chức năng điều khiển. Chƣơng này 

bàn về bản chất của lãnh đạo, các lý thuyết về bản chất con ngƣời, lý thuyết động cơ 

thúc đẩy c ng các phong cách lãnh đạo khác nhau. Mặt khác, để thành công nhà quản 

trị phải biết cách thức quản trị sự thay đổi và xung đột này nằm trong vòng kiểm soát. 

- Chƣơng 7 đề cập đến chức năng kiểm tra. Nội dung chƣơng đề cập đến các 

vấn đề nhƣ: chức năng và tầm quan trọng của kiểm tra, tiến trình kiểm tra và các 

phƣơng pháp kiểm tra, các hình thức kiểm tra: lƣờng trƣớc, đồng thời và phản hồi, các 
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nguyên tắc nhằm xây dựng cơ chế kiểm tra hiệu quả. 

- Chƣơng 8 trình bày những vấn đề liên quan đến thông tin bao gồm những nội 

dung: thông tin là gì, vai trò của thông tin trong quản trị, các yếu tố cơ bản của sự truyền 

đạt, biết phân loại thông tin và nguồn thông tin khai thác từ đ u, biết cách xây dựng nội 

dung và hình thức của thông tin, xây dựng chất lƣợng thông tin sao cho hiệu quả. 

- Chƣơng 9 đề cập đến việc ra quyết định, sinh viên sẽ biết cách phân loại và 

phân tích các yêu cầu của việc ra quyết định cũng nhƣ cơ sở khoa học của việc ra 

quyết định. Chƣơng này cũng chỉ ra các phƣơng pháp có thể s  dụng và các phẩm chất 

mà nhà quản trị cần có để ra quyết định đạt đƣợc hiệu quả cao nhất. 

 6.12. Nhiệm vụ của học viên: 

- Tham dự giờ học lý thuyết trên lớp. 

- Làm các bài tập, tiểu luận theo yêu cầu của giảng viên. 

- Dự kiểm tra giữa học phần và thi cuối học phần. 

 6.13. Tài liệu học tập: 

 6.13.1. Tài liệu chính: 

[1] PGS. TS. Lƣu Đan Thọ chủ biên, Quản trị học trong xu thế hội nhập, Nhà 

xuất bản Tài chính, 2014. 

 6.13.2. Tài liệu tham khảo: 

[1] PGS. TS. Nguyễn Thị Liên Diệp chủ biên, Quản trị học, Nhà xuất bản Lao 

động xã hội, 2015. 

[2] TS. Trần Đăng Thịnh chủ biên (2016), Quản trị học căn bản, Nhà xuất bản 

Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2016. 

 6.14. Thang điểm đánh giá:  10/10 

 6.15. Đánh giá học phần: 

- Đánh giá quá trình: 

+ Điểm thái độ học tập:    00% 

+ Điểm tiểu luận:    30% 

+ Điểm kiểm tra giữa học phần:   0% 

- Điểm thi kết thúc học phần:   70% 

 

 

 

 

 

 

 

 6.16. Nội dung học phần: 

 6.16.1. Phân bố thời gian các chƣơng trong học phần: 
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TT Tên chƣơng 

Tổng 

số tiết 

hoặc 

giờ 

Phân bố thời gian 

(tiết hoặc giờ) 

Lý 

thuyết 

Bài 

tập 

Thảo 

luận 

TN/ 

TH 

Tự 

học 

1 Tổng quan về quản trị học 9 3 0 0 0 6 

2 
Lịch s  phát triển các lý thuyết 

quản trị 
12 4 0 0 0 8 

3 Văn hóa tổ chức và môi trƣờng 12 4 0 0 0 8 

4 Hoạch định 12 4 0 0 0 8 

5 Tổ chức 12 4 0 0 0 8 

6 Điều khiển 12 4 0 0 0 8 

7 Kiểm tra 6 2 0 0 0 4 

8 Thông tin trong quản trị 6 2 0 0 0 4 

9 Quyết định quản trị 9 3 0 0 0 6 

Tổng 90 30 0 0 0 60 

 

 6.16.2. Đề cƣơng chi tiết của học phần: 

Chƣơng 1. Tổng quan về quản trị học 

1.1. Quản trị là gì 

1.1.1. Khái niệm 

1.1.2. Đối tƣợng của quản trị 

1.1.3. Sự cần thiết của quản trị 

1.2. Các chức năng quản trị 

1.2.1. Các chức hoạch định 

1.2.2. Chức năng tổ chức 

1.2.3. Chức năng điều khiển 

1.2.4. Chức năng kiểm tra 

1.3. Nhà quản trị 

1.3.1. Quản trị viên cấp cao 

1.3.2. Quản trị viên cấp giữa 

1.3.3. Quản trị viên cấp cơ sở 

1.4. Các kỹ năng cần thiết của nhà quản trị 

1.5. Vai trò của nhà quản trị trong việc thực hiện mục tiêu của tổ chức 
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1.5.1. Các vai trò quan hệ với con ngƣời 

1.5.2. Các vai trò thông tin 

1.5.3. Các vai trò làm quyết định 

1.6. Tính khoa học và tính nghệ thuật của quản trị 

1.6.1. Tính khoa học 

1.6.2. Tính nghệ thuật 

Chƣơng 2. Lịch s  phát triển các lý thuyết quản trị 

2.1. Bối cảnh lịch s  

2.1.1. Sự quan trọng của lịch s  quản trị 

2.1.2. Những tác động ảnh hƣởng lên tƣ tƣởng quản trị 

2.1.3. Nguồn gốc của tƣ tƣởng quản trị 

2.2. Trƣờng phái quản trị cổ điển 

2.2.1. Trƣờng phái quản trị khoa học 

2.2.2. Trƣờng phái quản trị hành chính 

2.3. Trƣờng phái tâm lý xã hội trong quản trị 

2.3.1. Các nhà tiên phong của trƣờng phái 

2.3.2. Nhận xét về trƣờng phái tác phong trong quản trị 

2.4. Trƣờng phái định lƣợng trong quản trị 

2.4.1. Ph n tích định lƣợng 

2.4.2. Quy trình áp dụng ph n tích định lƣợng 

2.4.3. Nhận xét về trƣờng phái định lƣợng trong quản trị 

2.5. Trƣờng phái hội nhập trong quản trị 

2.5.1. Khảo hƣớng quá trình quản trị 

2.5.2. Khảo hƣớng ngẫu nhiên 

2.5.3. Khảo hƣớng hệ thống 

2.6. Trƣờng phái quản trị hiện đại 

2.6.1. Lý thuyết Z 

2.6.2. Tiếp cận theo 7 yếu tố 

2.6.3. Trƣờng phái quản trị Nhật Bản 

Chƣơng 3. Văn hóa của tổ chức và môi trƣờng 

3.1. Văn hoá của tổ chức 

3.1.1. Khái niệm 

3.1.2. Ảnh hƣởng của văn hoá doanh nghiệp đến tiến trình quản lý doanh nghiệp 

3.2. Môi trƣờng kinh doanh 

3.2.1. Khái niệm 

3.2.2. Môi trƣờng vĩ mô 

3.2.3. Môi trƣờng vi mô 

3.2.4. Môi trƣờng tác nghiệp hay môi trƣờng nội bộ doanh nghiệp 

Chƣơng 4. Hoạch định 

4.1. Những cơ sở hoạch định 



96 

4.1.1. Khái niệm hoạch định 

4.1.2. Lý do và mục đích của hoạch định 

4.1.4. Các loại hoạch định 

4.1.5. Qui trình hoạch định 

4.2. Mục tiêu – nền tảng của hoạch định 

4.2.1. Khái niệm về sứ mệnh và mục tiêu 

4.2.2. Phân loại mục tiêu 

4.2.3. Vai trò của mục tiêu 

4.2.4. Đặc điểm, yêu cầu về thiết lập mục tiêu 

4.2.5. Quản trị bằng mục tiêu – Management by Objectives (MBO) 

4.3. Hoạch định chiến lƣợc 

4.3.1. Khái niệm hoạch định chiến lƣợc 

4.3.2. Vai trò và tầm quan trọng của hoạch định chiến lƣợc 

4.3.3. Nhiệm vụ và nội dung của hoạch định chiến lƣợc 

4.3.4. Tiến trình hoạch định chiến lƣợc 

4.3.5. Các công cụ hoạch định chiến lƣợc 

4.4. Hoạch định tác nghiệp 

4.4.1. Kế hoạch đơn dụng 

4.4.2. Kế hoạch thƣờng xuyên 

Chƣơng 5. Tổ chức 

5.1. Khái niệm và mục tiêu của chức năng tổ chức 

5.1.1. Khái niệm 

5.1.2. Mục tiêu của công tác tổ chức 

5.2. Tầm hạn quản trị 

5.3. Cơ cấu tổ chức quản trị 

5.3.1. Khái niệm và sự cần thiết của việc thiết kế cơ cấu tổ chức 

5.3.2. Nguyên tắc xây dựng cơ cấu tổ chức 

5.3.3. Các yếu tố ảnh hƣởng đến cơ cấu tổ chức 

5.3.4. Xây dựng nội dung khoa học cơ cấu tổ chức 

5.3.5. Ph n tích và đánh giá cơ cấu tổ chức 

5.4. Một số hình thức phân chia bộ phận trong tổ chức 

5.4.1. Phân chia theo thời gian 

5.4.2. Phân chia theo chức năng chuyên môn 

5.4.3. Phân chia theo lãnh thổ 

5.4.4. Phân chia theo sản phẩm 

5.4.5. Phân chia theo khách hàng 

5.4.6. Phân chia theo quy trình hay thiết bị 

5.5. Các kiểu cơ cấu tổ chức quản trị 

5.5.1. Cơ cấu tổ chức quản trị trực tuyến 

5.5.2. Cơ cấu tổ chức quản trị theo chức năng 
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5.5.3. Cơ cấu tổ chức quản trị trực tuyến – chức năng 

5.5.4. Cơ cấu quản trị ma trận 

5.5.5. Cơ cấu quản trị phân nhánh theo sản phẩm 

5.5.6. Cơ cấu quản trị theo đơn vị kinh doanh chiến lƣợc 

5.5.7. Cơ cấu quản trị theo khu vực địa lý 

5.5.8. Cơ cấu quản trị theo nhiều phân nhánh 

5.5.9. Cơ cấu quản trị theo hàng ngang 

5.6. Quyền hạn và ủy quyền trong quản trị 

5.6.1. Quyền hạn quản trị 

5.6.2. Tập quyền và phân quyền 

5.6.3. Ủy quyền trong quản trị 

Chƣơng 6. Điều khiển 

6.1. Khái niệm và bản chất của lãnh đạo 

6.1.1. Khái niệm lãnh đạo 

6.1.2. Bản chất của lãnh đạo trong quản trị 

6.1.3. Hiệu quả lãnh đạo 

6.1.4. Các cách tiếp cận chủ yếu trong nghiên cứu về lãnh đạo 

6.2. Những lý thuyết về bản chất của con ngƣời 

6.2.1. Quan niệm về con ngƣời của Edgar H.Schein 

6.2.2. Các giả thuyết về bản chất con ngƣời của Mc. Gregor 

6.2.3. Thuyết Z Nhật Bản của William Ouchi 

6.3. Các lý thuyết về động cơ thúc đẩy 

6.3.1. Lý thuyết cổ điển 

6.3.2. Lý thuyết tâm lý xã hội hay quan hệ con ngƣời 

6.3.3. Lý thuyết hiện đại về động cơ thúc đẩy 

6.4. Các phong cách lãnh đạo 

6.4.1. Các phong cách lãnh đạo dựa trên việc s  dụng quyền lực 

6.4.2. Cách tiếp cận của Likert về phong cách lãnh đạo 

6.4.3. Phong cách ô bàn cờ quản trị 

6.5. Lựa chọn phƣơng pháp lãnh đạo và s  dụng nhân viên thích hợp 

6.6. Quản trị sự thay đổi và xung đột 

6.6.1. Yếu tố gây biến động 

6.6.2. Kỹ thuật quản trị sự thay đổi 

Chƣơng 7. Kiểm tra 

7.1. Khái niệm và tầm quan trọng của kiểm tra 

7.1.1. Khái niệm kiểm tra 

7.1.2. Tầm quan trọng của kiểm tra 

7.2. Tiến trình của kiểm tra 

7.2.1. Xây dựng các tiêu chuẩn và lựa chọn phƣơng pháp đo lƣờng 

7.2.2. Chọn lựa phƣơng pháp đo lƣờng 

7.2.3. Đo lƣờng việc thực hiện và so sánh với các tiêu chuẩn 
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7.2.4. Điều chỉnh các sai lệch 

7.3. Các hình thức kiểm tra 

7.3.1. Kiểm tra lƣờng trƣớc 

7.3.2. Kiểm tả đồng thời 

7.3.3. Kiểm tra phản hồi 

7.4. Các nguyên tắc kiểm tra 

7.5. Các hoạt động cần kiểm tra 

7.6. Xây dựng khuôn mẫu toàn diện về hệ thống kiểm tra 

7.6.1. Môi trƣờng kiểm soát 

7.6.2. Đánh giá rủi ro 

7.6.3 Hoạt động kiểm soát 

7.6.4. Thông tin và truyền thông 

7.6.4. Giám sát 

Chƣơng 8. Thông tin trong quản trị 

8.1. Khái niệm và yêu cầu của thông tin 

8.1.1. Khái niệm thông tin 

8.1.2. Yêu cầu của thông tin 

8.2. Vai tr  và đối tƣợng của thông tin trong quản trị 

8.2.1. Vai trò của thông tin 

8.2.2. Đối tƣợng của thông tin 

8.3. Nguồn thông tin và phân loại thông tin 

8.3.1. Nguồn thông tin 

8.3.2. Phân loại thông tin trong quản trị 

8.4. Nội dung, hình thức, chất lƣợng và hiệu quả của thông tin 

8.4.1. Nội dung thông tin 

8.4.2. Hình thức thông tin 

8.4.3. Chất lƣợng thông tin 

8.4.4. Hiệu quả của thông tin 

8.5. Phƣơng pháp thu thập, x  lý và phổ biến thông tin 

8.5.1. Phƣơng pháp thu thập 

8.5.2. Phƣơng pháp x  lý 

8.5.3. Phƣơng pháp phổ biến thông tin 

8.6. Quá trình truyền đạt thông tin 

Chƣơng 9. Quyết định quản trị 

9.1. Khái niệm, phân loại và yêu cầu của quyết định 

9.1.1. Khái niệm quyết định quản trị 

9.1.2. Phân loại quyết định quản trị 

9.1.3. Những yêu cầu của quyết định quản trị 

9.2. Vai trò và chức năng của quyết định quản trị 

9.2.1. Vai trò của quyết định quản trị 

9.2.2. Chức năng của các quyết định quản trị 

9.3. Mục tiêu và cơ sở khoa học của việc ra quyết định 

9.3.1. Mục tiêu của các quyết định 

9.3.2. Cơ sở khoa học của việc ra quyết định 
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9.4. Nội dung và hình thức của các quyết định 

9.4.1. Nội dung của các quyết định 

9.4.2. Hình thức của các quyết định 

9.5. Tiến trình ra quyết định và các nhân tố ảnh hƣởng 

9.5.1. Nguyên tắc của việc ra quyết định 

9.5.2. Môi trƣờng ra quyết định 

9.5.3. Lý thuyết ra quyết định 

9.5.4. Tiến trình ra quyết định của Stephen P. Robbin và Mary Coulter 

9.5.5. Các nhân tố ảnh hƣởng đến quá trình ra quyết định 

9.6. Phƣơng pháp và kỹ thuật ra quyết định 

9.6.1. Phƣơng pháp ra quyết định 

9.6.2. Kỹ thuật ra quyết định 

9.6.3. Nghệ thuật ra quyết định 

9.7. Phẩm chất cá nhân cần thiết cho việc ra quyết định 

9.8. Tổ chức thực hiện và kiểm soát các quyết định 

6.17. Cơ sở vật chất phục vụ học tập 

- Phấn, bảng, micro, projector, laptop. 

- Giáo trình, tài liệu tham khảo, danh mục các chuyên đề và bài tập lớn. 

 6.18. Hƣớng dẫn thực hiện 

- Đề cƣơng này đƣợc áp dụng cho sinh viên đại học khối ngành Quản trị từ năm 

học 2017 – 2019. 

- Trong phần đánh giá sinh viên, giảng viên cần nêu rõ quy định về đánh giá 

học phần, điều kiện để đƣợc dự thi kết thúc học phần. 

- Thời gian kiểm tra và thi: 

+ Kiểm tra tính điểm 30%: Trong khoảng thời gian 15 tuần 

+ Thi cuối học phần 70%: Sau tuần thứ 15 

 6.19. Phê duyệt: 

N  y    t  n     năm 2019 

Trƣởng Khoa 

 

 

N  y    t  n     năm 2019 

Trƣởng Bộ môn 

 

 

N  y    t  n     năm 2019 

Ngƣời biên soạn 
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 7. ĐỀ CƢƠNG HỌC PHẦN: PHÁP LUẬT ĐẠI CƢƠNG 

 7.1. Tên học phần: PHÁP LUẬT ĐẠI CƢƠNG 

 7.2.    học phần: 19200004 

 7.3. Số t n chỉ: 2 (2, 0,4) 

 7.4. Loại học phần: Bắt buộc 

 7.5. Đối tƣợng học: Sinh viên 

 7.6. Giảng viên giảng dạy: Sinh viên Đại học chính quy 

STT Họ và tên Trình độ chuyên môn Đơn vị công tác 

1 Nguyễn Thị Huyền Thạc sĩ Khoa LLCT 

2 Phan Ái Nhi Thạc sĩ Khoa LLCT 

3 Nguyễn Phƣớc Thạc sĩ Khoa LLCT 

4 Nguyễn Thị Thu Thoa Thạc sĩ Khoa LLCT 

 

 7.7. Phân bố thời gian: 

- Học trên lớp:     30 tiết 

- Tự học:      60 tiết 

- Lý thuyết:      30 tiết 

- Thí nghiệm/Thực hành (TN/TH):  00 tiết 

 7.8. Điều kiện tham gia học tập học phần: 

- Học phần tiên quyết: Không 

- Học phần trƣớc: Không 

- Học phần song hành: Không 

 7.9. Mục tiêu học phần: 

Chuẩn 

đầu ra 

HP 

Mục tiêu học phần 

(Học phần này trang bị cho sinh viên) 

Chuẩn 

đầu ra 

CTĐT 

L1 Những kiến thức cơ bản nhất về Nhà nƣớc và Pháp luật; Nhà nƣớc 

và Pháp luật xã hội chủ nghĩa. 

d 

L2 Nhận thức, quan điểm đúng đắn về đƣờng lối, chính sách của Đảng 

và Nhà nƣớc 

d 

L3 Vận dụng pháp luật vào thực tiễn cuộc sống và quản trị. d 

 7.10. Chuẩn đầu ra của học phần: 

Chuẩn 

đầu ra 

HP 

 

Mục tiêu học phần 

(Sau khi học xong môn học n y, n ười học có thể) 

Chuẩn 

đầu ra 

CTĐT 

L1 L1.1 Hiểu đƣợc nguồn gốc, đặc trƣng của Nhà nƣớc và pháp luật d 

L1.2 Ph n tích đƣợc các bộ phận cấu thành của Bộ máy nhà nƣớc d 

L2 L2.1 Quan điểm đúng đắn về đƣờng lối, chính sách của Đảng và Nhà 

nƣớc 

d 

L3 L3.1 Nhận biết đƣợc các hành vi phạm pháp luật d 
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L3.2 Ph n tích đƣợc các chế định pháp luật cơ bản của luật Hiến pháp d 

L3.3 Vận dụng đƣợc một số chế định pháp luật cơ bản để áp dụng 

trong cuộc sống và trong quản trị 

d 

 7.11.  ô tả vắn tắt nội dung học phần: 

Học phần này bao gồm:  những vấn đề cơ bản về nhà nƣớc và pháp luật;  một 

số chế định của ngành luật trong hệ thống pháp luật Việt Nam: Luật hiến pháp; Luật 

dân sự và  Luật tố tụng dân sự; Luật hôn nh n và gia đình; Luật hình sự và Luật tố 

tụng hình sự; Luật phòng chống tham nhũng; Luật lao động… 

 7.12. Nhiệm vụ của sinh viên: 

- Tham dự giờ học lý thuyết trên lớp (Tham dự ít nhất 75% giờ học trên lớp) 

- Làm các bài tập theo yêu cầu của giảng viên. 

- Tham dự thi cuối học phần. 

 7.13. Tài liệu học tập: 

 7.13.1. Sách, giáo trình chính: 

[1] Giáo trình  “Pháp luật đại cương” do Tổ Bộ môn pháp luật biên soạn năm 

2017 

 7.13.2. Tài liệu tham khảo: 

[1] Hiến Pháp 2013. 

[2] Bộ luật dân sự; Luật tố tụng dân sự 

[3] Luật hình sự ; Luật tố tụng hình sự 

[4] Luật Hôn nh n và gia đình; 

[5] Luật doanh nghiệp; Luật Phá sản; Luật Thƣơng mại 

[6] Luật phòng chống tham nhũng 

 7.14. Thang điểm đánh giá: 10/10 

 7.15. Đánh giá học phần: 

- Đánh giá quá trình: 

+ Điểm thái độ học tập: 10% 

+ Điểm tiểu luận: 20% 

+ Điểm kiểm tra giữa học phần: 0% 

- Điểm thi kết thúc học phần: 70% 

 7.16. Nội dung học phần: 

 7.16.1. Phân bố thời  ian c c c ươn  tron   ọc phần: 

STT Tên chƣơng 

Tổng 

số tiết 

hoặc 

giờ 

Phân bố thời gian 

(tiết hoặc giờ) 

Lý 

thuyết 

Bài 

tập 

Thảo 

luận 

TN/ 

TH 

Tự 

học 

1 
Một số vấn đề cơ bản về 

Nhà nƣớc và Pháp luật 
9 2 0 1 0 6 

2 Hệ thống pháp luật và 6 2 0 0 0 4 
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Quan hệ pháp luật 

3 
Vi phạm pháp luật và Trách 

nhiệm pháp lý 
6 1 0 1 0 4 

4 Luật Hiến Pháp 9 2 0 1 0 6 

5 Luật Lao động 15 2 1 2 0 10 

6 
Luật Dân sự và Luật tố 

tụng dân sự 
15 2 1 2 0 10 

7 Luật Hôn nh n và Gia đình 9 2 0 1 0 6 

8 
Luật hình sự và Luật Tố 

tụng hình sự 
15 2 1 2 0 10 

9 
Luật Phòng chống tham 

nhũng 
6 2 0 0 0 4 

Tổng 90 17 3 10 0 30 

 

 

 7.16.2. Đề cương chi tiết của học phần: 

Chƣơng1. Một số vấn đề chung về nhà nƣớc và pháp luật 

1.1. Một số vấn đề chung về nhà nƣớc 

1.1.1. Nguồn gốc của nhà nƣớc 

1.1.2. Bản chất của nhà nƣớc 

1.1.3. Chức năng của nhà nƣớc 

1.1.4. Kiểu nhà nƣớc 

1.1.5. Hình thức nhà nƣớc 

1.2. Một số vấn đề chung về pháp luật 

1.2.1. Nguồn gốc của pháp luật 

1.2.2. Bản chất của pháp luật 

1.2.3. Những đặc trƣng cơ bản của pháp luật 

1.2.4. Vai trò của pháp luật 

Chƣơng 2. Hệ thống pháp luật – Quan hệ pháp luật 

2.1. Hệ thống pháp luật 

2.2. Quan hệ pháp luật 

Chƣơng 3 Vi phạm pháp luật – Trách nhiệm pháp lý 

3.1. Vi phạm pháp luật 

3.2. Trách nhiệm pháp lý 

Chƣơng 4. Luật Hiến pháp 

4.1. Khái niệm, đối tƣợng điều chỉnh và phƣơng pháp điều chỉnh của Luật 

Hiến pháp 

4.1.1. Khái niệm luật nhà nƣớc 
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4.1.2. Đối tƣợng điều chỉnh của luật Hiến pháp 

4.1.3. Phƣơng pháp điều chỉnh của Luật Hiến pháp 

4.2. Một số nội dung cơ bản của Luật Hiến Pháp 

4.2.1. Chế độ chính trị 

4.2.2. Chế độ kinh tế 

4.2.3. Quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân 

4.2.4. Bộ máy nhà nƣớc 

Chƣơng 5. Luật lao động 

5.1. Khái niệm 

5.2. Hợp đồng lao động 

5.3. Kỷ luật lao động 

5.4. Bảo hiểm xã hội 

5.5. Vai trò và quyền hạn của tổ chức công đoàn trong quan hệ với ngƣời lao 

động và ngƣời s  dụng lao động 

Chƣơng 6: Luật Dân sự và Luật Tố tụng dân sự 

6.1. Khái niệm 

6.2. Một số nội dung cơ bản của Luật dân sự 

6.2.1. Quyền sở hữu 

6.2.2. Quyền thừa kế 

6.2.3. Hợp đồng dân sự, trách nhiệm dân sự 

6.3 Luật Tố tụng dân sự. Các khâu tố tụng cơ bản 

Chƣơng 7. Luật Hôn nh n và Gia đình 

7.1. Khái niệm hôn nh n và gia đình 

7.2. Một số nội dung cơ bản của luật hôn nh n và gia đình 

7.2.1. Kết hôn 

7.2.2. Quan hệ pháp luật giữa vợ và chồng 

7.2.3. Quan hệ pháp luật giữa cha mẹ và con 

7.2.4. Chế độ đỡ đầu 

7.2.5. Chấm dứt hôn nhân 

7.2.6. Nuôi con nuôi 

Chƣơng 8. Luật hình sự và Luật tố tụng hình sự 

8.1. Khái niệm và  vai trò của Luật hình sự 

8.2. Tội phạm và  các dấu hiệu của tội phạm 

8.3. Hình phạt và các loại hình phạt 

8.4. Luật tố tụng hình sự. Các khâu tố tụng cơ bản 

Chƣơng 9: Luật Phòng chống tham nhũng 

9.1. Khái niệm, đối tƣợng điều chỉnh và phƣơng pháp điều chỉnh của Luật 

Phòng chống tham nhũng 

9.2. Một số nội dung cơ bản của Luật Phòng chống tham nhũng 

9.2.1. Hành vi tham nhũng 
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9.2.2. Phòng ngừa tham nhũng 

9.2.3. Phát hiện tham nhũng 

9.2.4. X  l  hành vi tham nhũng và những hành vi vi phạm pháp luật khác 

 7.17. Cơ sở vật chất phục vụ học tập: 

- Phấn, bảng, micro, projector, laptop. 

- Giáo trình, tài liệu tham khảo, danh mục các chuyên đề và bài tập lớn. 

 7.18. Hƣớng dẫn thực hiện 

- Đề cƣơng Pháp luật đại cƣơng đƣợc áp dụng cho sinh viên đại học chính quy 

tất cả các khối ngành từ năm học 2017 – 2019. 

- Trong phần đánh giá sinh viên, giảng viên cần nêu rõ quy định về đánh giá 

học phần, điều kiện để đƣợc dự thi kết thúc học phần. 

- Thời gian kiểm tra và thi: 

+ Kiểm tra tính điểm 30%: Trong khoảng thời gian 15 tuần 

+ Thi cuối học phần 70%: Sau tuần thứ 15 

 7.19. Phê duyệt 

N  y    t  n     năm 2019 

Trƣởng Khoa 

 

N  y   t  n      năm 2019 

Trƣởng Bộ môn 

 

Ngày   t  n     năm 2019 

Ngƣời biên soạn 
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 8. ĐỀ CƢƠNG HỌC PHẦN: ANH V N A1 

 8.1. Tên học phần: ANH V N A1 

 8.2.    học phần: 21200001 

 8.3. Số t n chỉ: 3(3,0,6) 

 8.4. Loại học phần: Bắt buộc 

 8.5. Đối tƣợng học: Sinh viên không chuyên ngành Tiếng Anh 

 8.6. Giảng viên giảng dạy: 

STT Họ và tên Trình độ chuyên môn Đơn vị công tác 

1 Nguyễn Thị Châu Anh Tiến sĩ Trung tâm Ngoại ngữ 

2 Trần Tín Nghị Thạc sĩ Trung tâm Ngoại ngữ 

3 Lê Thanh Sang Thạc sĩ Trung tâm Ngoại ngữ 

4 Ronilo N. Albestor Thạc sĩ Trung tâm Ngoại ngữ 

5 Policarpio Alabe Thạc sĩ Trung tâm Ngoại ngữ 

6 Edna B. Layba Thạc sĩ Trung tâm Ngoại ngữ 

7 Florence O. Ekid Thạc sĩ Trung tâm Ngoại ngữ 

 8.7. Phân bố thời gian: 

- Học trên lớp:     45 tiết 

- Tự học:      90 tiết 

- Lý thuyết:      45 tiết 

- Thí nghiệm/Thực hành (TN/TH):  00 tiết 

 8.8. Điều kiện tham gia học tập học phần: 

- Học phần tiên quyết: Anh văn A0 (Đối với Sinh viên không đạt điểm kiểm tra 

trình độ thi đầu vào) 

- Học phần trƣớc: Anh văn A0 (Đối với Sinh viên không đạt điểm kiểm tra trình 

độ thi đầu vào) 

- Học phần song hành: Không 

 8.9. Mục tiêu học phần: 

Chuẩn 

đầu ra 

HP 

 

Mục tiêu học phần 

(Học phần này trang bị cho sinh viên) 

Chuẩn 

đầu ra 

CTĐT 

A1 Năng lực ngoại ngữ đáp ứng đƣợc trình độ A1 Khung năng lực 

ngoại ngữ 6 bậc dành cho Việt Nam 

c 

A2 N ng cao trình độ ngoại ngữ theo 4 kĩ năng Nghe – Nói – Đọc – 

Viết  

c 

 8.10. Chuẩn đầu ra của học phần: 

Chuẩn 

đầu ra HP 

 

Mục tiêu học phần 

(Sau khi học xong môn học n y, n ười học có thể) 

Chuẩn 

đầu ra 

CTĐT 

 

A1 

A1.1 Nắm đƣợc các điểm ngữ pháp ở mức độ tiền sơ cấp c 

A1.2 Thông thạo những từ và cụm từ thƣờng s  dụng trong tiếng Anh c 



106 

cơ bản và ngữ cảnh tiếng Anh giao tiếp trong các hoàn cảnh 

 

 

 

 

A2 

A2.1 Nghe trọng âm, hậu tố, cách nối từ, các tình huống giao tiếp cơ 

bản 

c 

 

A2.2 

Thực hiện các chức năng ngôn ngữ hội thoại để thiết lập các mối 

quan hệ xã hội nhƣ giới thiệu bản thân, chào hỏi, trao đổi thông 

tin cá nhân 

c 

A2.3 Làm quen với những văn bản, bài báo, chƣơng trình truyền hình 

đƣợc diễn đạt bằng ngôn ngữ đơn giản, Luyện tập các kĩ năng 

đọc hiểu 

c 

A2.4 Viết về những chủ đề đơn giản nhƣ gia đình, thói quen hằng 

ngày, sự kiện đặc biệt trong năm 

c 

 8.11.  ô tả vắn tắt nội dung học phần: 

Học phần này bao gồm các nội dung sau: 

- Chƣơng trình này bao gồm 06 bài học từ bài 1 đến bài 6. Mỗi bài học với chủ 

đề riêng bao gồm nội dung về từ vựng và ngữ pháp đáp ứng các yêu cầu trong cấp độ 

Tiếng Anh A1 theo khung năng lực ngoại ngữ dành cho Việt Nam. 

- Chƣơng trình này đƣợc xây dựng dựa trên phƣơng pháp giao tiếp, tập trung 

vào những kỹ năng giao tiếp tiếng Anh: Nghe, Nói, Đọc, Viết, trong đó nhấn mạnh hai 

kỹ năng nghe và nói trong các tình huống xã hội. 

 8.12. Nhiệm vụ của sinh viên: 

- Tham dự giờ học lý thuyết trên lớp. 

- Làm các bài tập, tiểu luận theo yêu cầu của giảng viên. 

- Dự kiểm tra giữa học phần và thi cuối học phần. 

 8.13. Tài liệu học tập: 

 8.13.1. Sách, giáo trình chính: 

[1]  Chris, R., & Gillie,  Face2face, Cambrige University Press, 2008. 

 8.13.2. Tài liệu tham khảo: 

[1] A. J. Thomson & A. V. Martinet, A Practical English Gramma, Oxford 

University Press, 1986. 

[2] Mark H, English Pronunciation in Use, Cambrige University Press, 2003. 

[3] Jack, C. R,  Tactics for Listening (Developing), Oxford University Press, 

2003. 

 8.14. Thang điểm đánh giá: 10/10 

 8.15. Đánh giá học phần: 

- Đánh giá quá trình: 

+ Điểm thái độ học tập: 00 % 

+ Điểm tiểu luận:  30% 

+ Điểm kiểm tra giữa học phần: 00% 

- Điểm thi kết thúc học phần: 70% 

 8.16. Nội dung học phần: 

 8.16.1. Phân bố thời gian các chƣơng trong học phần: 
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STT Tên chƣơng 

Tổng 

số tiết 

hoặc 

giờ 

Phân bố thời gian 

(tiết hoặc giờ) 

Lý 

thuyết 

Bài 

tập 

Thảo 

luận 

TN/ 

TH 

Tự 

học 

1 Unit 1. Meeting people 24 8 0 0 0 16 

2 
Unit 2. People and 

possessions 
21 7 0 0 0 14 

3 Unit 3. Daily life 24 8 0 0 0 16 

4 Unit 4. Time off 21 7 0 0 0 14 

5 Unit 5. Homes and shops 21 7 0 0 0 14 

6 Unit 6. Good times, bad times 24 8 0 0 0 16 

Tổng 135 45 0 0 0 90 

 

 8.16.2. Đề cƣơng chi tiết của học phần: 

Unit1. Meeting peopple 

1A. Where are you from? 

1B. In the coffee break 

1C. Personal details 

1D. Lost property 

Unit 2. People and possessions 

2A. What’s important to you? 

2B. Meet the Robinsons 

2C. Time and money 

2D. Where’s the baby? 

Unit 3. Daily life 

3A. A glamorous life? 

3B. Evening and weekends 

3C. Special days 

3D. Early bird or night owl? 

Unit 4. Time off 

4A. Away from home 

4B. First Date! 

4C. Eating out 

4D. Breaking time 

Unit 5. Homes and shops 

5A. My kind of place 

5B. Renting a flat 

5C. At the shops 

5D. In fashion 
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Unit 6. Good times, bad times 

6A. Three generations 

6B. People who changed the world 

6C. Four weekends 

6D. The good and the bad 

 8.17. Cơ sở vật chất phục vụ học tập: 

- Phấn, bảng, micro, projector, laptop. 

- Giáo trình, tài liệu tham khảo, itools, miniboards, tranh ảnh,… 

 8.18. Hƣớng dẫn thực hiện 

- Đề cƣơng này đƣợc áp dụng cho sinh viên không chuyên ngành Tiếng Anh 

học từ năm học 2017 – 2019 trở đi. 

- Trong phần đánh giá sinh viên, giảng viên cần nêu rõ quy định về đánh giá 

học phần, điều kiện để đƣợc dự thi kết thúc học phần. 

- Thời gian kiểm tra và thi: 

+ Kiểm tra tính điểm 30%: Trong khoảng thời gian 15 tuần 

+ Thi cuối học phần 70%: Sau tuần thứ 15 

 8.19. Phê duyệt 

N  y    t  n     năm 2019 

Giám đốc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N  y   t  n      năm 2019 

Trƣởng Bộ môn 

 

N  y   t  n     năm 2019 

Ngƣời biên soạn 

 

 

 



109 

 9. ĐỀ CƢƠNG HỌC PHẦN: ANH V N A2 

 9.1. Tên học phần: ANH V N A2 

 9.2.    học phần: 21200002 

 9.3. Số t n chỉ: 3(3,0,6) 

 9.4. Loại học phần: Bắt buộc 

 9.5. Đối tƣợng học: Sinh viên không chuyên ngành Tiếng Anh 

 9.6. Giảng viên giảng dạy: 

STT Họ và tên Trình độ chuyên môn Đơn vị công tác 

1 Nguyễn Thị Châu Anh Tiến sĩ Trung tâm Ngoại ngữ 

2 Trần Tín Nghị Thạc sĩ Trung tâm Ngoại ngữ 

3 Lê Thanh Sang Thạc sĩ Trung tâm Ngoại ngữ 

4 Ronilo N. Albestor Thạc sĩ Trung tâm Ngoại ngữ 

5 Policarpio Alabe Thạc sĩ Trung tâm Ngoại ngữ 

6 Edna B. Layba Thạc sĩ Trung tâm Ngoại ngữ 

7 Florence O. Ekid Thạc sĩ Trung tâm Ngoại ngữ 

 

 9.7. Phân bố thời gian: 

- Học trên lớp:     45 tiết 

- Tự học:      90 tiết 

- Lý thuyết:      45 tiết 

- Thí nghiệm/Thực hành (TN/TH):  00 tiết 

 9.8. Điều kiện tham gia học tập học phần: 

- Học phần tiên quyết: Anh văn A1 

- Học phần trƣớc: Anh văn A1 

- Học phần song hành: Không 

 9.9. Mục tiêu học phần: 

Chuẩn 

đầu ra 

HP 

Mục tiêu học phần 

(Học phần này trang bị cho sinh viên) 

Chuẩn 

đầu ra 

CTĐT 

A1 Năng lực ngoại ngữ đáp ứng đƣợc trình độ A2 Khung năng lực 

ngoại ngữ 6 bậc dành cho Việt Nam 

c 

A2 N ng cao trình độ ngoại ngữ theo 4 kĩ năng Nghe – Nói – Đọc – 

Viết  

c 

 9.10. Chuẩn đầu ra của học phần: 

Chuẩn 

đầu ra HP 

 

Mục tiêu học phần 

(Sau khi học xong môn học n y, n ười học có thể) 

Chuẩn 

đầu ra 

CTĐT 

A1 A1.1 Nắm đƣợc các điểm ngữ pháp ở mức độ sơ cấp c 

A1.2 Thông thạo những từ và cụm từ thƣờng s  dụng trong tiếng Anh c 
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cơ bản và ngữ cảnh tiếng Anh giao tiếp trong các hoàn cảnh 

 

 

 

 

 

 

 

A2 

A2.1 Nghe điện thoại, bài hát, cuộc hội thoại, tin tức, câu chuyện cá 

nhân, nghe hiểu, nghe rèn luyện cách phát âm, ngữ điệu 

c 

 

 

A2.2 

Giao tiếp đƣợc trong những tình huống cơ bản trong giao tiếp xã 

hội hàng ngày; thiết lập các mối quan hệ xã hội nhƣ mua bán, đặt 

chỗ, tán gẫu; nói chuyện qua điện thoại, hỏi và chỉ đƣờng, giao 

tiếp tại các nơi công cộng; trao đổi  ý kiến và thông tin về những 

chủ đề quen thuộc hàng ngày nhƣ tin tức thời sự, sức khoẻ 

c 

 

A2.3 

Hiểu những văn bản, bài báo, câu chuyện, quảng cáo, thƣ từ về 

những chủ đề quen thuộc đƣợc diễn đạt bằng ngôn ngữ gần gũi 

hàng ngày; Hiểu đƣợc sự khác nhau về văn hóa trong việc s  

dụng ngôn ngữ 

c 

 

A2.4 

Thành lập câu bằng cách sắp xếp từ; Chọn từ đúng để viết, chọn 

từ phù hợp với văn viết; Viết tiếp câu dựa trên phần có sẵn; Đặt 

câu hỏi, trả lời câu hỏi; Viết về một số chủ đề nhƣ nhƣ kế hoạch, 

cho lời khuyên 

c 

 9.11.  ô tả vắn tắt nội dung học phần: 

Học phần này bao gồm các nội dung sau: 

- Chƣơng trình này bao gồm 06 bài học từ bài 7 đến bài 12. Mỗi bài học với chủ 

đề riêng bao gồm nội dung về từ vựng và ngữ pháp theo yêu cầu của trình độ A2 theo 

khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dành cho Việt Nam. 

- Chƣơng trình này đƣợc xây dựng dựa trên phƣơng pháp giao tiếp, tập trung 

vào những kỹ năng giao tiếp tiếng Anh: Nghe, nói, đọc, viết, trong đó nhấn mạnh hai 

kỹ năng nghe và nói trong các tình huống xã hội. 

 9.12. Nhiệm vụ của sinh viên: 

- Tham dự giờ học lý thuyết trên lớp. 

- Làm các bài tập, tiểu luận theo yêu cầu của giảng viên. 

- Dự kiểm tra giữa học phần và thi cuối học phần. 

 9.13. Tài liệu học tập: 

 9.13.1. Sách, giáo trình chính: 

[1] Chris, R., & Gillie,  Face2face, Cambrige University Press, 2008. 

 9.13.2. Tài liệu tham khảo: 

[1] A. J. Thomson & A. V. Martinet, A Practical English Gramma, Oxford 

University Press, 1986. 

[2] Mark H, English Pronunciation in Use, Cambrige University Press, 2003. 

[3] Jack, C. R,  Tactics for Listening (Developing), Oxford University Press, 2003. 

 9.14. Thang điểm đánh giá: 10/10 

 9.15. Đánh giá học phần: 

- Đánh giá quá trình: 

+ Điểm thái độ học tập: 00 % 

+ Điểm tiểu luận:  30% 
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+ Điểm kiểm tra giữa học phần: 00% 

- Điểm thi kết thúc học phần: 70 % 

 9.16. Nội dung học phần: 

 9.16.1. Phân bố thời gian các chƣơng trong học phần: 

STT Tên chƣơng 

Tổng 

số tiết 

hoặc 

giờ 

Phân bố thời gian 

(tiết hoặc giờ) 

Lý 

thuyết 

Bài 

tập 

Thảo 

luận 

TN/ 

TH 

Tự 

học 

1 Unit 7. Films, music, news 24 8 0 0 0 16 

2 Unit 8. Let’s go away 21 7 0 0 0 14 

3 Unit 9. All in a day’s work 24 8 0 0 0 16 

4 Unit 10. Mind and body 21 7 0 0 0 14 

5 Unit 11. Future plans 21 7 0 0 0 14 

6 Unit 12. Life experiences 24 8 0 0 0 16 

Tổng 135 45 0 0 0 90 

 

 9.16.2. Đề cƣơng chi tiết của học phần: 

Unit 7. Films, music, news 

7A. Licence to kill 

7B. My music 

7C. What’s in the news? 

7D. Do you know any jokes? 

Unit 8. Let’s go away 

8A. Holiday USA 

8B. A trip to Thailand 

8C. Planning a day out 

8D. Come to the wedding 

Unit 9. All in a day’s work 

9A. The meeting 

9B. Strike! 

9C. On the phone 

9D. The Adventure Centre 

Unit 10. Mind and body 

10A. A healthy heart 

10B. What’s he like? 

10C. I feel terrible! 
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10D. Are you SAD in winter? 

Unit 11. Future plans 

11A. New Year’s resolutions 

11B. No more exams! 

11C. Finding your way 

11D. The grass is always greener 

Unit 12. Life experiences 

12A. World records 

12B. Have you ever…? 

12C. Have a good trip! 

 9.17. Cơ sở vật chất phục vụ học tập: 

- Phấn, bảng, micro, projector, laptop. 

- Giáo trình, tài liệu tham khảo, itools, miniboards, tranh ảnh,… 

 9.18. Hƣớng dẫn thực hiện 

- Đề cƣơng này đƣợc áp dụng cho sinh viên không chuyên ngành Tiếng Anh 

học từ năm học 2017 – 2019 trở đi. 

- Trong phần đánh giá sinh viên, giảng viên cần nêu rõ quy định về đánh giá 

học phần, điều kiện để đƣợc dự thi kết thúc học phần. 

- Thời gian kiểm tra và thi: 

+ Kiểm tra tính điểm 30%: Trong khoảng thời gian 15 tuần 

+ Thi cuối học phần 70%: Sau tuần thứ 15 

 9.19. Phê duyệt 

N  y    t  n     năm 2019 

Giám đốc 

 

 

 

 

N  y   t  n      năm 2019 

Trƣởng Bộ môn 

 

 

N  y   t  n     năm 2019 

Ngƣời biên soạn 
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 10. ĐỀ CƢƠNG HỌC PHẦN:  ANH V N B1 

 10.1. Tên học phần: ANH V N B1 

 10.2.    học phần: 21200003 

 10.3. Số t n chỉ: 3(3,0,6) 

 10.4. Loại học phần: Bắt buộc 

 10.5. Đối tƣợng học: Sinh viên không chuyên ngành Tiếng Anh 

 10.6. Giảng viên giảng dạy: 

STT Họ và tên Trình độ chuyên môn Đơn vị công tác 

1 Nguyễn Thị Châu Anh Tiến sĩ Trung tâm Ngoại ngữ 

2 Trần Tín Nghị Thạc sĩ Trung tâm Ngoại ngữ 

3 Lê Thanh Sang Thạc sĩ Trung tâm Ngoại ngữ 

4 Ronilo N. Albestor Thạc sĩ Trung tâm Ngoại ngữ 

5 Policarpio Alabe Thạc sĩ Trung tâm Ngoại ngữ 

6 Edna B. Layba Thạc sĩ Trung tâm Ngoại ngữ 

7 Florence O. Ekid Thạc sĩ Trung tâm Ngoại ngữ 

 

 10.7. Phân bố thời gian: 

- Học trên lớp:     45 tiết 

- Tự học:      90 tiết 

- Lý thuyết:      45 tiết 

- Thí nghiệm/Thực hành (TN/TH):  00 tiết 

 10.8. Điều kiện tham gia học tập học phần: 

- Học phần tiên quyết: Anh văn A2 

- Học phần trƣớc: Anh văn A2 

- Học phần song hành: Không 

 10.9. Mục tiêu học phần: 

Chuẩn 

đầu ra 

HP 

Mục tiêu học phần 

(Học phần này trang bị cho sinh viên) 

Chuẩn 

đầu ra 

CTĐT 

A1 Năng lực ngoại ngữ đáp ứng đƣợc trình độ B1 Khung năng lực 

ngoại ngữ 6 bậc dành cho Việt Nam 

c 

A2 N ng cao trình độ ngoại ngữ theo 4 kĩ năng Nghe – Nói – Đọc – 

Viết  

c 

 10.10. Chuẩn đầu ra của học phần: 

Chuẩn 

đầu ra HP 

 

Mục tiêu học phần 

(Sau khi học xong môn học n y, n ười học có thể) 

Chuẩn 

đầu ra 

CTĐT 

A1 A1.1 Nắm đƣợc các điểm ngữ pháp ở mức độ tiền trung cấp c 

A1.2 Thông thạo những từ và cụm từ thƣờng s  dụng trong tiếng Anh 

cơ bản và ngữ cảnh tiếng Anh giao tiếp trong các hoàn cảnh 

c 

  Nghe các cuộc hội thoại, chƣơng trình truyền hình, cuộc phỏng  
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A2 

 

A2.1 

vấn, bài nói chuyện, câu chuyện, bài phát biểu cá nhân, các mô 

tả; Nghe hiểu, nắm bắt chủ đề, nội dung chi tiết của bài nghe; 

Nghe và rèn cách phát âm của từ nhƣ các nguyên  m, phụ âm, 

âm cuối, trọng âm; nối âm; ngữ điệu của câu 

c 

 

 

 

 

A2.2 

Giao tiếp đƣợc trong những tình huống cố định và với những hội 

thoại ngắn về chủ đề giao tiếp xã hội hàng ngày; thiết lập các mối 

quan hệ xã hội nhƣ chào hỏi, giới thiệu, xin lỗi, cảm ơn, chúc 

tụng...; trình bày cảm xúc, thái độ, kể chuyện, miêu tả một cách 

đơn giản các hoạt động, sự kiện; miêu tả một địa điểm, kinh 

nghiệm cá nhân 

 

 

 

c 

 

 

A2.3 

Hiểu những văn bản, bài báo ngắn, đơn giản về những chủ đề 

quen thuộc đƣợc diễn đạt bằng ngôn ngữ gần gũi hàng ngày; 

Nhuần nhuyễn các kĩ năng đọc hiểu (đọc nhanh để tìm  ý chính và 

đọc kĩ để tìm thông tin chi tiết). 

 

 

 

c 

 

A2.4 

Thành lập câu bằng cách sắp xếp từ; Chọn từ đúng để viết, chọn 

từ phù hợp với văn viết; Viết tiếp câu dựa trên phần có sẵn; Đặt 

câu hỏi, trả lời câu hỏi; Viết về những chủ đề đơn giản nhƣ bản 

thân,thời gian rỗi, nơi chốn, du lịch 

 

c 

 10.11.  ô tả vắn tắt nội dung học phần: 

Học phần này bao gồm các nội dung sau: 

- Chƣơng trình này bao gồm 06 bài học từ bài 1 đến bài 6. Mỗi bài học với chủ 

đề riêng bao gồm nội dung về từ vựng và ngữ pháp theo yêu cầu của trình độ B1 theo 

khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dành cho Việt Nam. 

- Chƣơng trình này đƣợc xây dựng dựa trên phƣơng pháp giao tiếp, tập trung 

vào những kỹ năng giao tiếp tiếng Anh: Nghe, Nói, Đọc, Viết, trong đó nhấn mạnh hai 

kỹ năng nghe và nói trong các tình huống xã hội. 

 10.12. Nhiệm vụ của sinh viên: 

- Tham dự giờ học lý thuyết trên lớp. 

- Làm các bài tập, tiểu luận theo yêu cầu của giảng viên. 

- Dự kiểm tra giữa học phần và thi cuối học phần. 

 10.13. Tài liệu học tập: 

 10.13.1. Sách, giáo trình chính: 

[1]  Chris, R., & Gillie,  Face2face, Cambrige University Press, 2008. 

 10.13.2. Tài liệu tham khảo: 

[1] A. J. Thomson & A. V. Martinet, A Practical English Gramma, Oxford 

University Press, 1986. 

[2] Mark H, English Pronunciation in Use, Cambrige University Press, 2003. 

[3] Jack, C. R,  Tactics for Listening (Developing), Oxford University Press, 2003. 

 10.14. Thang điểm đánh giá: 10/10 

 10.15. Đánh giá học phần: 
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- Đánh giá quá trình: 

+ Điểm thái độ học tập: 00% 

+ Điểm tiểu luận:  30% 

+ Điểm kiểm tra giữa học phần: 00% 

- Điểm thi kết thúc học phần: 70% 

 10.16. Nội dung học phần: 

 10.16.1. Phân bố thời gian các chƣơng trong học phần: 

STT Tên chƣơng 

Tổng số 

tiết 

hoặc giờ 

Phân bố thời gian 

(tiết hoặc giờ) 
Lý 

thuyết 

Bài 

tập 

Thảo 

luận 

TN/ 

TH 

Tự 

học 

1 Unit 1. Work, rest and play 24 8 0 0 0 16 

2 Unit 2. Beginnings 21 7 0 0 0 14 

3 Unit 3. The world of work 24 8 0 0 0 16 

4 Unit 4. That’sentertainment 21 7 0 0 0 14 

5 Unit 5. Into the future 21 7 0 0 0 14 

6 Unit 6. Family and friends 24 8 0 0 0 16 

Tổng 135 45 0 0 0 90 

 

 10.16.2. Đề cƣơng chi tiết của học phần: 

Unit 1. Work, rest and play 

1A. Life stories 

1B. Supper commuters 

1C. Time to relax 

1D. Speed dating 

Unit 2. Beginnings 

2A. Starting small 

2B. First meetings 

2C. The 1001 Nights 

2D. Small talk 

Unit 3. The world of work 

3A. Getting qualified 

3B. Job-hunting 

3C. Strange jobs 

3D. I’m really sorry! 

Unit 4. That’s entertainment 

4A. The silver screen 

4B. The rhythm of life 

4C. TV or not TV? 

4D. What do you think 
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Unit 5. Into the future 

5A. Man or machine? 

5B. Never too old 

5C. Out of this world 

5D. It’s for charity 

Unit 6. Family and friends 

6A. Life with teenagers 

6B. Roles people play 

6C. Family Business 

6D. Call me back 

 10.17. Cơ sở vật chất phục vụ học tập: 

- Phấn, bảng, micro, projector, laptop. 

- Giáo trình, tài liệu tham khảo, itools, miniboards, tranh ảnh,… 

 10.18. Hƣớng dẫn thực hiện 

- Đề cƣơng này đƣợc áp dụng cho sinh viên không chuyên ngành Tiếng Anh 

học từ năm học 2017 – 2019 trở đi. 

- Trong phần đánh giá sinh viên, giảng viên cần nêu rõ quy định về đánh giá 

học phần, điều kiện để đƣợc dự thi kết thúc học phần. 

- Thời gian kiểm tra và thi: 

+ Kiểm tra tính điểm 30%: Trong khoảng thời gian 15 tuần 

+ Thi cuối học phần 70%: Sau tuần thứ 15 

 10.19. Phê duyệt 

N  y    t  n     năm 2019 

Giám đốc 

 

 

 

N  y   t  n      năm 2019 

Trƣởng Bộ môn 

 

 

N  y   t  n     năm 2019 

Ngƣời biên soạn 
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 11. ĐỀ CƢƠNG HỌC PHẦN: ANH V N B2 

 11.1. Tên học phần: ANH V N B2 

 11.2.    học phần: 21200004 

 11.3. Số t n chỉ: 3(3,0,6) 

 11.4. Loại học phần: Bắt buộc 

 11.5. Đối tƣợng học: Sinh viên không chuyên ngành Tiếng Anh 

 11.6. Giảng viên giảng dạy: 

STT Họ và tên Trình độ chuyên môn Đơn vị công tác 

1 Nguyễn Thị Châu Anh Tiến sĩ Trung tâm Ngoại ngữ 

2 Trần Tín Nghị Thạc sĩ Trung tâm Ngoại ngữ 

3 Lê Thanh Sang Thạc sĩ Trung tâm Ngoại ngữ 

4 Ronilo N. Albestor Thạc sĩ Trung tâm Ngoại ngữ 

5 Policarpio Alabe Thạc sĩ Trung tâm Ngoại ngữ 

6 Edna B. Layba Thạc sĩ Trung tâm Ngoại ngữ 

7 Florence O. Ekid Thạc sĩ Trung tâm Ngoại ngữ 

 

 11.7. Phân bố thời gian: 

- Học trên lớp:     45 tiết 

- Tự học:      90 tiết 

- Lý thuyết:      45 tiết 

- Thí nghiệm/Thực hành (TN/TH):  00 tiết 

 11.8. Điều kiện tham gia học tập học phần: 

- Học phần tiên quyết: Anh văn B1 

- Học phần trƣớc: Anh văn B1 

- Học phần song hành: Không 

 11.9. Mục tiêu học phần: 

Chuẩn 

đầu ra 

HP 

Mục tiêu học phần 

(Học phần này trang bị cho sinh viên) 

Chuẩn 

đầu ra 

CTĐT 

A1 Năng lực ngoại ngữ đáp ứng đƣợc trình độ B2 Khung năng lực 

ngoại ngữ 6 bậc dành cho Việt Nam 

c 

A2 N ng cao trình độ ngoại ngữ theo 4 kĩ năng Nghe – Nói – Đọc – 

Viết  

c,i 

 11.10. Chuẩn đầu ra của học phần: 

A1 A1.1 Nắm đƣợc các điểm ngữ pháp ở mức độ tiền trung cấp c 

A1.2 Thông thạo những từ và cụm từ thƣờng s  dụng trong tiếng Anh 

cơ bản và ngữ cảnh tiếng Anh giao tiếp trong các hoàn cảnh 

c,i 

 

 

 

 

 

 

A2.1 

Nghe các cuộc hội thoại, chƣơng trình truyền hình, cuộc phỏng 

vấn, bài nói chuyện, câu chuyện, bài phát biểu cá nhân, các mô 

tả; Nghe hiểu, nắm bắt chủ đề, nội dung chi tiết của bài nghe; 

Nghe và rèn cách phát âm của từ nhƣ các nguyên  m, phụ âm, 

c 
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A2 

âm cuối, trọng âm; nối âm; ngữ điệu của câu 

 

 

 

 

A2.2 

Giao tiếp đƣợc trong những tình huống cố định và với những hội 

thoại ngắn về chủ đề giao tiếp xã hội hàng ngày; thiết lập các mối 

quan hệ xã hội nhƣ chào hỏi, giới thiệu, xin lỗi, cảm ơn, chúc 

tụng...; trình bày cảm xúc, thái độ, kể chuyện, miêu tả một cách 

đơn giản các hoạt động, sự kiện; miêu tả một địa điểm, kinh 

nghiệm cá nhân 

c 

 

 

A2.3 

Hiểu những văn bản, bài báo ngắn, đơn giản về những chủ đề 

quen thuộc đƣợc diễn đạt bằng ngôn ngữ gần gũi hàng ngày; 

Nhuần nhuyễn các kĩ năng đọc hiểu (đọc nhanh để tìm  ý chính và 

đọc kĩ để tìm thông tin chi tiết). 

 

c,i 

 

A2.4 

Thành lập câu bằng cách sắp xếp từ; Chọn từ đúng để viết, chọn 

từ phù hợp với văn viết; Viết tiếp câu dựa trên phần có sẵn; Đặt 

câu hỏi, trả lời câu hỏi; Viết về những chủ đề đơn giản nhƣ bản 

thân,thời gian rỗi, nơi chốn, du lịch 

c,i 

 11.11.  ô tả vắn tắt nội dung học phần: 

Học phần này bao gồm các nội dung sau: 

- Chƣơng trình này bao gồm 06 bài học từ bài 7 đến bài 12. Mỗi bài học với chủ 

đề riêng bao gồm nội dung về từ vựng và ngữ pháp theo yêu cầu của trình độ B2 theo 

khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dành cho Việt Nam. 

- Chƣơng trình này đƣợc xây dựng dựa trên phƣơng pháp giao tiếp, tập trung 

vào những kỹ năng giao tiếp tiếng Anh: Nghe, Nói, Đọc, Viết, trong đó nhấn mạnh hai 

kỹ năng nghe và nói trong các tình huống xã hội. 

 11.12. Nhiệm vụ của sinh viên: 

- Tham dự giờ học lý thuyết trên lớp. 

- Làm các bài tập, tiểu luận theo yêu cầu của giảng viên. 

- Dự kiểm tra giữa học phần và thi cuối học phần. 

 11.13. Tài liệu học tập: 

 11.13.1. Sách, giáo trình chính: 

[1]  Chris, R., & Gillie,  Face2face, Cambrige University Press, 2008. 

 11.13.2. Tài liệu tham khảo: 

[1] A. J. Thomson & A. V. Martinet, A Practical English Gramma, Oxford 

University Press, 1986. 

[2] Mark H, English Pronunciation in Use, Cambrige University Press, 2003. 

[3] Jack, C. R,  Tactics for Listening (Developing), Oxford University Press, 2003. 

 11.14. Thang điểm đánh giá: 10/10 

 11.15. Đánh giá học phần: 

- Đánh giá quá trình: 

+ Điểm thái độ học tập: ? % 

+ Điểm tiểu luận:  ?% 
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+ Điểm kiểm tra giữa học phần: ?% 

- Điểm thi kết thúc học phần: ?% 

 11.16. Nội dung học phần: 

 11.16.1. Phân bố thời gian các chƣơng trong học phần: 

STT Tên chƣơng 

Tổng số 

tiết 

hoặc giờ 

Phân bố thời gian 

(tiết hoặc giờ) 
Lý 

thuyết 

Bài 

tập 

Thảo 

luận 

TN/ 

TH 

Tự 

học 

1 Unit 7. You need a holiday 24 8 0 0 0 16 

2 Unit 8. Different cultures 21 7 0 0 0 14 

3 Unit 9. Life isn’t perfect 24 8 0 0 0 16 

4 Unit 10. Shop till you drop 21 7 0 0 0 14 

5 Unit 11. Gossip and news 21 7 0 0 0 14 

6 Unit 12. Family and friends 24 8 0 0 0 16 

Tổng 135 45 0 0 0 90 

 

 11.16.2. Đề cƣơng chi tiết của học phần: 

Unit 7. You need a holiday 

7A. 50 places to go 

7B. What are you taking? 

7C. Wish you were here 

7D. I’ve got a problem 

Unit 8. Different cultures 

8A. Home sweet home 

8B. Meet the parents 

8C. Cultural differences 

8D. What’s Edinburge like? 

Unit 9. Life isn’t perfect 

9A. Problems, problems 

9B. Sleepless nights 

9C. In the neighbourhood 

9D. Invitations 

Unit 10. Shop till you drop 

10A. Going, going, gone! 

10B. Changing trends 

10C. Fashion victims 

10D. Can I help you? 

Unit 11. Gossip and news 

11A. Guess what? 

11B. Murder mystery 
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11C. Here is today’s news 

11D. Did you? 

Unit 12. Achieving your goals 

12A. A year off 

12B. Taking chances 

12C. Men of magic 

 11.17. Cơ sở vật chất phục vụ học tập: 

- Phấn, bảng, micro, projector, laptop. 

- Giáo trình, tài liệu tham khảo, itools, miniboards, tranh ảnh,… 

 11.18. Hƣớng dẫn thực hiện 

- Đề cƣơng này đƣợc áp dụng cho sinh viên không chuyên ngành Tiếng Anh 

học từ năm học 2017 – 2019 trở đi. 

- Trong phần đánh giá sinh viên, giảng viên cần nêu rõ quy định về đánh giá 

học phần, điều kiện để đƣợc dự thi kết thúc học phần. 

- Thời gian kiểm tra và thi: 

+ Kiểm tra tính điểm 30%: Trong khoảng thời gian 15 tuần 

+ Thi cuối học phần 70%: Sau tuần thứ 15 

 11.19. Phê duyệt 

N  y    t  n     năm 2019 

Giám đốc 

 

 

 

N  y   t  n      năm 2019 

Trƣởng Bộ môn 

 

 

 

N  y   t  n     năm 2019 

Ngƣời biên soạn 
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 12. ĐỀ CƢƠNG HỌC PHẦN: KỸ N NG ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG 

TIN 

 12.1. Tên học phần: KỸ N NG ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 

 12.2.    học phần:  0101007557 

 12.3. Số t n chỉ:  3 (1,2,6) 

 12.4.  oại học phần: Bắt buộc 

 12.5. Đối tƣợng học:  Sinh viên hệ Đại học 

 12.6. Giảng viên giảng dạ : 

STT Họ và tên Trình độ chuyên môn Đơn vị công tác 

1 

Tất cả các giáo viên 

Khoa CNTT và giáo 

viên mời giảng của 

Khoa CNTT 

Tiến sĩ, Thạc sĩ, C  

nhân ngành CNTT 

Khoa CNTT 

 12.7. Phân bố thời gian: 

- Học trên lớp:     75 tiết 

- Tự học:     150 tiết 

- Lý thuyết:     15 tiết 

- Thí nghiệm/Thực hành (TN/TH):  60 tiết 

 12.8. Điều kiện tham gia học tập học phần: 

- Học phần tiên quyết: không 

- Học phần trƣớc: không 

- Học phần song hành: không 

 12.9. Mục tiêu học phần: 

Chuẩn 

đầu ra 

HP 

Mục tiêu học phần 

(Học phần này trang bị cho sinh viên) 

Chuẩn 

đầu ra 

CTĐT 

I1 Ph n tích đƣợc tổng quan về Công nghệ thông tin. c 

I2 Hệ thống về Công nghệ thông tin hỗ trợ cho học tập, nghiên cứu và 

công việc  

c 

I3 Biết s  dụng máy tính, tạo kỹ năng về bàn phím, x  l  văn bản, s  

dụng bảng tính, s  dụng trình chiếu, phân tích và thống kê dữ liệu. 

c 

 12.10. Chuẩn đầu ra của học phần: 

Chuẩn đầu 

ra HP 

Mục tiêu học phần 

(Sau khi học xong môn học n y, n ười học có thể) 

Chuẩn 

đầu ra 

CTĐT 

 

I1 

I1.1 Khái niệm thông tin, dữ liệu, phần cứng, phần mềm; cấu trúc 

chung của máy tính và chức năng của các thành phần trong một 

máy tính. 

 

c 

I1.2 Mạng máy tính, các mô hình mạng, các loại mạng, phân biệt 

đƣợc mạng cục bộ và mạng diện rộng;  khái niệm Internet, phân 

 

 

c 
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biệt đƣợc các dịch vụ và phƣơng thức kết nối Internet; chức 

năng của hệ điều hành, đặc điểm của các hệ điều hành thông 

dụng nhƣ: Windows, Linux 

 

 

I2 

I2.1 S  dụng thành thạo chƣơng trình Computer để quản lý tập tin, 

thƣ mục; s  dụng thành thạo các phần mềm tiện ích:  

 

c 

I2.2 Trình duyệt web, phần mềm hỗ trợ gõ tiếng Việt, nén/giải nén, 

Sticky Notes, Snipping Tool, Zoomit, Camtasia; Thiết lập đƣợc 

cấu hình hệ thống trên Windows phù hợp với yêu cầu của ngƣời 

s  dụng 

 

 

c 

 

I3 

 

I3.1 S  dụng thành thạo các dịch vụ cơ bản trên Internet, Ms word, 

Ms Excel, Ms Powerpoint 

c 

I3.2 Thực hiện thành thạo kỹ năng ph n tích và trình bày dữ liệu 

thống kê ở mức cơ bản trên phần mềm SPSS 

c 

 12.11.  ô tả vắn tắt nội dung học phần: 

Học phần này bao gồm các nội dung sau: 

- Hiểu biết về công nghệ thông tin: Các khái niệm cơ bản, các thành phần của 

hệ thống máy tính, mạng máy tính và Internet, các ứng dụng của Công nghệ thông tin–

Truyền thông, vấn đề bản quyền, bảo vệ dữ liệu. 

- Sử dụng máy tính: Tổng quan về hệ điều hành, làm việc với hệ điều hành 

Windows, làm việc với một số phần mềm tiện ích thông dụng, s  dụng tiếng Việt. 

- Xử lý văn bản: Giới thiệu chung về Ms Word, định dạng văn bản, làm việc 

với các đối tƣợng đồ hoạ, bảng biểu, định dạng tự động với Style, tạo mục lục, bảo mật 

tài liệu, in ấn. 

- Sử dụng bảng tính: Làm quen với màn hình giao diện Ms Excel, Workbook, 

Worksheet, thực hiện lƣu trữ, tạo và định dạng bảng tính, định dạng số liệu, tính toán 

trên dữ liệu, sắp xếp, tìm kiếm, trích lọc, biểu diễn dữ liệu bằng biểu đồ, thiết lập trang 

in và chọn lựa các chức năng in ph  hợp với mục đích ngƣời dùng. 

- Sử dụng trình chiếu: Tổng quan về Ms PowerPoint, tạo bài thuyết trình cơ 

bản, làm việc với bảng biểu, biểu đồ, các đối tƣợng đồ họa và đa phƣơng tiện, hoàn 

thiện và chia sẻ bài thuyết trình. 

- Sử dụng Internet: S  dụng trình duyệt Web, các dịch vụ cơ bản trên Internet 

(WWW,  Email, Search Engine), các ứng dụng của Google. 

- Phân tích và thống kê dữ liệu: Tạo biến, nhập liệu, lập các bảng thống kê, 

kiểm định dữ liệu, phân tích hồi quy. 

 12.12. Nhiệm vụ của sinh viên: 

- Tham dự tối thiểu 80% giờ học trên lớp. 

- Làm các bài tập, tiểu luận theo yêu cầu của giảng viên. 

- Tham dự kiểm tra cuối học phần. 

 12.13. Tài liệu học tập: 

 12.13.1. Sách, giáo trình chính: 
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[1] Khoa Công nghệ Thông tin, Kỹ năn  ứng dụng Công nghệ thông tin, 

Trƣờng Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM, 2017. 

 12.13.2. Tài liệu tham khảo: 

[1] Hoàng Kiếm, Nguyễn Đức Thắng, Đinh Nguyễn Anh Dũng, Giáo trình 

Tin học Đại cươn  A1, NXB Đại học Quốc gia TP.HCM, 2007. 

[2] Nguyễn Thanh Phƣơng, Đặng Bình Phƣơng, Tin học cơ sở, NXB Khoa 

học và Kỹ thuật, 2010. 

[3] Hoàng Nguyên, Minh Tuấn, Hướng Dẫn Sử Dụng Microsoft Windows 7, 

NXB Hồng Đức, 2012. 

[4] Nguyễn Trƣờng Sinh, Hướng dẫn sử dụng Internet, NXB Lao động – Xã 

hội, 2008. 

[5] Phạm Quang Huy – Võ Duy Thanh Tâm, Giáo trình Word 2010, NXB 

Thông tin và truyền thông, 2010. 

[6] Nguyễn Đình Tê, Tự Học Excel 2010 & PowerPoint 2010, NXB Phƣơng 

Đông, 2011. 

[7] Hoàng Trọng – Chu Nguyễn Mộng Ngọc, Phân tích dữ liệu nghiên cứu 

với SPSS, NXB Hồng Đức, 2008. 

[8] Pradeep K. Sinha, Priti Sinha, Computer Fundamentals (Sixth Edition), 

BPB Publications, 2007. 

[9] Joan Preppernau, Joyce Cox, Windows 7 Step by Step, Microsoft Press, 

2010. 

[10] Joyce Cox, Joan Lambert, Microsoft Word, Excel, PowerPoint 2010 Step 

by Step, Microsoft Press, 2010. 

 12.14. Thang điểm đánh giá: 10/10 

 12.15. Đánh giá học phần: 

- Đánh giá quá trình: 40% 

- Kiểm tra cuối học phần: 60% 

 12.16. Nội dung học phần: 

 12.16.1. Phân bố thời gian các chƣơng trong học phần: 

TT Tên chƣơng 

Tổng 

số tiết 

hoặc 

giờ 

Phân bố thời gian 

(tiết hoặc giờ) 

Lý 

thuyết 

Bài 

tập 

Thảo 

luận 

TN/ 

TH 

Tự 

học 

1 Hiểu biết về công nghệ thông tin 15 3 0 0 2 10 

2 S  dụng máy tính 42 2 0 0 12 28 

3 X  l  văn bản 45 2 0 0 13 30 

4 S  dụng bảng tính 45 2 0 0 13 30 

5 S  dụng trình chiếu 39 2 0 0 11 26 

6 S  dụng Internet 15 2 0 0 3 10 
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7 Phân tích và thống kê dữ liệu 24 2 0 0 6 16 

Tổng 225 15 0 0 60 150 

 

 12.16.2. Đề cƣơng chi tiết của học phần: 

Chƣơng 1. Hiểu biết về công nghệ thông tin 

1.1. Tổng quan về máy tính 

1.1.1. Một số khái niệm cơ bản 

1.1.2. Các loại máy tính 

1.1.3. Sơ đồ cấu trúc chung của một máy tính 

1.2. Phần cứng 

1.2.1. Bộ x  lý trung tâm 

1.2.2. Bộ nhớ 

1.2.3. Thiết bị nhập/xuất 

1.2.4. Thiết bị mạng 

1.2.5. Cổng giao tiếp 

1.3. Phần mềm 

1.3.1. Khái niệm 

1.3.2. Phân loại phần mềm 

1.3.3. Các bƣớc cơ bản tạo ra phần mềm 

1.4. Mạng máy tính 

1.4.1. Khái niệm mạng máy tính 

1.4.2. Các mô hình mạng 

1.4.3. Phân loại mạng máy tính 

1.5. Tổng quan về Internet 

1.5.1. Khái niệm Internet 

1.5.2. Giao tiếp giữa các máy tính trên Internet 

1.5.3. Các dịch vụ và phƣơng thức kết nối Internet 

1.5. Ứng dụng của Công nghệ thông tin – Truyền thông 

1.5.1. Ứng dụng trong kinh doanh 

1.5.2. Ứng dụng trong giáo dục 

1.5.3. Ứng dụng trong y tế 

1.5.4. Ứng dụng trong các dịch vụ công 

1.7. Virus máy tính và cách ph ng chống 

1.7.1. Khái niệm 

1.7.2. Tác hại của virus máy tính 

1.7.3. Các hình thức lây nhiễm 

1.7.4. Cách phòng chống và ngăn chặn tác hại của virus 

1.7.5. Phần mềm diệt virus 

1.8. Tìm hiểu về bản quyền và bảo vệ dữ liệu 

1.8.1. Bản quyền 
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1.8.2. Bảo vệ dữ liệu 

1.9. An toàn lao động và bảo vệ môi trƣờng trong s  dụng Công nghệ thông tin 

-  Truyền thông 

Chƣơng 2. S  dụng máy tính 

2.1. Tổng quan về hệ điều hành 

2.1.1. Khái niệm hệ điều hành 

2.1.2. Chức năng của hệ điều hành 

2.1.3. Một số hệ điều hành thông dụng 

2.2. Làm việc với hệ điều hành 

2.2.1. Giới thiệu hệ điều hành Windows 

2.2.2. Đăng nhập và thoát khỏi Windows 

2.2.3. Làm quen với môi trƣờng làm việc của Windows 

2.3. Quản l  tập tin và thƣ mục 

2.3.1. Khái niệm tập tin, thƣ mục, shortcut 

2.3.2. Làm việc với tập tin, thƣ mục 

2.3.3. Làm việc với shortcut 

2.4. S  dụng Control Panel 

2.4.1. Tùy biến môi trƣờng làm việc 

2.4.2. Quản lý tài khoản ngƣời dùng 

2.4.3. Cài đặt và gỡ bỏ phần mềm ứng dụng 

2.4.4. Cài đặt và s  dụng máy in 

2.5. Cài đặt và s  dụng một số phần mềm ứng dụng phổ biến 

2.5.1. Phần mềm Snipping Tool 

2.5.2. Phần mềm Sticky Notes 

2.5.3. Phần mềm Caculator 

2.5.4. Phần mềm WinRar/WinZip 

2.5.5. Phần mềm Zoomit 

2.5.6. Phần mềm Camtasia 

2.6. S  dụng tiếng Việt 

2.6.1. Bảng mã và phông chữ tiếng Việt 

2.6.2. Kiểu gõ tiếng Việt 

2.6.3. S  dụng phần mềm gõ tiếng Việt 

2.7. Kỹ thuật s  dụng bàn phím 

2.7.1. Làm quen với bàn phím máy tính 

2.7.2. Tƣ thế ngồi và vị trí các ngón tay 

2.7.3. Tập đánh máy các hàng/nhóm phím 

2.7.4. Luyện đánh máy bằng phần mềm Typing Master 

Chƣơng 3. X  l  văn bản 

3.1. Tổng quan về soạn thảo văn bản và MS Word 

3.1.1. Văn bản và soạn thảo văn bản trên máy tính 
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3.1.2. Làm quen với Ms Word 

3.1.3. Một số thao tác cơ bản trong soạn thảo văn bản với Ms Word 

3.2. Định dạng văn bản 

3.2.1. Định dạng ký tự 

3.2.2. Định dạng đoạn văn bản 

3.3. Làm việc với bảng và các đối tƣợng đồ họa 

3.3.1. Tạo và làm việc với bảng 

3.3.2. Làm việc với đối tƣợng đồ họa 

3.3. Định dạng tự động với Style 

3.3.1. Tạo style mới 

3.3.2. Áp dụng style cho văn bản 

3.4. Tạo mục lục tự động 

3.4.1. Tạo mục lục nội dung (Table of Contents) 

3.4.2. Tạo mục lục hình ảnh (Table of Figures) 

3.5. Tạo chú giải ở cuối trang (Footnote) và cuối tài liệu (Endnote) 

3.5.1. Tạo và hiệu chỉnh Footnote 

3.5.2. Tạo và hiệu chỉnh Endnote 

3.6. Chèn tiêu đề đầu trang (Header) và tiêu đề cuối trang (Footer) 

3.6.1. Chèn Header 

3.6.2. Chèn Footer 

3.6.3. Đánh số trang 

3.6.4. Hiệu chỉnh Header và Footer 

3.7. Bảo mật tài liệu 

3.7.1. Bảo vệ tập tin văn bản 

3.7.2. Bảo vệ nội dung văn bản 

3.8. Định dạng trang và in ấn 

3.8.1. Định dạng trang 

3.8.2 In văn bản 

Chƣơng 4. S  dụng bảng tính 

4.1. Làm quen với Ms Excel 

4.1.1. Bảng tính và phần mềm bảng tính 

4.1.2. C a sổ làm việc của Ms Excel 

4.1.3. Các thao tác cơ bản trên bảng tính 

4.1.4. Quản lý Workbook 

4.2. Tạo và định dạng bảng tính 

4.2.1. Các loại dữ liệu 

4.2.2. Nhập và hiệu chỉnh dữ liệu 

4.2.3. Định dạng bảng tính 

4.2.4. Định dạng trang và in ấn 

4.3. Thực hiện tính toán s  dụng công thức và hàm 
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4.3.1. S  dụng công thức 

4.3.2. S  dụng một số hàm cơ bản 

4.4. Sắp xếp, trích lọc, tổng hợp và biểu diễn dữ liệu 

4.4.1. Sắp xếp và trích lọc dữ liệu 

4.4.2. Tổng hợp dữ liệu 

4.4.3. Biểu diễn dữ liệu bằng biểu đồ 

Chƣơng 5. S  dụng trình chiếu 

5.1. Tổng quan về bài thuyết trình và Ms PowerPoint 

5.1.1. Bài thuyết trình và phần mềm trình chiếu 

5.1.2. Làm quen Ms PowerPoint 

5.2.Tạo bài thuyết trình cơ bản 

5.2.1. Thao tác với slide 

5.2.2. Thao tác với văn bản trong slide 

5.2.3. Định dạng slide 

5.2.4. Tạo liên kết (Hyperlink) 

5.2.5. Tạo hiệu ứng cho bài thuyết trình 

5.2.6.S  dụng Slide Master 

5.3. Làm việc với bảng biểu và biểu đồ 

5.3.1. Làm việc với bảng 

5.3.2. Làm việc với biểu đồ 

5.4. Làm việc với các đối tƣợng đồ họa 

5.4.1. Thêm các đối tƣợng đồ họa 

5.4.2. Định dạng các đối tƣợng đồ họa 

5.5. Hoàn thiện và trình chiếu bài thuyết trình 

5.5.1. Hoàn thiện bài thuyết trình 

5.5.2. Trình chiếu bài thuyết trình 

Chƣơng 6. S  dụng Internet 

6.1. S  dụng trình duyệt web 

6.1.1. Chức năng và hoạt động của các trình duyệt web 

6.1.2. Một số trình duyệt web thông dụng 

6.1.3. Thao tác với trình duyệt 

6.2. S  dụng một số dịch vụ cơ bản trên Internet 

6.2.1. World Wide Web 

6.2.2. Thƣ điện t  

6.2.3. Tìm kiếm thông tin 

6.3. Làm việc với các ứng dụng của Google 

6.3.1. Google Mail 

6.3.2. Google Drive 

6.3.3. Google Docs 

6.3.4. Google Sites 
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6.3.5. Google Forms 

6.4. S  dụng website thƣơng mại điện t  và ng n hàng điện t  

6.4.1. Các chức năng của website thƣơng mại điện t  và ng n hàng điện t  

6.4.2. S  dụng các chức năng cơ bản của website thƣơng mại điện t  

6.4.3. S  dụng các dịch vụ ng n hàng điện t  cơ bản 

Chƣơng 7. Ph n tích và thống kê dữ liệu 

7.1. Tạo biến và nhập liệu 

7.1.1. Phân loại dữ liệu 

7.1.2. Các loại thang đo 

7.1.3. Tạo biến 

7.1.4. Nhập dữ liệu 

7.1.5. Làm sạch dữ liệu 

7.2. Thống kê dữ liệu 

7.2.1. Bảng tần số 

7.2.2. Bảng thống kê mô tả 

7.2.3. Bảng tổng hợp nhiều biến 

7.3. Kiểm định dữ liệu 

7.3.1. Kiểm định mối liên hệ giữa 2 biến định tính 

7.3.2. Kiểm định trung bình tổng thể 

7.3.3. Kiểm định phƣơng sai 

7.4. Tƣơng quan và hồi quy tuyến tính 

7.4.1. Hệ số tƣơng quan 

7.4.2. Hồi quy tuyến tính đơn 

7.4.3. Hồi quy tuyến tính bội 

 12.17. Cơ sở vật chất phục vụ học tập 

- Bảng, bút lông, projector hoặc phần mềm NetOp School/NetSupport School, 

máy tính cài hệ điều hành Windows, trình duyệt web. 

- Giáo trình, tài liệu tham khảo. 

 12.18. Hƣớng dẫn thực hiện 

Học phần này tổ chức giảng dạy trong học k  1 hoặc học k  2 năm thứ nhất của 

các hệ đào tạo. 

 12.19. Phê duyệt 

N  y    t  n     năm 2019 

Trƣởng Khoa CNTT 

 

 

 

N  y   t  n      năm 2019 

Trƣởng Bộ môn 

 

 

 

N  y   t  n     năm 2019 

Ngƣời biên soạn 
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 13. ĐỀ CƢƠNG HỌC PHẦN: TOÁN CAO CẤP C1 

 13.1. Tên học phần: TOÁN CAO CẤP C1 

 13.2.    học phần: 18200004 

 13.3. Số t n chỉ: 3(3,0,6) 

 13.4. Loại học phần: Bắt buộc 

 13.5. Đối tƣợng học: Sinh viên đại học chính quy khối ngành kinh tế 

 13.6. Giảng viên giảng dạy:  

STT Họ và tên Trình độ chuyên môn Đơn vị công tác 

1 Nguyễn Văn Kính Phó giáo sƣ – Tiến sĩ Khoa KHCB 

2 Lê Thị Thanh An Tiến sĩ Khoa KHCB 

3 Đinh Vinh Hiển Thạc sĩ Khoa KHCB 

4 Nguyễn Đình Inh Thạc sĩ Khoa KHCB 

5 B i Đức Nam Thạc sĩ Khoa KHCB 

6 Đoàn Thị Nhƣ Qu nh Thạc sĩ Khoa KHCB 

7 Nguyễn Trƣờng Sinh Thạc sĩ Khoa KHCB 

8 Lê Hữu K  Sơn Thạc sĩ Khoa KHCB 

9 Dƣơng Thị Mộng Thƣờng Thạc sĩ Khoa KHCB 

10 Đào Thị Trang Thạc sĩ Khoa KHCB 

11 Lê Thị Thu  Trang Thạc sĩ Khoa KHCB 

12 Nguyễn Quốc Tiến Thạc sĩ Khoa KHCB 

13 Nguyễn Văn Ý Thạc sĩ Khoa KHCB 

 

 13.7. Phân bố thời gian: 

- Học trên lớp:     45 tiết 

- Tự học:      90 tiết 

- Lý thuyết:      45 tiết 

- Thí nghiệm/Thực hành (TN/TH):  00 tiết 

 13.8. Điều kiện tham gia học tập học phần: 

- Học phần tiên quyết: Không 

- Học phần trƣớc: Không 

- Học phần song hành: Toán cao cấp C2 

 13.9. Mục tiêu học phần: 

Chuẩn 

đầu ra 

HP 

Mục tiêu học phần 

(Học phần này trang bị cho sinh viên) 

Chuẩn 

đầu ra 

CTĐT 

C1 Hệ thống kiến thức về giới hạn, liên tục, đạo hàm, vi phân hàm 

số của một và nhiều biến số thực, tích phân của một số hàm số 

b 

C2 Ứng dụng các kiến thức toán học vào giải quyết một số bài toán 

trong kinh tế. 

b 

 13.10. Chuẩn đầu ra của học phần: 
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Chuẩn đầu 

ra HP 

Mục tiêu học phần 

(Sau khi học xong môn học n y, n ười học có thể) 

Chuẩn 

đầu ra 

CTĐT 

 

 

 

 

 

C1 

C1.1 Hệ thống lại những kiến thức cơ bản về giới hạn, liên tục, đạo 

hàm, vi ph n, nguyên hàm và tích ph n xác định của hàm một 

biến 

 

b 

C1.2 Hiểu đƣợc những nội dung cơ bản về chuỗi số, tích phân suy 

rộng của hàm một biến; phép tính vi phân của hàm nhiều 

biến; phƣơng trình vi ph n cấp 

 

b 

C1.3 Nhận biết đƣợc một số ứng dụng của giải tích toán học trong 

kinh tế và các chức năng của phần mềm tính toán Maple 

 

b 

 

 

C2 

C2.1 S  dụng tích ph n để tìm hàm chi phí, doanh thu, phân tích 

phúc lợi xã hội và chính sách điều tiết thị trƣờng của Nhà 

nƣớc 

 

b 

C2.2 Tìm nghiệm phƣơng trình vi ph n, ứng dụng phƣơng trình vi 

ph n trong ph n tích mô hình kinh tế động 

 

b 

C2.3 Xét sự hội tụ của chuỗi số, ứng dụng chuỗi số trong định giá 

cổ phiếu 

 

b 

C2.4 Ý thức đƣợc việc vận dụng những hiểu biết toán học vào các 

chuyên ngành kinh tế và vào đời sống nhằm cải thiện điều 

kiện sống 

 

b 

 13.11.  ô tả vắn tắt nội dung học phần: 

Học phần này bao gồm các nội dung sau: 

- Giới hạn hàm số, liên tục, đạo hàm và vi phân của hàm số một biến số. 

- Tích phân bất định, xác định và tích phân suy rộng, ứng dụng tích ph n để tính 

diện tích, thể tích. 

- Giới hạn, đạo hàm riêng, vi phân của hàm số 2, 3 biến số; cực trị của hàm 2 

biến số và ứng dụng. 

- Chuỗi số, chuỗi luỹ thừa. 

- Phƣơng trình vi ph n cấp 1, 2 các dạng cơ bản. 

 13.12. Nhiệm vụ của sinh viên: 

- Tham dự đầy đủ giờ học lý thuyết trên lớp. 

- Làm bài tập, tiểu luận theo yêu cầu của giảng viên. 

- Dự kiểm tra học phần và thi cuối học phần. 

 13.13. Tài liệu học tập: 

 13.13.1. Sách, giáo trình chính: 

[1] Nguyễn Văn Kính (chủ biên), Toán cao cấp A1-C1, Trƣờng Đại học Công 

nghiệp Thực phẩm Tp. Hồ Chí Minh, 2013. 

[2] Nguyễn Văn Kính (chủ biên), Toán cao cấp A3-C3, Trƣờng Đại học Công 

nghiệp Thực phẩm Tp. Hồ Chí Minh, 2013. 

 13.13.2. Tài liệu tham khảo: 
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[1] Nguyễn Đình Trí (chủ biên), Toán học cao cấp, Tập II, III, NXB GDVN, 

2010. 

[2] Nguyễn Đình Trí (chủ biên), Bài tập Toán học cao cấp, Tập II, III,  NXB 

GDVN, 2010. 

[2] Nguyễn Đình Thu  (chủ biên), Toán hoc cao cấp dành cho các nhà kinh 

tế, NXB Trƣờng ĐH Kinh tế Quốc dân, 2012. 

 13.14. Thang điểm đánh giá: 10/10 

 13.15. Đánh giá học phần: 

- Đánh giá quá trình: 

+ Điểm thái độ học tập: 00 % 

+ Điểm tiểu luận: 30% 

+ Điểm kiểm tra giữa học phần: 00% 

- Điểm thi kết thúc học phần: 70% 

 13.16. Nội dung học phần: 

 13.16.1. Phân bố thời gian các chƣơng trong học phần: 

STT Tên chƣơng 

Tổng 

số tiết 

hoặc 

giờ 

Phân bố thời gian 

(tiết hoặc giờ) 

Lý 

thuyết 

Bài 

tập 

Thảo 

luận 

TN/ 

TH 

Tự 

học 

1 
Giới hạn của hàm số một 

biến số 
18 4 2 0 0 12 

2 
Phép tính vi phân hàm số 

một biến số 
24 6 2 0 0 16 

3 
Phép tính tích phân hàm số 

một biến số 
27 6 3 0 0 18 

4 Chuỗi số 18 2 2 0 0 12 

5 
Phép tính vi phân hàm số 

nhiều biến số 
36 8 4 0 0 24 

6 Phƣơng trình vi ph n 18 4 2 0 0 12 

Tổng 135 30 15 0 0 90 

 

 13.16.2. Đề cƣơng chi tiết của học phần: 

Chƣơng 1. Giới hạn của hàm số một biến số (4 LT + 2 BT) 

1.1. Giới hạn của hàm số (4 tiết) 

1.1.1. Các định nghĩa về hàm số 

1.1.2. Các hàm số sơ cấp cơ bản 

1.1.3. Giới hạn của hàm số 

1.1.4. Vô cùng bé, vô cùng lớn 

1.1.5. Kh  dạng vô định 

1.2. Hàm số liên tục (2 tiết) 
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1.2.1. Định nghĩa hàm số liên tục 

1.2.2. Các phép toán và tính chất của hàm số liên tục 

Chƣơng 2. Phép tính vi ph n hàm số một biến số (4 LT + 2 BT) 

2.1. Đạo hàm của hàm số (4 tiết) 

2.1.1. Định nghĩa và   nghĩa hình học của đạo hàm 

2.1.2. Bảng đạo hàm của các hàm số sơ cấp cơ bản 

2.1.3. Các quy tắc tính đạo hàm 

2.1.4. Đạo hàm cấp cao 

2.1.5. Các định lý về giá trị trung bình 

2.2.Vi phân của hàm số (2 tiết) 

2.2.1. Định nghĩa 

2.2.2. Quy tắc tính vi phân 

2.2.3. Ứng dụng của vi ph n để tính gần đúng 

2.2.4. Vi phân cấp cao 

2.3. Một số ứng dụng của đạo hàm (2 tiết) 

2.3.1. Quy tắc L’Hospital 

2.3.2. Ứng dụng đạo hàm trong phân tích kinh tế 

Chƣơng 3. Phép tính tích ph n hàm số một biến số (6 LT + 3 BT) 

3.1. Nguyên hàm và tích phân bất định (3 tiết) 

3.1.1. Các định nghĩa và tính chất 

3.1.2. Bảng tích phân các hàm số sơ cấp 

3.1.3. Phƣơng pháp tính tích ph n bất định 

3.2. Tích ph n xác định (3 tiết) 

3.2.1. Các định nghĩa và tính chất 

3.2.2. Một số tính chất của tích ph n xác định 

3.2.3. Công thức Newton – Leibniz 

3.2.4. Các phƣơng pháp tính tích ph n xác định 

3.2.5. Ứng dụng của tích ph n xác định 

3.3. Tích phân suy rộng (3 tiết) 

3.3.1. Tích phân suy rộng loại 1 

3.3.2. Tích phân suy rộng loại 2 

Chƣơng 4. Chuỗi số ( 2 LT +2 BT) 

4.1. Chuỗi số (4 tiết) 

4.1.1. Định nghĩa và các tính chất 

4.1.2. Chuỗi số không âm 

4.1.3. Các chuỗi số đặc biệt 

Chƣơng 5. Phép tính vi ph n hàm số nhiều biến số  (8 LT + 4 BT) 

5.1. Các khái niệm cơ bản (1 tiết) 

5.1.1. Khoảng cách trong mặt ph ng, trong không gian 

5.1.2. Định nghĩa hàm số nhiều biến số (2, 3 biến số) 
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5.1.3. Biểu diễn hình học của hàm số hai biến số 

5.1.4. Sự hội tụ của dãy điểm trong mặt ph ng, trong không gian 

5.2. Giới hạn, sự liên tục của hàm số nhiều biến số (3 tiết) 

5.2.1. Giới hạn của hàm số hai ba biến số 

5.2.2. Sự liên tục của hàm hai ba biến số 

5.3. Đạo hàm riêng và vi phân hàm số hai ba biến số 

5.3.1. Đạo hàm riêng (3 tiết) 

5.3.1.1. Đạo hàm riêng cấp một 

5.3.1.2. Đạo hàm riêng cấp cao 

5.3.1.3. Đạo hàm của hàm hợp 

5.3.1.4. Đạo hàm riêng của hàm ẩn 

5.3.2. Vi phân (2 tiết) 

5.3.2.1. Vi phân cấp một 

5.3.2.2. Ứng dụng vi phân toàn phần để tính gần đúng 

5.3.2.3. Vi phân cấp cao 

5.4. Ứng dụng (3 tiết) 

5.4.1. Cực trị  hàm 2 biến số (không điều kiện) 

5.4.2. Cực trị có điều kiện của hàm số 2 biến số 

5.4.3. Giá trị lớn, nhỏ nhất của hàm 2 biến số trên miền đóng và bị chặn 

5.4.4. Một số bài toán cực trị trong kinh tế 

Chƣơng 6. Phƣơng trình vi ph n (4 LT + 2 BT) 

6.1. Phƣơng trình vi ph n cấp 1 (2 tiết) 

6.1.1. Các khái niệm cơ bản 

6.1.2. Cách giải một số dạng phƣơng trình cơ bản 

6.1.2.1. Phƣơng trình có biến số phân li 

6.1.2.2. Phƣơng trình đ ng cấp 

6.1.2.3. Phƣơng trình tuyến tính 

6.1.2.4. Phƣơng trình Bernoulli 

6.2. Phƣơng trình vi ph n cấp 2 (2 tiết) 

6.2.1. Các khái niệm cơ bản 

6.2.2. Cách giải một số dạng phƣơng trình giảm cấp đƣợc 

6.2.2.1. Phƣơng trình 
( )y f x

 (vắng 
,y y

). 

6.2.2.2. Phƣơng trình 
( , )y f y y

 (vắng x ). 

6.2.2.3. Phƣơng trình 
( , )y f x y

 (vắng y ) 

6.3. Phƣơng trình vi ph n tuyến tính cấp 2 có hệ số hằng (2 tiết) 

6.3.1. Các khái niệm cơ bản 

6.3.2. Cách giải: phƣơng trình thuần nhất, phƣơng trình có vế phải dạng đặc biệt. 

 13.17. Cơ sở vật chất phục vụ học tập: 

- Phấn, bảng, micro, projector, laptop 
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- Giáo trình, tài liệu tham khảo, danh mục các chuyên đề và bài tập lớn 

 13.18. Hƣớng dẫn thực hiện 

- Đề cƣơng này đƣợc áp dụng cho sinh viên đại học khối ngành kinh tế, từ khoá 

tuyển sinh năm 2017. 

- Trong buổi lên lớp đầu tiên giảng viên cần giới thiệu đề cƣơng học phần trong 

đó nêu rõ mục tiêu, nội dung vắn tắt và yêu cầu đối với sinh viên. 

- Phần đánh giá sinh viên, giảng viên cần nêu rõ quy định về đánh giá học phần. 

- Thời gian kiểm tra và thi: 

+ Kiểm tra tính điểm 30%: Trong khoảng thời gian 15 tuần 

+ Thi cuối học phần 70%: Sau tuần thứ 15 

+ Nộp tiểu luận: Vào tuần thứ 14. 

 13.19. Phê duyệt 

N  y    t  n     năm 2019 

Trƣởng Khoa 

 

 

 

N  y   t  n      năm 2019 

Trƣởng Bộ môn 

 

 

 

N  y   t  n     năm 2019 

Ngƣời biên soạn 
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 14. ĐỀ CƢƠNG HỌC PHẦN: TOÁN CAO CẤP C2 

 14.1. Tên học phần: TOÁN CAO CẤP C2 

 14.2.    học phần: 18200005 

 14.3. Số t n chỉ: 2(2,0,4) 

 14.4. Loại học phần: Bắt buộc 

 14.5. Đối tƣợng học: Sinh viên đại học chính quy khối ngành kinh tế 

 14.6. Giảng viên giảng dạy: 

STT Họ và tên Trình độ chuyên môn Đơn vị công tác 

1 Nguyễn Văn Kính Phó giáo sƣ – Tiến sĩ Khoa KHCB 

2 Lê Thị Thanh An Tiến sĩ Khoa KHCB 

3 Đinh Vinh Hiển Thạc sĩ Khoa KHCB 

4 Nguyễn Đình Inh Thạc sĩ Khoa KHCB 

5 B i Đức Nam Thạc sĩ Khoa KHCB 

6 Đoàn Thị Nhƣ Qu nh Thạc sĩ Khoa KHCB 

7 Nguyễn Trƣờng Sinh Thạc sĩ Khoa KHCB 

8 Lê Hữu K  Sơn Thạc sĩ Khoa KHCB 

9 Dƣơng Thị Mộng Thƣờng Thạc sĩ Khoa KHCB 

10 Đào Thị Trang Thạc sĩ Khoa KHCB 

11 Lê Thị Thu  Trang Thạc sĩ Khoa KHCB 

12 Nguyễn Quốc Tiến Thạc sĩ Khoa KHCB 

13 Nguyễn Văn Ý Thạc sĩ Khoa KHCB 

 

 14.7. Phân bố thời gian: 

- Học trên lớp:     30 tiết 

- Tự học:      60 tiết 

- Lý thuyết:      30 tiết 

- Thí nghiệm/Thực hành (TN/TH):  00 tiết 

 14.8. Điều kiện tham gia học tập học phần: 

- Học phần tiên quyết: Không 

- Học phần trƣớc: Không 

- Học phần song hành: Toán cao cấp C1, C3 

 14.9. Mục tiêu học phần: 

Chuẩn 

đầu ra 

HP 

Mục tiêu học phần 

(Học phần này trang bị cho sinh viên) 

Chuẩn 

đầu ra 

CTĐT 

C3 Hệ thống kiến thức toán học đại cƣơng nhƣ: ma trận định thức, hệ 

phƣơng trình đại số tuyến tính, không gian vector R
n
, phép biến đổi 

tuyến tính, dạng toàn phƣơng 

b 

C4 Ứng dụng các kiến thức toán học khi giải quyết vấn đề thực tiễn 

yêu cầu; là điều kiện để học tiếp các học phần về Mô hình toán kinh 

b 
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tế, Quy hoạch tuyến tính 

 14.10. Chuẩn đầu ra của học phần: 

Chuẩn đầu 

ra HP 

Mục tiêu học phần 

(Sau khi học xong môn học n y, n ười học có thể) 

Chuẩn 

đầu ra 

CTĐT 

 

 

 

 

 

C3 

C3.1 Hệ thống lại những kiến thức cơ bản về ma trận định thức, hệ 

phƣơng trình đại số tuyến tính, không gian vector R
n
, phép biến 

đổi tuyến tính, dạng toàn phƣơng. 

 

b 

 

 

C3.2 

Thực hiện các phép tính về ma trận, định thức, giải hệ phƣơng 

trình tuyến tính; kiểm nghiệm không gian vectơ, không gian 

con, hệ vectơ độc lập và phụ thuộc tuyến tính, hệ sinh, ánh xạ 

tuyến tính/phép biến đổi tuyến tính, đƣa dạng toàn phƣơng về 

dạng chính tắc 

 

b 

 

 

C4 

C4.1 Vận dụng giải quyết các bài toán cơ bản trong kinh tế, từ các 

mô hình toán học 

 

b 

 

C4.2 
Có kỹ năng ph n tích, đánh giá vấn đề; kỹ năng làm việc theo 

nhóm…; kỹ năng viết và trình bày báo cáo thông qua các bài 

tập nhóm. 

 

b 

 14.11.  ô tả vắn tắt nội dung học phần: 

Học phần này có nội dung về đại số tuyến tính, bao gồm: 

- Ma trận - Định thức 

- Hệ phƣơng trình tuyến tính. 

- Không gian vector R
n
. 

- Phép biến đổi tuyến tính. 

- Dạng toàn phƣơng. 

 14.12. Nhiệm vụ của sinh viên: 

- Tham dự đầy đủ giờ học lý thuyết và bài tập trên lớp. 

- Làm đầy đủ các bài tập, tiểu luận theo yêu cầu của giảng viên. 

- Dự kiểm tra học phần  và thi cuối k . 

 14.13. Tài liệu học tập: 

 14.13.1. Sách, giáo trình chính: 

[1] Nguyễn Văn Kính (chủ biên), Toán cao cấp A2-C2, Trƣờng Đại học Công 

nghiệp Thực phẩm Tp. Hồ Chí Minh, 2014. 

 14.13.2. Tài liệu tham khảo: 

[1] Nguyễn Đình Trí (chủ biên), Toán học cao cấp - Tập 1, NXB Giáo dục Việt 

Nam, 2010. 

[2] Nguyễn Đình Trí (chủ biên), Bài tập Toán học cao cấp - Tập 1, NXB Giáo 

dục Việt Nam, 2010. 

[3] Lê Đình Thu  (chủ biên), Giáo trình Toán cao cấp cho các nhà kinh tế, 

NXB Đại học Kinh tế Quốc dân, 2012. 

 14.14. Thang điểm đánh giá: 10/10 
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 14.15. Đánh giá học phần: 

- Đánh giá quá trình: 

+ Điểm thái độ học tập: 00% 

+ Điểm tiểu luận: 30% 

+ Điểm kiểm tra giữa học phần: 00% 

- Điểm thi kết thúc học phần: 70% 

 14.16. Nội dung học phần: 

 14.16.1. Phân bố thời gian các chƣơng trong học phần: 

STT Tên chƣơng 

Tổng 

số tiết 

hoặc 

giờ 

Phân bố thời gian 

(tiết hoặc giờ) 

Lý 

thuyết 

Bài 

tập 

Thảo 

luận 

TN/ 

TH 

Tự 

học 

1 Ma trận-Định thức 24 5 3 0 0 16 

2 Hệ phƣơng trình tuyến tính 18 4 2 0 0 12 

3 Không gian vector 18 4 2 0 0 12 

4 Ánh xạ tuyến tính 12 3 1 0 0 8 

5 Dạng toàn phƣơng 18 4 2 0 0 12 

Tổng 90 23 7 0 0 60 

 14.16.2. Đề cƣơng chi tiết của học phần: 

Chƣơng 1. Ma trận – Định thức (6 LT + 2 BT) 

1.1. Ma trận (3 tiết) 

1.1.1. Các định nghĩa 

1.1.2. Các phép toán trên ma trận 

1.1.3. Một số tính chất của các phép toán trên ma trận 

1.1.4. Phép biến đổi sơ cấp ma trận 

1.1.5. Ma trận bậc thang 

1.1.6. Hạng của ma trận 

1.2. Định thức (2 tiết) 

1.2.1. Các định nghĩa 

1.2.2. Một số tính chất của định thức 

1.3. Ma trận nghịch đảo (3 tiết) 

1.3.1. Ma trận khả nghịch 

1.3.2. Một số tính chất của ma trận khả nghịch 

1.3.3. Tìm ma trận nghịch đảo bằng phép biến đổi sơ cấp 

1.3.4. Tìm ma trận nghịch đảo bằng phƣơng pháp định thức. 

Chƣơng 2. Hệ phƣơng trình tuyến tính (4 LT + 2 BT) 

2.1. Hệ phƣơng trình tuyến tính (2 tiết) 

2.1.1. Hệ phƣơng trình tuyến tính tổng quát 
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2.1.2. Nghiệm của hệ phƣơng trình tuyến tính 

2.2. Phƣơng pháp giải hệ phƣơng trình tuyến tính (4 tiết) 

2.2.1. Phƣơng pháp Cramer giải hệ phƣơng trình tuyến tính 

2.2.2. Phƣơng pháp Gauss để giải hệ phƣơng trình tuyến tính 

Chƣơng 3. Không gian vectơ 4 LT + 2 BT) 

3.1. Định nghĩa và các ví dụ (1 tiết) 

3.1.1. Không gian vectơ 
nR  

3.1.2. Một số tính chất của không gian vectơ 

3.2. Độc lập tuyến tính và phụ thuộc tuyến tính (1 tiết) 

3.2.1. Các định nghĩa 

3.2.2. Tính chất của hệ vectơ độc lập và phụ thuộc tuyến tính 

3.2.3. Hạng của một hệ hữu hạn vectơ 

3.3. Không gian vectơ con (1 tiết) 

3.3.1. Không gian vectơ con 

3.3.2.  Tập sinh, không gian vectơ sinh bởi một hệ vectơ 

3.4. Cơ sở, số chiều, tọa độ (2 tiết) 

3.4.1. Cơ sở, số chiều của không gian vectơ 

3.4.2. Tọa độ của vectơ 

3.4.3. Ma trận chuyển cơ sở 

3.5. Không gian Euclide (1 tiết) 

3.5.1. Tích vô hƣớng 

3.5.2. Độ dài vectơ 

3.5.3. Cơ sở trực giao, cơ sở trực chuẩn 

3.5.4. Trực chuẩn hóa Gram – Schmidt 

Chƣơng 4. Ánh xạ tuyến tính (3 LT + 1 BT) 

4.1. Ánh xạ tuyến tính (2 tiết) 

4.1.1. Định nghĩa ánh xạ tuyến tính 

4.1.2. Các tính chất cơ bản của ánh xạ tuyến tính 

4.1.3. Ma trận của ánh xạ tuyến tính 

4.2. Nhân và ảnh của ánh xạ tuyến tính (2 tiết) 

4.2.1. Nhân và ảnh 

4.2.2. Tìm cơ sở của Imf và kerf. 

Chƣơng 5. Dạng toán phƣơng (4 LT + 2 BT) 

5.1. Trị riêng, vectơ riêng (2 tiết) 

5.1.1. Đa thức đặc trƣng 

5.1.2. Giá trị riêng, vectơ riêng 

5.1.3. Phƣơng pháp tìm giá trị riêng, vectơ riêng 

5.2. Chéo hóa ma trận (1 tiết) 

5.2.1. Ma trận vuông chéo hóa đƣợc 

5.2.2. Chéo hóa ma trận đối xứng bằng ma trận trực giao 



139 

5.3. Dạng toàn phƣơng (2 tiết) 

5.3.1. Dạng toàn phƣơng 

5.3.2. Dạng chính tắc của dạng toàn phƣơng 

5.3.3. Phân loại dạng toàn phƣơng 

5.4. Đƣa dạng toàn phƣơng về dạng chính tắc (1 tiết) 

5.4.1. Phƣơng pháp biến đổi trực giao 

5.4.2. Phƣơng pháp Lagrange 

5.4.3. Luật quán tính 

2.14.17. Cơ sở vật chất phục vụ học tập: 

- Phấn, bảng, micro, projector, laptop. 

- Giáo trình, tài liệu tham khảo, danh mục các chuyên đề và bài tập lớn. 

2.14.18. Hƣớng dẫn thực hiện 

- Đề cƣơng này đƣợc áp dụng cho sinh viên đại học chính quy khối ngành kinh 

tế, từ năm học 2017 – 2019. 

- Trong buổi lên lớp đầu tiên giảng viên cần giới thiệu đề cƣơng học phần trong 

đó nêu rõ mục tiêu, nội dung vắn tắt và yêu cầu đối với sinh viên. 

- Phần đánh giá sinh viên, giảng viên cần nêu rõ quy định về đánh giá học phần. 

- Thời gian kiểm tra và thi: 

+ Kiểm tra tính điểm 30%: Trong khoảng thời gian 15 tuần 

+ Thi cuối học phần: Sau tuần thứ 15 

+ Nộp tiểu luận: Vào tuần thứ 14 

 14.19. Phê duyệt 

N  y    t  n     năm 2019 

Trƣởng Khoa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N  y   t  n      năm 2019 

Trƣởng Bộ môn 

 

 

 

 

N  y   t  n     năm 2019 

Ngƣời biên soạn 
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 15. ĐỀ CƢƠNG HỌC PHẦN: XÁC SUẤT THỐNG KÊ 

 15.1. Tên học phần:   C SUẤT VÀ THỐNG KÊ 

 15.2.    học phần: 18200007 

 15.3. Số t n chỉ: 2(2,0,4) 

 15.4. Loại học phần: Bắt buộc 

 15.5. Đối tƣợng học: Sinh viên đại học chính quy khối ngành CN &KT 

 15.6. Giảng viên giảng dạy: 

STT Họ và tên Trình độ chuyên môn Đơn vị công tác 

1 Tô Anh Dũng Phó giáo sƣ – Tiến sĩ Khoa KHCB 

2 Lê Thị Thanh An Tiến sĩ Khoa KHCB 

3 Đinh Vinh Hiển Thạc sĩ Khoa KHCB 

4 Nguyễn Đình Inh Thạc sĩ Khoa KHCB 

5 Nguyễn Trƣờng Sinh Thạc sĩ Khoa KHCB 

6 B i Đức Nam Thạc sĩ Khoa KHCB 

7 Lê Hữu K  Sơn Thạc sĩ Khoa KHCB 

8 Nguyễn Văn Ý Thạc sĩ Khoa KHCB 

9 Nguyễn Văn Hiếu Thạc sĩ Khoa KHCB 

10 Dƣơng Hoàng Kiệt C  nhân Ph ng KT&ĐBCL 

 15.7. Phân bố thời gian: 

- Học trên lớp:     30 tiết 

- Tự học:      60 tiết 

- Lý thuyết:      30 tiết 

- Thí nghiệm/Thực hành (TN/TH):  00 tiết 

 15.8. Điều kiện tham gia học tập học phần: 

- Học phần tiên quyết: Không 

- Học phần trƣớc: Toán cao cấp A1, A2 hoặc C1, C2 

- Học phần song hành: Không 

 15.9. Mục tiêu học phần: 

Chuẩn 

đầu ra 

HP 

Mục tiêu học phần 

(Học phần này trang bị cho sinh viên) 

Chuẩn 

đầu ra 

CTĐT 

P1 Các khái niệm, thức tính xác suất, biến ngẫu nhiên và một số phân 

phối thƣờng gặp, lý thuyết mẫu; kiểm định giả thuyết thống kê 

b 

P2 Những ứng dụng của xác suất thống kê trong các lĩnh vực khoa học kỹ 

thuật và kinh tế. 

b 

P3 Các nhận thức khoa học và những phƣơng pháp đặc thù của xác 

suất thống kê. 

b 

 15.10. Chuẩn đầu ra của học phần: 

Chuẩn 

đầu ra HP 

 

Mục tiêu học phần 

(Sau khi học xong môn học n y, n ười học có thể) 

Chuẩn 

đầu ra 

CTĐT 
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P1 P1.1 Hiểu đƣợc cơ bản về lý thuyết xác suất, thống kê. b 

P1.2 Biết và vận dụng công thức tính xác suất, biến ngẫu nhiên và một 

số phân phối thƣờng gặp, lý thuyết mẫu; kiểm định giả thuyết 

thống kê 

b 

 

 

P2 

 

 

 

 

 

 

P2.1 

Thu thập thông tin từ các nguồn cần thiết cho việc học tập học và 

nghiên cứu xác suất thống kê 

b 

 

P2.2 

Phân tích, tổng hợp và x  l  đƣợc các thông tin thu đƣợc để rút 

ra kết luận  

b 

 

 

P2.3 

Vận dụng đƣợc các kiến thức để giải đƣợc các bài tập xác suất 

thống kê và giải quyết các vấn đề đơn giản trong đời sống và 

trong sản xuất  

b 

 

 

 

 

P3 

P3.1 S  dụng đƣợc các thuật ngữ xác suất thống kê, các đồ thị, bảng 

biểu để trình bày rõ ràng, chính xác   nghĩa của các khái niệm 

b 

P3.2 Vận dụng những hiểu biết xác suất thống kê vào trong các khoa 

học khác, vào đời sống nhằm cải thiện điều kiện sống, học tập. 

b 

 

P3.3 

Có thái độ khách quan, trung thực; có tác phong tỉ mỉ, cẩn thận, 

chính xác và có tinh thần hợp tác trong việc học tập môn xác suất 

thống kê, cũng nhƣ trong việc áp dụng các hiểu biết đã đạt đƣợc 

 

b 

2.15.11.  ô tả vắn tắt nội dung học phần: 

Học phần này gồm các nội dung về xác suất và thống kê toán: 

 15.11.  ô tả vắn tắt nội dung học phần: 

Học phần này gồm các nội dung về xác suất và thống kê toán: 

- Lý thuyết xác suất, biến ngẫu nhiên rời rạc và một số luật phân phối xác suất. 

- Lý thuyết mẫu và các bài toán cơ bản của thống kê nhƣ ƣớc lƣợng về một 

trung bình và một tỷ lệ, kiểm định giả thuyết về một trung bình và một tỷ lệ. 

- Hồi qui và tƣơng quan. 

 15.12. Nhiệm vụ của sinh viên: 

- Tham dự đầy đủ giờ học lý thuyết và bài tập trên lớp. 

- Làm đầy đủ các bài tập, tiểu luận theo yêu cầu của giảng viên. 

- Dự kiểm tra học phần giữa k  và thi cuối k . 

 15.13. Tài liệu học tập: 

 15.13.1. Sách, giáo trình chính: 

[1]  Lê Sĩ Đồng, Xác suất thống kê và ứng dụng, NXB Giáo dục, 2012 

 15.13.2. Tài liệu tham khảo: 

[1]  Tô Anh Dũng, Xác suất thống kê, Nxb ĐHQG Tp.HCM, 2011. 

[2]  Nguyễn Cao Văn – Trần Thái Ninh, Giáo trình lý thuyết xác suất và 

Thống kê toán, Nhà xuất bản Thống kê và Trƣờng đại học Kinh tế Quốc dân, 2005. 

[3]  Bùi Minh Trí, Xác suất thống kê và qui hoạch thực nghiệm, Nxb ĐHQG – 

Hà Nội, 2011. 

[4]  Dƣơng Hoàng Kiệt, Bài tập Xác suất thống kê, Trƣờng ĐH CNTP Tp.HCM, 

2012  
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 15.14. Thang điểm đánh giá: 10/10 

 15.15. Đánh giá học phần: 

- Đánh giá quá trình: 

+ Điểm thái độ học tập: 00% 

+ Điểm tiểu luận: 30% 

+ Điểm kiểm tra giữa học phần: 00% 

- Điểm thi kết thúc học phần: 70% 

 15.16. Nội dung học phần: 

 15.16.1. Phân bố thời gian các chƣơng trong học phần: 

STT Tên chƣơng 

Tổng 

số tiết 

hoặc 

giờ 

Phân bố thời gian 

(tiết hoặc giờ) 

Lý 

thuyết 

Bài 

tập 

Thảo 

luận 

TN/ 

TH 

Tự 

học 

1 
Bổ túc kiến thức dùng trong 

Xác suất 
6 1 1 0 0 4 

2 
Những khái niệm cơ bản của 

lý thuyết xác suất 
18 4 2 0 0 12 

3 
Biến ngẫu nhiên và một số 

phân phối thƣờng gặp 
18 4 2 0 0 12 

4 Lý thuyết mẫu và ƣớc lƣợng 18 4 2 0 0 12 

5 Kiểm định giả thuyết thống kê 18 4 2 0 0 12 

6 Hồi qui và tƣơng quan 12 3 1 0 0 8 

Tổng 90 20 10 0 0 60 

 

 15.16.2. Đề cƣơng chi tiết của học phần: 

Chƣơng 1. Bổ túc kiến thức dùng trong Xác suất 

1.1. Đại số tổ hợp 

1.1.1. Chỉnh hợp và hoán vị 

1.1.2. Tổ hợp 

1.1.3. Hai phƣơng pháp giải toán tổ hợp 

1.1.4. Nhị thức Newton 

1.2. Phép tính vi tích phân 

1.2.1. Đạo hàm và ứng dụng 

1.2.2. Tích phân và ứng dụng 

Chƣơng 2. Những khái niệm cơ bản của lý thuyết xác suất 

2.1. Các khái niệm cơ bản 

2.1.1. Phép th  ngẫu nhiên 

2.1.2. Biến cố ngẫu nhiên 
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2.1.3. Phép toán và quan hệ giữa các biến cố 

2.1.4. Biến cố đồng khả năng 

2.2. Định nghĩa xác suất 

2.2.1. Định nghĩa cổ điển 

2.2.2. Định nghĩa hình học 

2.2.3. Định nghĩa thống kê 

2.2.4. Định nghĩa tiên đề 

2.3. Một số công thức tính xác suất 

2.3.1. Công thức cộng 

2.3.2. Công thức xác suất có điều kiện 

2.3.3. Công thức nh n và độc lập 

2.3.4. Công thức đầy đủ và Bayès 

2.3.5. Công thức Bernoulli 

Chƣơng 3. Biến ngẫu nhiên và một số phân phối thƣờng gặp 

3.1. Biến ngẫu nhiên 

3.1.1. Định nghĩa 

3.1.2. Phân loại 

3.2. Phân phối của biến ngẫu nhiên 

3.2.1. Bảng phân phối 

3.2.2. Hàm mật độ 

3.2.3. Hàm phân phối 

3.3. Một số đặc trƣng cơ bản 

3.3.1. K  vọng 

3.3.2. Phƣơng sai 

3.3.3. Một số đặc trƣng khác 

3.4. Một số phân phối thƣờng gặp 

3.4.1. Nhị thức 

3.4.2. Poisson 

3.4.3. Đều 

3.4.4. Mũ 

3.4.5. Chuẩn 

3.4.6. Một số phân phối khác 

Chƣơng 4. L  thuyết mẫu 

4.1. Đám đông và mẫu 

4.1.1. Đám đông và mẫu 

4.1.2. Phƣơng pháp điều tra chọn mẫu 

4.1.3. Sắp xếp và trình bày số liệu 

4.1.4. Phân phối mẫu 

4.2. Các đặc trƣng của mẫu 

4.2.1. Trung bình mẫu 
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4.2.2. Phƣơng sai mẫu 

4.2.3. Tỷ lệ mẫu. 

4.2.4. Phân phối của các đặc trƣng mẫu 

4.3. Ƣớc lƣợng điểm 

4.3.1. Khái niệm 

4.3.2. Tiêu chuẩn 

4.3.3. Phƣơng pháp ƣớc lƣợng hợp lý cực đại 

4.3.4. Một số kết quả 

4.4. Ƣớc lƣợng khoảng tin cậy 

4.4.1. Khái niệm 

4.4.2. Khoảng tin cậy cho  

4.4.3. Khoảng tin cậy cho  

4.4.4. Khoảng tin cậy cho p 

4.5. Xác định kích thƣớc mẫu 

4.5.1. Vấn đề và cách giải quyết 

4.5.2. Kích thƣớc mẫu cho  

4.5.3. Kích thƣớc mẫu cho p 

Chƣơng 5. Kiểm định giả thuyết thống kê 

5.1. Vấn đề và cách giải quyết 

5.1.1. Khái niệm kiểm định và các loại sai lầm 

5.1.2. Các bƣớc kiểm định 

5.2. Kiểm định giả thuyết về  

5.2.1. Trƣờng hợp một trung bình 

5.2.2. Trƣờng hợp hai trung bình 

5.3. Kiểm định giả thuyết về  

5.3.1. Trƣờng hợp một phƣơng sai 

5.3.2. Trƣờng hợp hai phƣơng sai 

5.4. Kiểm định giả thuyết về p 

5.4.1. Trƣờng hợp một tỷ lệ 

5.4.2. Trƣờng hợp hai tỷ lệ 

5.5. Kiểm định giả thuyết về tính độc lập của hai biến ngẫu nhiên 

5.6. Kiểm định giả thuyết về qui luật phân phối của biến ngẫu nhiên 

Chƣơng 6. Tƣơng quan và hồi qui 

6.1. Hồi qui 

6.1.1. Vấn đề hồi qui 

6.1.2. Đƣờng hồi qui tuyến tính 

6.1.3. Đƣờng hồi qui phi tuyến 

6.2. Hệ số tƣơng quan 

6.2.1. Công thức tính hệ số tƣơng quan 

6.2.2. Ý nghĩa của hệ số tƣơng quan 
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2.15.17. Cơ sở vật chất phục vụ học tập: 

- Phấn, bảng, micro, projector, laptop. 

- Giáo trình, tài liệu tham khảo, danh mục các chuyên đề và bài tập lớn. 

2.15.18. Hƣớng dẫn thực hiện 

- Đề cƣơng này đƣợc áp dụng cho sinh viên đại học chính quy khối ngành kinh 

tế, từ năm học 2017 – 2019. 

- Trong buổi lên lớp đầu tiên giảng viên cần giới thiệu đề cƣơng học phần trong 

đó nêu rõ mục tiêu, nội dung vắn tắt và yêu cầu đối với sinh viên. 

- Phần đánh giá sinh viên, giảng viên cần nêu rõ quy định về đánh giá học phần. 

- Thời gian kiểm tra và thi: 

+ Kiểm tra tính điểm 30%: Trong khoảng thời gian 15 tuần 

+ Thi cuối học phần: Sau tuần thứ 15 

+ Nộp tiểu luận: Vào tuần thứ 14 

 15.19. Phê duyệt 

N  y    t  n     năm 2019 

Trƣởng Khoa 

 

N  y   t  n      năm 2019 

Trƣởng Bộ môn 

 

 

N  y   t  n     năm 2019 

Ngƣời biên soạn 
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  16 . ĐỀ CƢƠNG HỌC PHẦN: KINH TẾ VI MÔ 

  16 .1. Tên học phần: KINH TẾ VI MÔ 

  16 .2.    học phần: 13200002 

  16 .3. Số t n chỉ: 3(3,0,6) 

  16 .4. Loại học phần: Bắt buộc 

  16 .5. Đối tƣợng học: Sinh viên đại học chính quy khối ngành kinh tế 

  16 .6. Giảng viên giảng dạy: 

STT Họ và tên Trình độ chuyên môn Đơn vị công tác 

1 B i Hồng Đăng Tiến sĩ Khoa QTKD 

2 Nguyễn Lƣơng Ng n Thạc sĩ Khoa QTKD 

3 Lê Thị Ngọc Thạc sĩ Khoa QTKD 

 

  16 .7. Phân bố thời gian: 

- Học trên lớp    : 45 tiết 

- Tự học     : 90 tiết 

- Lý thuyết     : 45 tiết 

- Thí nghiệm/Thực hành (TN/TH)  : 00 tiết 

  16 .8. Điều kiện tham gia học tập học phần: 

- Học phần tiên quyết: Không 

- Học phần trƣớc: Không 

- Học phần song hành: Quản trị học 

  16 .9. Mục tiêu học phần: 

Chuẩn 

đầu ra 

HP 

Mục tiêu học phần 

(Học phần này trang bị cho sinh viên) 

Chuẩn 

đầu ra 

CTĐT 

Mic1 Tổng quát về kinh tế vi mô b 

Mic2 Tính toán đƣợc giá cả và sản lƣợng, tính đƣợc nhu cầu mua của 

ngƣời tiêu d ng cũng nhƣ chi phí sản xuất của doanh nghiệp và các 

vấn đề liên quan cạnh tranh hay độc quyền. 

b, d 

Mic3 Vận dụng kiến thức vào nghiên cứu bản chất của hiện tuợng kinh tế, 

tính quy luật và xu hƣớng vận động của các hiện tuợng và của quy luật 

kinh tế thị trƣờng  

b,d 

  16 .10. Chuẩn đầu ra của học phần: 

Chuẩn đầu ra 

HP 

 

Mục tiêu học phần 

(Sau khi học xong môn học n y, n ười học có thể) 

Chuẩn 

đầu ra 

CTĐT 

Mic1 

 

 

 

 

 

Mic1.1 Lý thuyết lựa chọn kinh tế, ảnh huởng của quy luật khan 

hiếm và mô hình kinh tế đối với việc lựa chọn kinh tế 

b 

Mic1.2 Lý thuyết cung cầu và các yếu tố ảnh huởng tới thị truờng 

cân bằng 

b 

Mic1.3 Lý thuyết hành vi của ngƣời tiêu dùng, và nhà sản xuất b 

Mic1.4 Lý thuyết về cạnh tranh và độc quyền b 
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Mic2 Mic2.1 Tính toán xác định các giá trị thặng dƣ ngƣời sản xuất và 

tiêu dùng 

b,d 

Mic2.2 Đánh giá các lợi ích và thiệt hại của các chính sách thuế, trợ 

cấp và độc quyền đến phúc lợi xã hội 

b,d 

Mic3 Mic3.1 Hình thành và phát triển năng lực thu thập thông tin, kỹ năng 

so sánh, phân tích, bình luận, đánh giá vấn đề vi mô 

d 

Mic3.2 Có ý thức đúng đắn trong việc nhìn nhận, đánh giá đƣờng 

lối, chính sách, pháp luật của nhà nuớc trong việc phát triển 

kinh tế thị trƣờng 

d 

Mic3.3 Có thái độ khách quan, trung thực; có tác phong tỉ mỉ, cẩn 

thận, chính xác và có tinh thần hợp tác trong việc học tập, 

cũng nhƣ trong việc áp dụng các hiểu biết đã đạt đƣợc 

 

d 

  16 .11.  ô tả vắn tắt nội dung học phần: 

Học phần này bao gồm các nội dung sau: 

Môn học này nhằm cung cấp các kiến thức cơ bản về kinh tế vi mô nhƣ: cung, 

cầu và thị trƣờng sản phẩm; l  thuyết lựa chọn của ngƣời tiêu d ng; l  thuyết về sản 

xuất và chi phí sản xuất; hoạt động của doanh nghiệp trong thị trƣờng cạnh tranh hoàn 

hảo, độc quyền hoàn toàn, cạnh tranh độc quyền. 

  16 .12. Nhiệm vụ của sinh viên: 

- Tham dự giờ học lý thuyết trên lớp. 

- Làm các bài tập, tiểu luận theo yêu cầu của giảng viên. 

- Dự kiểm tra giữa học phần và thi cuối học phần. 

  16 .13. Tài liệu học tập: 

  16 .13.1. Sách, giáo trình chính: 

[1] PGS.TS. Lê Bảo Lâm, chủ biên, Kinh tế vi mô, Nhà xuất bản Kinh tế  

TPHCM, 2014. 

[2] TS. Nguyễn Nhƣ Ý, chủ biên, Câu hỏi - Bài tập - Trắc nghiệm Kinh tế vi 

mô, Nhà xuất bản Kinh tế  TPHCM, 2016. 

  16 .13.2. Tài liệu tham khảo: 

[1] TS. Hay Sinh, Giáo trình Kinh tế vi mô 1, Nhà xuất bản Kinh tế  TPHCM, 

2013. 

[2] PGS.TS. Cao Thúy Xiêm, chủ biên, Kinh tế vi mô, Nhà xuất bản Chính Trị 

- Hành Chính, 2012. 

  16 .14. Thang điểm đánh giá: 10/10 

  16 .15. Đánh giá học phần: 

- Đánh giá quá trình: 

+ Điểm thái độ học tập: 0 % 

+ Điểm tiểu luận:  30% 

+ Điểm kiểm tra giữa học phần: 00% 

- Điểm thi kết thúc học phần: 70% 
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  16 .16. Nội dung học phần: 

  16 .16.1. Phân bố thời gian các chƣơng trong học phần: 

STT Tên chƣơng 

Tổng 

số tiết 

hoặc 

giờ 

Phân bố thời gian 

(tiết hoặc giờ) 

Lý 

thuyết 

Bài 

tập 

Thảo 

luận 

TN/ 

TH 

Tự 

học 

1 
Những vấn đề cơ bản về kinh 

tế học 
15 6 0 0 0 9 

2 Cung – cầu và giá thị trƣờng 30 9 3 0 0 18 

3 
L  thuyết về sự lựa chọn của 

ngƣời tiêu d ng 
15 3 3 0 0 9 

4 
Lý thuyết sản xuất và chi phí 

sản xuất 
27 6 3 0 0 18 

5 
Thị trƣờng cạnh tranh  hoàn 

toàn 
24 3 3 0 0 18 

6 
Thị trƣờng độc quyền  hoàn 

toàn 
24 3 3 0 0 18 

Tổng 90 30 15 0 0 60 

 

  16 .16.2. Đề cƣơng chi tiết của học phần: 

Chƣơng 1. Những vấn đề cơ bản về kinh tế học 

1.1. Một số khái niệm 

1.1. Khái niệm về kinh tế học 

1.2. Kinh tế học thực chứng và kinh tế học chuẩn tắc 

1.3. Kinh tế học vi mô và kinh tế học vĩ mô 

1.4. Nội dung nghiên cứu của kinh tế vi mô 

1.2. Những vấn đề cơ bản của tổ chức kinh tế 

1.3. Mô hình kinh tế 

Chƣơng 2. Cung – cầu và giá thị trƣờng 

2.1. Thị trƣờng 

2.1.1. Khái niệm thị trƣờng 

2.1.2. Ph n loại thị trƣờng 

2.1.3. Vai tr  của thị trƣờng 

2.2. Cầu thị trƣờng 

2.2.1. Khái niệm 

2.2.2. Quy luật cầu 

2.2.3. Các yếu tố làm dịch chuyển đƣờng cầu 

2.3. Cung thị trƣờng 

2.3.1. Khái niệm 
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2.3.2. Quy luật cung 

2.3.3. Các yếu tố làm dịch chuyển đƣờng cung 

2.4. Thị trƣờng c n bằng 

2.5. Những ảnh hƣởng do tác động của chính phủ vào thị trƣờng 

Chƣơng 3. Lý thuyết về sự lựa chọn của ngƣời tiêu dùng 

3.1. Phân tích bằng thuyết hữu dụng 

3.1.1. Một số vấn đề cơ bản 

3.1.2. Nguyên tắc tối đa hóa hữu dụng 

3.1.3. Sự hình thành đƣờng cầu 

3.2. Ph n tích bằng hình học 

3.2.1. Một số khái niệm 

3.2.2. Nguyên tắc tối đa hóa hữu dụng 

3.2.3. Sự hình thành đƣờng cầu 

Chƣơng 4. Lý thuyết sản xuất và chi phí sản xuất 

4.1. L  thuyết sản xuất 

4.1.1. Một số khái niệm cơ bản 

4.1.2. Nguyên tắc sản xuất 

4.2. L  thuyết về chi phí sản xuất 

4.2.1. Một số khái niệm cơ bản 

4.2.2. Ph n tích chi phí sản xuất trong ngắn hạn 

4.2.3. Phân tích chi phí sản xuất trong dài hạn 

Chƣơng 5. Thị trƣờng cạnh tranh  hoàn toàn 

5.1. Một số vấn đề cơ bản 

5.1.1. Đặc điểm của thị trƣờng cạnh tranh hoàn hảo 

5.1.2. Đặc điểm của doanh nghiệp cạnh tranh hoàn hảo 

5.2. Lựa chọn của doanh nghiệp cạnh tranh hoàn hảo 

5.3. Tính ƣu việt của thị trƣờng cạnh tranh hoàn hảo 

Chƣơng 6. Thị trƣờng độc quyền  hoàn toàn 

6.1. Một số vấn đề cơ bản 

6.1.1. Nguyên nh n của độc quyền hoàn toàn 

6.1.2. Đặc điểm của thị trƣờng độc quyền hoàn toàn 

6.1.3. Đặc điểm của doanh nghiệp độc quyền hoàn toàn 

6.2. Lựa chọn của doanh nghiệp độc quyền hoàn toàn 

  16 .17. Cơ sở vật chất phục vụ học tập: 

- Phấn, bảng, micro, projector, laptop. 

- Giáo trình, tài liệu tham khảo, danh mục các chuyên đề và bài tập lớn. 

  16 .18. Hƣớng dẫn thực hiện 

- Đề cƣơng này đƣợc áp dụng cho sinh viên đại học khối ngành Quản trị từ năm 

học 2017 – 2019. 

Trong phần đánh giá sinh viên, giảng viên cần nêu rõ quy định về đánh giá học 
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phần, điều kiện để đƣợc dự thi kết thúc học phần. 

Thời gian kiểm tra và thi: 

+ Kiểm tra tính điểm 30%: Trong khoảng thời gian 15 tuần 

+ Thi cuối học phần 70%: Sau tuần thứ 15 

  16 .19. Phê duyệt 

N  y    t  n     năm 2019 

Trƣởng Khoa 

N  y   t  n      năm 2019 

Trƣởng Bộ môn 

N  y   t  n     năm 2019 

Ngƣời biên soạn 

 

 

 

     TS. Bùi Hồng Đăng       TS. Ngô Văn Thạo   
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 17. ĐỀ CƢƠNG HỌC PHẦN: KINH TẾ VĨ  Ô 

 17.1. Tên học phần: KINH TẾ VĨ  Ô 

 17.2.    học phần: 13200005 

  17.3. Số t n chỉ: 3(3,0,6) 

  17.4. Loại học phần: Bắt buộc 

  17.5. Đối tƣợng học: Sinh viên đại học chính quy khối ngành kinh tế 

  17.6. Giảng viên giảng dạy: 

STT Họ và tên Trình độ chuyên môn Đơn vị công tác 

1 B i Hồng Đăng Tiến sĩ Khoa QTKD 

2 Nguyễn Lƣơng Ng n Thạc sĩ Khoa QTKD 

3 Lê Thị Ngọc Thạc sĩ Khoa QTKD 

 

  17.7. Phân bố thời gian: 

- Học trên lớp    : 45 tiết 

- Tự học     : 90 tiết 

- Lý thuyết     : 45 tiết 

- Thí nghiệm/Thực hành (TN/TH)  : 00 tiết 

  17.8. Điều kiện tham gia học tập học phần: 

- Học phần tiên quyết: Không 

- Học phần trƣớc: Kinh tế vi mô 

- Học phần song hành: Không 

  17.9. Mục tiêu học phần: 

Chuẩn 

đầu ra 

HP 

Mục tiêu học phần 

(Học phần này trang bị cho sinh viên) 

Chuẩn 

đầu ra 

CTĐT 

Mac1 Tổng quát về kinh tế vĩ mô b 

Mac2 Có cơ sở biết tính toán đƣợc giá cả và sản lƣợng cân bằng của quốc 

gia 

b, d 

Mac3 Các chính sách vĩ mô đƣợc vận dụng trong quản lý kinh tế của quốc 

gia cũng nhƣ tác động của  lạm phát và thất nghiệp của lên nền kinh 

tế 

b,d 

  17.10. Chuẩn đầu ra của học phần: 

Chuẩn đầu ra 

HP 

 

Mục tiêu học phần 

(Sau khi học xong môn học n y, n ười học có thể) 

Chuẩn 

đầu ra 

CTĐT 

Mac1 

 

 

 

Mac1.1 Trình bày đƣợc các khái niệm, cách thức đo lƣờng các chỉ tiêu s  

dụng trong kinh tế vĩ mô 
b 

Mac1.2 Nhận ra cơ chế vận hành của toàn bộ nền kinh tế và các chính 

sách của chính phủ d ng để can thiệp vào nền kinh tế 
b 

Mac2 Mac2.1 Tính toán giá cả và sản lƣợng cân bằng của quốc gia b,d 

 Mac3.1 Nhận biết các nguyên nhân và cách khắc phục lạm phát, thất b,d 
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Mac3 

nghiệp 

Mac3.2 Cách ứng dụng các chính sách kinh tế của chính phủ b,d 

Mac3.3 Vận dụng những hiểu biết về Kinh tế vĩ mô vào trong các 

khoa học khác, vào đời sống để có thể hiểu đúng và thực 

hiện đúng các chính sách của Chính phủ, nhằm góp phần 

làm phát triển nền kinh tế quốc gia 

 

b,d 

  17.11.  ô tả vắn tắt nội dung học phần: 

Học phần này bao gồm các nội dung: 

- Một số khái niệm cơ bản của kinh tế vĩ mô, bao gồm: đo lƣờng tổng sản lƣợng 

và mức giá của nền kinh tế, mô tả hành vi của nền kinh tế trong dài hạn; các nhân tố 

quy định tăng trƣởng kinh tế, thất nghiệp và lạm phát trong dài hạn; lạm phát và thất 

nghiệp trong ngắn hạn. 

- Cách tính tổng cung, tổng cầu và xác định mức sản lƣợng cân bằng của nền 

kinh tế. 

- Giới thiệu các vấn đề kinh tế vĩ mô của một nền kinh tế mở bao gồm: cán cân 

thanh toán, tỷ giá hối đoái và các chính sách thƣơng mại. 

  17.12. Nhiệm vụ của sinh viên: 

- Tham dự giờ học lý thuyết trên lớp. 

- Làm các bài tập, tiểu luận theo yêu cầu của giảng viên. 

- Dự kiểm tra giữa học phần và thi cuối học phần. 

  17.13. Tài liệu học tập: 

  17.13.1. Sách, giáo trình chính: 

[1] TS. Nguyễn Nhƣ Ý, Trần Thị Bích Dung, Trần Bá Thọ, Lâm Mạnh Hà, 

Tóm tắt - Bài tập - Trắc nghiệm Kinh tế vĩ mô, Nhà xuất bản kinh tế, 2016. 

  17.13.2. Tài liệu tham khảo: 

[1] TSKH. Nguyễn Ngọc Thạch,  Kinh tế vĩ mô, Nhà xuất bản Kinh tế  

TPHCM, 2014. 

[2] PGS.TS. Nguyễn Minh Tuấn, Kinh tế vĩ mô, Nhà xuất bản Kinh tế  

TPHCM, 2015. 

  17.14. Thang điểm đánh giá: 10/10 

  17.15. Đánh giá học phần: 

- Đánh giá quá trình: 

+ Điểm thái độ học tập: 0 % 

+ Điểm tiểu luận: 30% 

+ Điểm kiểm tra giữa học phần: 00% 

- Điểm thi kết thúc học phần: 70% 

  17.16. Nội dung học phần: 

  17.16.1. Phân bố thời gian các chƣơng trong học phần: 
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STT Tên chƣơng 

Tổng 

số tiết 

hoặc 

giờ 

Phân bố thời gian 

(tiết hoặc giờ) 

Lý 

thuyết 

Bài 

tập 

Thảo 

luận 

TN/ 

TH 

Tự 

học 

1 Khái quát về kinh tế học vĩ mô 18 6 0 0 0 12 

2 Đo lƣờng sản lƣợng quốc gia 9 2 1 0 0 6 

3 
Xác định sản lƣợng cân bằng 

quốc gia 
27 6 3 0 0 18 

4 
Chính sách tài khoá và ngoại 

thƣơng 
27 7 2 0 0 18 

5 
Tiền tệ, ngân hàng và chính 

sách tiền tệ 
27 6 3 0 0 18 

6 Mô hình IS – LM 18 5 1 0 0 12 

7 Lạm phát và thất nghiệp 9 3 0 0 0 6 

Tổng 135 35 10 0 0 90 

  17.16.2. Đề cƣơng chi tiết của học phần: 

Chƣơng 1. Khái quát về kinh tế học vĩ mô 

1.1. Một số khái niệm 

1.1.1. Kinh tế học 

1.1.2. Kinh tế vi mô và kinh tế vĩ mô 

1.1.3. Kinh tế học thực chứng và kinh tế học chuẩn tắc 

1.1.4. Đƣờng giới hạn khả năng sản xuất 

1.1.5. Sản lƣợng tiềm năng và định luật Okun 

1.2. Giới hạn khả năng sản xuất và ba vấn đế quan tâm 

1.2.1. Đƣờng giới hạn khả năng sản xuất 

1.2.2. Ba vấn đề trung tâm 

1.3. Mục tiêu và công cụ điều tiết vĩ mô 

1.4. Tổng cung và tổng cầu 

1.4.1. Khái niệm 

1.4.2. Các đƣờng tổng cung và tổng cầu theo giá. 

1.4.3. Mục tiêu ổn định và tăng trƣởng trên đồ thị 

Chƣơng 2. Đo lƣờng sản lƣợng quốc gia 

2.1. Một số khái niệm 

2.1.1. Khấu hao 

2.1.2. Đầu tƣ tƣ nh n 

2.1.3. Tiêu dùng và tiết kiệm 

2.2.Khái quát về hai chỉ tiêu GDP và GNP 

2.2.1. Phân biệt GDP và GNP 

2.2.2. Giá cả dùng tính GDP và GNP 
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2.2.3. Các chỉ tiêu d ng để so sánh 

2.3. Tính GDP danh nghĩa theo giá thị trƣờng 

2.3.1. Sơ đồ chu chuyển kinh tế 

2.3.2. Phƣơng pháp tính GDP 

Chƣơng 3. Xác định sản lƣợng cân bằng 

3.1. Tiêu dùng, tiết kiệm, đầu tƣ. 

3.1.1. Các khái niệm 

3.1.2. Hàm C và S theo Yc 

3.1.3. Hàm đầu tƣ theo sản lƣợng 

3.1.4. Hàm tiêu dùng và hàm tiết kiệm theo thu nhập khả dụng 

3.2. Đầu tƣ tƣ nh n 

3.2.1. Các nhân tố ảnh hƣởng đầu tƣ 

3.2.2. Hàm đầu tƣ 

3.3. Hàm tổng cầu theo sản lƣợng 

3.4. Sản lƣợng cân bằng và số nhân của tổng cầu. 

3.4.1. Xác định sản lƣợng cân bằng 

3.4.2. Số nhân tổng cầu 

3.5. Nghịch lý tiết kiệm 

3.5.1. Phân tích nghịch lý 

3.5.2. Giải quyết nghịch lý 

Chƣơng 4. Chính sách tài khoá và ngoại thƣơng 

4.1. Các yếu tố tổng cầu. 

4.2. Xác định sản lƣợng cân bằng 

4.3. Mô hình số nhân. 

4.3.1. Số nhân của tổng cầu 

4.3.2. Các số nhân cá biệt 

4.4. Tác động của chính sách ngoại thƣơng. 

4.4.1. Chính sách gia tăng xuất khẩu 

4.4.2. Chính sách hạn chế nhập khẩu 

4.5. Chính sách tài khóa 

4.5.1.Tác động của chính sách tài khóa 

4.5.2. Định lƣợng cho chính sách tài khóa 

Chƣơng 5. Tiền tệ, ngân hàng và chính sách tiền tệ 

5.1. Tiền tệ 

5.1.1. Tiền tệ là gì 

5.1.2. Chức năng của tiền 

5.1.3. Các hình thức tiền tệ 

5.1.4. Khối lƣợng tiền tệ 

5.2. Ngân hàng 

5.2.1. Quá trình phát triển của hệ thống ngân hàng 
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5.2.2. Hệ thống ngân hàng hiện đại 

5.2.3. Ngân hàng trung gian 

5.2.4. Ng n hàng trung ƣơng 

5.2.5. Hệ thống ngân hàng Việt Nam 

5.2.6. Kinh doanh và dự trữ của ngân hàng 

5.3. Tiền ngân hàng và số nhân tiền tệ 

5.3.1. Cách tạo tiền ngân hàng 

5.3.2. Số nhân tiền tệ 

5.4. Công cụ làm thay đổi khối lƣợng tiền. 

5.4.1. Hoạt động thị trƣờng mở 

5.4.2. Thay đổi tỉ lệ dự trữ bắt buộc 

5.4.3. Lãi suất chiết khấu 

5.4.4. Lãi suất trả tiền gởi s  dụng sec 

5.5. Chính sách tiền tệ nhằm ổn định hoá 

5.5.1. Tác động của chính sách tiền tệ 

5.5.2. Định lƣợng cho chính sách tiền tệ 

Chƣơng 6. Mô hình IS – LM 

6.1. Đƣờng IS 

6.1.1. Cách xây dựng đƣờng IS 

6.1.2. Ý nghĩa của đƣờng IS 

6.1.3. Phƣơng trình đƣờng IS 

6.1.4. Sự dịch chuyển của đƣờng IS 

6.2. Đƣờng LM 

6.2.1. Cách xây dựng đƣờng LM 

6.2.2. Ý nghĩa của đƣờng LM 

6.2.3. Phƣơng trình đƣờng LM 

6.2.4. Sự dịch chuyển của đƣờng LM 

6.3. Tác động của chính sách vĩ mô 

Chƣơng 7. Lạm phát và thất nghiệp 

7.1. Lạm phát 

7.1.1. Khái niệm 

7.1.2. Phân loại 

7.1.3. Cách tính tỉ lệ lạm phát 

7.1.4. Nguyên nhân của lạm phát. 

7.1.5. Tác động của lạm phát 

7.1.6. Biện pháp chống lạm phát 

7.2. Thất nghiệp 

7.2.1. Đo lƣờng thất nghiệp 

7.2.2. Các dạng thất nghiệp 

7.2.3. Biện pháp giảm thất nghiệp 
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7.3. Quan hệ giữa lạm phát và thất nghiệp 

  17.17. Cơ sở vật chất phục vụ học tập: 

- Phấn, bảng, micro, projector, laptop. 

- Giáo trình, tài liệu tham khảo, danh mục các chuyên đề và bài tập lớn. 

  17.18. Hƣớng dẫn thực hiện 

- Đề cƣơng này đƣợc áp dụng cho sinh viên đại học khối ngành Quản trị từ năm 

học 2017 – 2019. 

- Trong phần đánh giá sinh viên, giảng viên cần nêu rõ quy định về đánh giá 

học phần, điều kiện để đƣợc dự thi kết thúc học phần. 

- Thời gian kiểm tra và thi: 

+ Kiểm tra tính điểm 30%: Trong khoảng thời gian 15 tuần 

+ Thi cuối học phần 70%: Sau tuần thứ 15 

  17.19. Phê duyệt 

N  y    t  n     năm 2019 

Trƣởng Khoa 

 

N  y   t  n      năm 2019 

Trƣởng Bộ môn 

N  y   t  n     năm 2019 

Ngƣời biên soạn 

     TS. Bùi Hồng Đăng       TS. Ngô Văn Thạo   
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 18. ĐỀ CƢƠNG HỌC PHẦN: THỐNG KÊ ỨNG DỤNG 

 18.1. Tên học phần: THỐNG KÊ ỨNG DỤNG 

 18.2.    học phần: 13200003 

 18.3. Số t n chỉ: 3(3,0,6) 

 18.4. Loại học phần: Bắt buộc 

 18.5. Đối tƣợng học: Sinh viên đại học chính quy khối ngành Quản trị 

 18.6. Giảng viên giảng dạy: 

STT Họ và tên Trình độ chuyên môn Đơn vị công tác 

1 Nguyễn Duy Thục PGS. TS Khoa QTKD 

2 Quách Tố Trinh Thạc sĩ Khoa QTKD 

3 Nguyễn Thị Ánh Hồng Thạc sĩ Khoa QTKD 

 

 18.7. Phân bố thời gian: 

- Học trên lớp:     45 tiết 

- Tự học:      90 tiết 

- Lý thuyết:      45 tiết 

- Thí nghiệm/Thực hành (TN/TH):  00 tiết 

 18.8. Điều kiện tham gia học tập học phần: 

- Học phần tiên quyết: Không 

- Học phần trƣớc: Marketing căn bản 

- Học phần song hành: Kinh tế vi mô 

 18.9. Mục tiêu học phần: 

Chuẩn 

đầu ra 

HP 

 

Mục tiêu học phần 

(Học phần này trang bị cho sinh viên) 

Chuẩn 

đầu ra 

CTĐT 

S1 Thu thập, x  lý, tổng hợp, phân tích các dữ liệu, thông tin từ nhiều 

nguồn khác nhau 

b 

S2 Vận dụng các phần mềm thống kê trong x  lý và phân tích dữ liệu b, d 

S3 Đƣa ra các quyết định trong quản l  trên cơ sở phân tích dữ liệu, 

thông tin  

b,d 

 18.10. Chuẩn đầu ra của học phần: 

Chuẩn đầu ra 

HP 

 

Mục tiêu học phần 

(Sau khi học xong môn học n y, n ười học có thể) 

Chuẩn 

đầu ra 

CTĐT 

S1 

 

 

 

S1.1 Hiểu đƣợc các phƣơng pháp thống kê căn bản b 

S1.2 Chọn lựa đúng các kỹ thuật thống kê nhằm áp dụng giải quyết 

các nhiệm vụ liên quan đến số liệu thống kê trong công việc một 

cách phù hợp 

b 

S2 S2.1 Có khả năng s  dụng một cách cơ bản các phần mềm x  lý 

số liệu thống kê phổ biến (SPSS, Excel) trong việc x  lý và 

trình bày số liệu thống kê 

b,d 
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S3 

S3.1 Tự thực hiện đƣợc hoặc cùng với một nhóm để thực hiện 

đƣợc một đề tài nghiên cứu về Thống kê trong lĩnh vực kinh 

tế 

b,d 

S3.2 Hiểu và ứng dụng đƣợc các kết quả của phân tích thống kê b,d 

S3.3 Có ý thức vận dụng những hiểu biết của môn học vào hoạt động 

sản xuất kinh doanh của Doanh nghiệp cụ thể, hỗ trợ Doanh 

nghiệp đƣa ra các chiến lƣợc phát triển và kinh doanh hiệu quả 

 

b,d 

 18.11.  ô tả vắn tắt nội dung học phần: 

Cung cấp một cách có hệ thống các phƣơng pháp thống kê căn bản bao gồm 

việc thu thập thông tin ban đầu về các hiện tƣợng kinh tế – xã hội và việc x  lý các 

thông tin đã thu thập. Trang bị các phƣơng pháp ph n tích kinh tế – xã hội bao gồm 

thống kê mô tả, thống kê suy diễn, chỉ số, dự báo các mức độ của hiện tƣợng trong 

tƣơng la. Từ đó làm cơ sở cho việc nhận ra và hiểu các biến thể có hệ thống khi đo 

lƣờng các hiện tƣợng kinh tế xã hội, để tóm tắt dữ liệu, dự đoán các mức độ của hiện 

tƣợng trong tƣơng lai và để đƣa ra quyết định dựa trên dữ liệu trong quản lý kinh tế. 

Giới thiệu với sinh viên các phần mềm thống kê thông dụng hỗ trợ cho việc x  lý, 

phân tích thống kê nhằm tiết kiệm thời gian, công sức và gia tăng độ chính xác của kết 

quả tính toán; cho sinh viên làm quen với việc đọc các kết quả thống kê đƣợc tính toán 

từ các công cụ này. 

 18.12. Nhiệm vụ của sinh viên: 

- Tham dự giờ học lý thuyết trên lớp. 

- Làm các bài tập, tiểu luận theo yêu cầu của giảng viên. 

- Dự kiểm tra giữa học phần và thi cuối học phần. 

 18.13. Tài liệu học tập: 

         18.13.1. Sách, giáo trình chính: 

[1] Hoàng Trọng, Chu Nguyễn Mộng Ngọc, Thống kê ứng dụng trong kinh tế - 

xã hội, NXB Lao động – xã hội, 2013. 

[2] Hà Văn Sơn & ctg, Bài tập Nguyên Lý Thống kê Kinh  Tế, NXB Kinh Tế Tp 

HCM, 2013 

 18.13.2 Tài liệu tham khảo: 

[1] Hà văn Sơn, Giáo trình Lý thuyết Thống kê, ứng dụng trong Quản trị và 

kinh tế, NXB Thống kê, 2010 

 18.14. Thang điểm đánh giá: 10/10 

 18.15. Đánh giá học phần: 

- Đánh giá quá trình: 

+ Điểm thái độ học tập: 00 % 

+ Điểm tiểu luận: 30% 

+ Điểm kiểm tra giữa học phần: 00% 

- Điểm thi kết thúc học phần: 70% 
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18.16. Nội dung học phần: 

 18.16.1. Phân bố thời gian các chƣơng trong học phần: 

STT Tên chƣơng 

Tổng 

số tiết 

hoặc 

giờ 

Phân bố thời gian 

(tiết hoặc giờ) 

Lý 

thuyết 

Bài 

tập 

Thảo 

luận 

TN/ 

TH 

Tự 

học 

1 
Chƣơng 1: Tổng quan về 

Thống kê 
9 3  0  6 

2 Chƣơng 2: Thu thập dữ liệu 9 3  0  6 

3 
Chƣơng 3: Tóm tắt và trình 

bày dữ liệu bằng bảng và đồ thị 
18 3 3   12 

4 
Chƣơng 4: Mô tả dữ liệu 

bằng các đại lƣợng số 
18 3 3   12 

5 
Chƣơng 5: Ƣớc lƣợng các 

tham số tổng thể 
18 3 3   12 

6 

Chƣơng 6: Hồi quy tuyến 

tính đơn biến và phân tích 

tƣơng quan 

27 3 6   18 

7 Chƣơng 7: Chỉ số 18 3 3   12 

8 
Chƣơng 8: Chuỗi thời gian và 

dự báo trên chuỗi thời gian 
18 3 3   12 

Tổng 135 30 15   90 

 

 18.16.2. Đề cƣơng chi tiết của học phần: 

Chƣơng 1. Tổng quan về Thống kê 

1.1. Khái niệm thống kê 

1.2. Các phƣơng pháp nghiên cứu thống kê 

1.3. Thống kê ứng dụng trong kinh tế và xã hội 

1.4. Các khái niệm căn bản thƣờng dùng trong thống kê 

1.4.1. Dữ liệu, thông tin và trị thức 

1.4.2. Tổng thể và đơn vị tổng thể 

1.4.3. Mẫu và đơn vị mẫu 

1.4.4. Đặc điểm thống kê 

1.4.5. Chỉ tiêu thống kê 

1.5. Các loại thang đo dữ liệu 

Chƣơng 2. Thu thập dữ liệu 

2.1. Xác định dữ liệu cần thu thập 

2.2. Dữ liệu thứ cấp và dữ liệu sơ cấp 
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2.2.1. Nguồn dữ liệu thứ cấp 

2.2.2. Nguồn dữ liệu sơ cấp 

2.3. Các phƣơng pháp thu thập dữ liệu sơ cấp 

2.3.1. Thu thập dữ liệu sơ cấp trong nghiên cứu thực nghiệm 

2.3.2. Thu thập dữ liệu sơ cấp trong nghiên cứu quan sát 

2.4. Các kỹ thuật lấy mẫu 

2.2.1. Kỹ thuật lấy mẫu xác suất 

2.2.2. Kỹ thuật lấy mẫu phi xác suất 

2.5. Xây dựng kế hoạch điều tra thống kê 

2.6. Sai số trong điều tra thống kê 

Chƣơng 3. Tóm tắt và trình bày dữ liệu bằng bảng và đồ thị 

3.1 Tóm tắt dữ liệu bằng bảng tần số 

3.1.1 Bảng tần số cho dữ liệu định tính 

3.1.2 Bảng tần số cho dữ liệu định lƣợng. 

3.2. Trình bày tóm tắt dữ liệu bằng biểu đồ thống kê 

3.2.1. Biểu đồ thân và lá 

3.2.2. Biểu đồ hình thanh 

3.2.3. Biểu đồ hình tròn 

Chƣơng 4. Mô tả dữ liệu bằng các đại lƣợng số 

4.1. Các đại lƣợng đo lƣờng khuynh hƣớng tập trung 

4.1.1. Trung bình cộng 

4.1.2. Trung  vị (Median) 

4.1.3. Số Mốt 

4.1.3. Trung bình nhân 

4.2. Các đại lƣợng đo lƣờng khuynh hƣớng phân tán 

4.2.1. Khoảng biến thiên 

4.2.2. Độ trãi giữa. 

4.2.3. Phƣơng sai và độ lệch chuẩn 

4.2.4. Hệ số biến thiên 

Chƣơng 5. Ƣớc lƣợng các tham số tổng thể 

5.1. Ƣớc lƣợng trung bình tổng thể 

5.1.1. Ƣớc lƣợng khoảng trung bình tổng thể ( biết phƣơng sai tổng thể) 

5.1.2. Ƣớc lƣợng khoảng trung bình tổng thể ( không biết phƣơng sai tổng thể) 

5.2. Ƣớc lƣợng tỉ lệ tổng thể 

5.3. Xác định cỡ mẫu cho bài toán ƣớc lƣợng 

5.3.1. Xác định cỡ mẫu cho ƣớc lƣợng trung bình tổng thể 

5.3.2. Xác định cỡ mẫu cho ƣớc lƣợng tỷ lệ tổng thể 

5.4. Ƣớc lƣợng trên hai mẫu 

5.4.1. Ƣớc lƣợng trung bình hai mẫu 

5.4.2. Ƣớc lƣợng tỷ lệ hai mẫu 
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Chƣơng 6: Hồi quy tuyến tính đơn biến và ph n tích tƣơng quan 

6.1. Khái niệm hồi quy 

6.2. Mô hình hồi quy tuyến tính đơn 

6.2.1. Các giả định liên quan đến yếu tố nhiễu 

6.2.2. Ý nghĩa của các hệ số hồi quy 

6.2.3. Tính toán các kết quả hồi quy 

6.2.4. Đo lƣờng biến thiên bằng Hệ số xác định 

6.2.5. Sai số chuẩn của ƣớc lƣợng 

6.2.6. Phân tích phần dƣ 

6.2.7. S  dụng phân tích hồi quy dự đoán giá trị trung bình và giá trị của biến 

phụ thuộc Y 

6.3. Tƣơng quan tuyến tính 

6.3.1. Hệ số tƣơng quan tuyến tính tổng thể 

6.3.2. Hệ số tƣơng quan tuyến tính mẫu r 

6.3.3. Kiểm định   nghĩa thống kê của hệ số tƣơng quan tuyến tính 

Chƣơng 7: Chỉ số 

7.1. Một số vấn đề chung về phƣơng pháp chỉ số 

7.1.1. Khái niệm 

7.1.2. Phân loại 

7.2. Chỉ số cá thể 

7.2.1. Chỉ số cá thể giá cả 

7.2.2. Chỉ số cá thể khối lƣợng 

7.3. Chỉ số tổng hợp 

7.3.1. Chỉ số tổng hợp giá cả 

7.3.2. Chỉ số tổng hợp khối lƣợng 

7.3.3. Chỉ số của chỉ tiêu khối lƣợng và chỉ số của chỉ tiêu chất lƣợng 

7.4. Chỉ số liên hoàn và chỉ số định gốc 

7.4.1. Chỉ số liên hoàn 

7.4.2. Chỉ số định gốc 

7.5. Hệ thống chỉ số 

7.5.1. Hệ thống chỉ số tổng hợp 

7.5.2. Hệ thống chỉ số liên hoàn và định gốc 

7.5.3. Hệ thống chỉ số nghiên cứu biến động của chỉ tiêu trung bình 

7.5.4. Hệ thống chỉ số phân tích biến động của chỉ tiêu tổng trị số 

Chƣơng 8: Chuỗi thời gian và dự báo trên chuỗi thời gian 

8.1. Chuỗi thời gian 

8.1.1. Khái niệm 

8.1.2. Các đại lƣợng mô tả chuỗi thời gian 

8.2. Dự báo trên chuỗi thời gian 

8.2.1. Một số vấn đề liên quan đến dự báo 
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8.2.2. Các phƣơng pháp dự báo đơn giản 

8.3. Dự báo bằng mô hình nhân 

8.4. Dự báo bằng hàm tăng trƣởng mũ 

8.5. Dự báo bằng san bằng hàm số mũ 

8.5.1. San bằng hàm mũ đơn giản 

8.5.2. Phƣơng pháp Holt 

8.5.3. Phƣơng pháp Holt - Winter 

 18.17. Cơ sở vật chất phục vụ học tập: 

- Phấn, bảng, micro, projector, laptop. 

- Giáo trình, tài liệu tham khảo, danh mục các chuyên đề và bài tập lớn. 

 18.18. Hƣớng dẫn thực hiện: 

- Đề cƣơng này đƣợc áp dụng cho sinh viên đại học khối ngành Quản trị từ năm 

học 2017 – 2019. 

- Trong phần đánh giá sinh viên, giảng viên cần nêu rõ quy định về đánh giá 

học phần, điều kiện để đƣợc dự thi kết thúc học phần. 

- Thời gian kiểm tra và thi: 

+ Kiểm tra tính điểm 30%: Trong khoảng thời gian 15 tuần 

+ Thi cuối học phần 70%: Sau tuần thứ 15 

 18.19. Phê duyệt: 

Ngày     tháng     năm 2019 

Trƣởng Khoa 

 

 

 

Ngày    tháng      năm 2019 

Trƣởng Bộ môn 

 

 

 

Ngày    tháng   năm 2019 

Ngƣời biên soạn 

 

 

 

    TS. Bùi Hồng Đăng       TS. Ngô Văn Thạo 
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 19. ĐỀ CƢƠNG HỌC PHẦN:  ARKETING C N BẢN 

 19.1. Tên học phần:  ARKETING C N BẢN 

 19.2.    học phần: 13200004 

 19.3. Số t n chỉ: 2(2,0,4) 

 19.4. Loại học phần: Bắt buộc 

 19.5. Đối tƣợng học: Sinh viên đại học chính quy khối ngành Kinh tế 

 19.6. Giảng viên giảng dạy: 

STT Họ và tên Trình độ chuyên môn Đơn vị công tác 

1 Nguyễn Thị Qu nh Nhƣ Thạc sĩ Khoa QTKD 

2 Phạm Hùng Thạc sĩ Khoa QTKD 

3 Lê Thị Ngọc Thạc sĩ Khoa QTKD 

4 Võ Thị Hƣơng Giang Thạc sĩ Khoa QTKD 

 

 19.7. Phân bố thời gian: 

- Học trên lớp:     30 tiết 

- Tự học:      60 tiết 

- Lý thuyết:      30 tiết 

- Thí nghiệm/Thực hành (TN/TH):  00 tiết 

 19.8. Điều kiện tham gia học tập học phần: 

- Học phần tiên quyết: Không 

- Học phần trƣớc: Không 

- Học phần song hành: Không 

 19.9. Mục tiêu học phần: 

Chuẩn 

đầu ra 

HP 

Mục tiêu học phần 

(Học phần này trang bị cho sinh viên) 

Chuẩn 

đầu ra 

CTĐT 

Mar1 Các kiến thức chung về marketing h 

Mar2 Vận dụng Marketing vào thực tế hoạt động kinh doanh của doanh 

nghiệp 

h,l 

 19.10. Chuẩn đầu ra của học phần: 

Chuẩn đầu ra 

HP 

Mục tiêu học phần 

(Sau khi học xong môn học n y, n ười học có thể) 

Chuẩn 

đầu ra 

CTĐT 

 

 

 

 

 

Mar1 

Mar1.1 Trình bày đƣợc những kiến thức tổng quan về marketing, 

bản chất và vai trò của hoạt động marketing 

 

h 

Mar1.2 Liệt kê đƣợc các yếu tố cần thiết khi xây dựng chiến lƣợc 

Marketing Mix, Phân biệt đƣợc marketing với hoạt động 

bán hàng và quản trị marketing 

h 

Mar1.3 Liệt kê và ph n tích đƣợc một số chiến lƣợc marketing làm 

thỏa mãn khách hàng và đạt đƣợc mục tiêu kinh doanh của 

 

h 
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doanh nghiệp. 

Mar1.4 Xác định các các yếu tố quan trọng trong Marketing Mix và 

vận dụng, xây dựng đƣợc các chiến lƣợc 4P để giải quyết 

các tình huống kinh doanh trong thực tế 

h,l 

 

 

Mar2 

Mar2.1 Ứng dụng đƣợc quy trình mua hàng và các loại hành vi mua 

hàng trong thực tế; 

 

h,l 

Mar2.2 Vận dụng đƣợc chiến lƣợc Marketing Mix để giải quyết 

đƣợc các tình huống trong thực tế 

 

h,l 

Mar2.3 Có ý thức vận dụng những hiểu biết cơ bản về marketing vào 

các tình huống kinh doanh thực tế 

h,l 

Mar2.4 Hình thành đƣợc nhận thức và sự yêu thích đối với 

marketing nói chung và các học phần có liên quan 

h,l 

 19.11.  ô tả vắn tắt nội dung học phần: 

Học phần này gồm các nội dung sau: 

- Nhập môn marketing. 

- Môi trƣờng marketing. 

- Hành vi khách hàng. 

- Nghiên cứu marketing. 

- Phân khúc thị trƣờng, lựa chọn thị trƣờng mục tiêu, định vị trong thị trƣờng. 

- Chiến lƣợc sản phẩm. 

- Chiến lƣợc định giá. 

- Chiến lƣợc phân phối. 

- Chiến lƣợc xúc tiến. 

 19.12. Nhiệm vụ của sinh viên: 

- Tham dự giờ học lý thuyết trên lớp. 

- Làm các bài tập, tiểu luận theo yêu cầu của giảng viên. 

- Dự thi cuối học phần. 

 19.13. Tài liệu học tập: 

 19.13.1. Sách, giáo trình chính: 

[1] Đinh Tiến Minh, Quách Thị B u Châu, Nguyễn Văn Trƣng, Đào Hoài Nam, 

Giáo trình Marketing căn bản, Nhà xuất bản Lao Động, 2013. 

[2] ThS Võ Thị Hƣơng Giang, Trƣờng Đại học Công Nghiệp Thực Phẩm 

TP.HCM, Khoa QTKD & DL, Slides Bài giảng Marketing căn bản. 

[3] Kotler Philip, Armstrong Gary, Principles of Marketing (14ed), Nhà xuất 

bản Person Education, Inc, 2012. 

 19.13.2. Tài liệu tham khảo: 

[1] Trần Minh Đạo, Giáo trình Marketing căn bản, Nhà xuất bản Đại học Kinh 

tế Quốc dân, 2009. 

[2] Lƣu Đan Thọ, Marketing Hiện Đại, Nhà xuất bản Tài Chính, 2015. 

[3] Kotler Philip, Keller Kevin, Quản trị Marketing, Nhà xuất bản Lao Động 
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Xã Hội, 2015. 

 19.14. Thang điểm đánh giá: 10/10 

 19.15. Đánh giá học phần: 

- Đánh giá quá trình: 

+ Điểm thái độ học tập: 0% 

+ Điểm tiểu luận: 30% (Hình thức tiểu luận, thuyết trình, bài tập, thảo luận…) 

+ Điểm kiểm tra giữa học phần: 0% 

- Điểm thi kết thúc học phần: 70% 

 19.16. Nội dung học phần: 

 19.16.1. Phân bố thời gian các chƣơng trong học phần: 

STT Tên chƣơng 

Tổng số 

tiết 

hoặc giờ 

Phân bố thời gian 

(tiết hoặc giờ) 

Lý 

thuyết 

Bài 

tập 

Thảo 

luận 

TN/ 

TH 

Tự 

học 

1 Nhập môn marketing 9 3 0 0 0 6 

2 Môi trƣờng marketing 9 3 0 0 0 6 

3 Hành vi khách hàng 9 3 0 0 0 6 

4 Nghiên cứu marketing 9 3 0 0 0 6 

5 

Phân khúc thị trƣờng, lựa 

chọn thị trƣờng mục tiêu, 

định vị trong thị trƣờng 

6 2 0 0 0 4 

6 Chiến lƣợc sản phẩm 12 4 0 0 0 8 

7 Chiến lƣợc định giá 12 4 0 0 0 8 

8 Chiến lƣợc phân phối 12 4 0 0 0 8 

9 Chiến lƣợc xúc tiến 12 4 0 0 0 8 

Tổng 90 30 0 0 0 60 

 

 19.16.2. Đề cƣơng chi tiết của học phần: 

Chƣơng 1. Nhập môn marketing 

1.1 Sự ra đời và phát triển của marketing 

1.1.1 Sự hình thành hoạt động marketing 

1.1.2 Các giai đoạn phát triển của marketing 

1.2. Khái niệm marketing 

1.2.1 Một số thuật ngữ 

1.2.2 Khái niệm và bản chất của marketing 

1.3. Mục tiêu và chức năng của marketing 

1.3.1. Mục tiêu của marketing 

1.3.2. Chức năng của marketing 

1.4. Marketing Mix 

1.4.1. Khái niệm 
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1.4.2. Các thành phần của Marketing Mix 

1.5. Phân loại marketing 

1.5.1. Căn cứ vào lĩnh vực hoạt động 

1.5.2. Căn cứ vào tầm vóc hoạt động 

1.5.3. Căn cứ vào phạm vi hoạt động 

1.5.4. Căn cứ vào khách hàng 

1.5.5. Căn cứ vào đặc điểm cấu tạo sản phẩm 

Chƣơng 2. Môi trƣờng marketing 

2.1. Môi trƣờng vĩ mô 

2.1.1. Dân số 

2.1.2. Kinh tế 

2.1.3. Tự nhiên 

2.1.4. Công nghệ 

2.1.5. Pháp luật 

2.1.6. Văn hóa 

2.2. Môi trƣờng vi mô 

2.2.1. Môi trƣờng nội tại doanh nghiệp 

2.2.2. Nhà cung ứng 

2.2.3 Các trung gian marketing 

2.2.4. Khách hàng 

2.2.5. Đối thủ cạnh tranh 

2.2.6. Công chúng 

Chƣơng 3. Hành vi khách hàng 

3.1. Hành vi mua hàng của ngƣời tiêu dùng 

3.1.1. Mô hình hành vi mua hàng của ngƣời tiêu dùng 

3.1.2. Những nhân tố ảnh hƣởng đến hành vi tiêu dùng cá nhân 

3.1.3. Các dạng hành vi mua sắm 

3.2. Hành vi mua hàng của tổ chức 

3.2.1. Các loại thị trƣờng tổ chức 

3.2.2. Những đặc tính của các thị trƣờng tổ chức 

3.2.3. Hành vi mua của khách hàng tổ chức 

Chƣơng 4. Nghiên cứu marketing 

4.1. Khái niệm về nghiên cứu marketing 

4.2. Các loại hình nghiên cứu marketing 

4.2.1. Dựa vào mục tiêu nghiên cứu 

4.2.2. Dựa vào cách thức nghiên cứu 

4.2.3. Dựa vào đặc điểm thông tin 

4.2.4. Dựa vào mức độ am hiểu thị trƣờng 

4.2.5. Căn cứ vào tần suất nghiên cứu 

4.3. Quy trình nghiên cứu marketing 
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4.3.1. Xác định vấn đề và mục tiêu nghiên cứu 

4.3.2. Xây dựng kế hoạch nghiên cứu 

4.3.3. Thực hiện nghiên cứu 

4.3.4. Trình bày báo cáo kết quả nghiên cứu 

Chƣơng 5. Ph n khúc thị trƣờng, lựa chọn thị trƣờng mục tiêu, định vị trong thị 

trƣờng 

5.1. Khái quát về thị trƣờng 

5.1.1. Khái niệm về thị trƣờng 

5.1.2. Phân loại thị trƣờng 

5.2. Phân khúc thị trƣờng 

5.2.1. Khái niệm về phân khúc thị trƣờng 

5.2.2. Yêu cầu về phân khúc thị trƣờng 

5.2.3. Các tiêu thức phân khúc thị trƣờng 

5.2.4. Các bƣớc phân khúc thị trƣờng 

5.3. Lựa chọn thị trƣờng mục tiêu 

5.3.1. Đánh giá các khúc thị trƣờng 

5.3.2. Lựa chọn thị trƣờng mục tiêu 

5.3.3. Các căn cứ xác định cách lựa chọn thị trƣờng 

5.4. Định vị trong thị trƣờng 

5.4.1. Khái niệm định vị trong thị trƣờng 

5.4.2. Các mức độ định vị 

5.4.3. Chiến lƣợc định vị sản phẩm 

5.4.4 Các bƣớc của quá trình định vị 

Chƣơng 6. Chiến lƣợc sản phẩm 

6.1. Sản phẩm theo quan điểm marketing 

6.1.1. Sản phẩm 

6.1.2. Cấu tạo sản phẩm 

6.1.3. Nhãn hiệu – Thƣơng hiệu 

6.1.4. Bao bì – Đóng gói 

6.2. Chiến lƣợc sản phẩm 

6.2.1. Khái niệm 

6.2.2. Các chiến lƣợc sản phẩm 

6.3. Chu k  sống sản phẩm 

6.3.1. Khái niệm 

6.3.2. Đặc điểm các giai đoạn của chu k  sống sản phẩm 

6.4. Chiến lƣợc phát triển sản phẩm mới 

6.4.1. Khái niệm 

6.4.2. Các giai đoạn phát triển sản phẩm mới 

Chƣơng 7.Chiến lƣợc định giá 

7.1. Khái niệm về giá và tầm quan trọng của giá trong Marketing Mix 
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7.1.1. Khái niệm 

7.1.2. Tầm quan trọng của giá 

7.2. Những nhân tố ảnh hƣởng đến việc định giá 

7.2.1. Những yếu tố bên trong 

7.2.2. Những yếu tố bên ngoài 

7.3. Các phƣơng pháp định giá 

7.3.1. Định giá dựa vào chi phí 

7.3.2. Định giá dựa vào ngƣời mua 

7.3.3. Định giá dựa vào cạnh tranh 

7.4. Mục tiêu chiến lƣợc định giá và các chiến lƣợc giá điển hình 

7.4.1. Mục tiêu chiến lƣợc định giá 

7.4.2. Các chiến lƣợc định giá điển hình 

7.5. Tiến trình xác định giá bán cho một sản phẩm mới 

7.5.1. Lựa chọn mục tiêu giá 

7.5.2. Xác định chỉ số cầu 

7.5.3. Dự tính chi phí 

7.5.4. Ph n tích đối thủ cạnh tranh 

7.5.5. Lựa chọn phƣơng pháp định giá 

7.5.6. Lựa chọn mức giá cuối cùng 

Chƣơng 8. Chiến lƣợc phân phối 

8.1. Khái niệm và tầm quan trọng của phân phối trong marketing 

8.1.1. Khái niệm 

8.1.2. Tầm quan trọng 

8.2. Kênh phân phối 

8.2.1. Khái niệm kênh phân phối 

8.2.2. Cấu trúc kênh phân phối 

8.2.3. Các trung gian trong kênh phân phối 

8.2.4. Các luồng lƣu chuyển trong kênh phân phối 

8.3. Lựa chọn kênh phân phối 

8.3.1. Các căn cứ để lựa chọn 

8.3.2. Các chiến lƣợc phân phối 

8.4. Những quyết định về quản trị kênh phân phối 

8.4.1. Tuyển chọn các thành viên 

8.4.2. Khuyến khích các thành viên hoạt động 

8.4.3. Đánh giá các thành viên 

8.5. Một số hoạt động phân phối sản phẩm vật chất 

8.5.1. X  l  đơn đặt hàng 

8.5.2. Lƣu kho 

8.5.3. Xác định lƣợng hàng tồn kho 

8.5.4. Chọn phƣơng tiện vận chuyển 
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Chƣơng 9. Chiến lƣợc xúc tiến 

9.1. Khái niệm và tầm quan trọng của xúc tiến trong marketing 

9.1.1. Khái niệm 

9.1.2. Mục đích của xúc tiến 

9.1.3. Tầm quan trọng của xúc tiến 

9.1.4. Đặc trƣng của một số công cụ xúc tiến 

9.2. Một số yếu tố ảnh hƣởng đến hỗn hợp xúc tiến 

9.2.1. Loại sản phẩm, thị trƣờng 

9.2.2. Sự sẵn sàng mua 

9.2.3. Giai đoạn hiện tại trong chu k  sống của sản phẩm 

9.2.4. Sự lựa chọn chiến lƣợc đẩy hay kéo 

9.3. Kinh phí dành cho xúc tiến 

9.3.1. Xác định theo phần trăm doanh thu 

9.3.2. Xác định theo khả năng tài chánh 

9.3.3. Xác định theo cạnh tranh 

9.3.4. Xác định theo mục tiêu và nhiệm vụ thực hiện 

9.4. Các thành phần trong hỗn hợp xúc tiến 

9.4.1. Quảng cáo 

9.4.2. Quan hệ công chúng và tuyên truyền 

9.4.3. Khuyến mãi 

9.4.4. Bán hàng cá nhân 

9.4.5. Marketing trực tiếp 

 19.17. Cơ sở vật chất phục vụ học tập: 

- Phấn, bảng, micro, projector, laptop. 

- Giáo trình, tài liệu tham khảo, danh mục các chuyên đề và bài tập lớn. 

 19.18. Hƣớng dẫn thực hiện 

- Đề cƣơng này đƣợc áp dụng cho sinh viên đại học khối ngành Quản trị từ năm 

học 2017 – 2019. 

- Trong phần đánh giá sinh viên, giảng viên cần nêu rõ quy định về đánh giá 

học phần, điều kiện để đƣợc dự thi kết thúc học phần. 

- Thời gian kiểm tra và thi: 

+ Kiểm tra tính điểm 30%: Trong khoảng thời gian 15 tuần 

+ Thi cuối học phần 70%: Sau tuần thứ 15 

 19.19. Phê duyệt 

N  y    t  n     năm 2019 

Trƣởng Khoa 

 

N  y   t  n      năm 2019 

Trƣởng Bộ môn 

 

Ngày   t  n     năm 2019 

Ngƣời biên soạn 

 

      TS. Bùi Hồng Đăng           Ths. Phạm Minh Luân  
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 20. ĐỀ CƢƠNG HỌC PHẦN: NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN 

 20.1. Tên học phần: NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN 

 20.2.    học phần: 07200001 

 20.3. Số t n chỉ: 3(3,0,6) 

 20.4. Loại học phần: Bắt buộc 

 20.5. Đối tƣợng học: Sinh viên Đại học chính quy khối ngành kinh tế 

 20.6. Giảng viên giảng dạy: 

STT Họ và tên Trình độ chuyên môn Đơn vị công tác 

1 Hu nh Xu n Hiệp Tiến sĩ Khoa TC - KT 

2 Nguyễn Chí Công Thạc sĩ Khoa TC - KT 

3 B i Hồng Điệp Tiến sĩ Khoa TC - KT 

4 Nguyễn Thị Phƣớc Nhƣ Thạc sĩ Khoa TC - KT 

5 Đào Thúy Em Thạc sĩ Khoa TC - KT 

 

 20.7. Phân bố thời gian: 

- Học trên lớp:     45 tiết 

- Tự học:      90 tiết 

- Lý thuyết:      45 tiết 

- Thí nghiệm/Thực hành (TN/TH):  00 tiết 

 20.8. Điều kiện tham gia học tập học phần: 

- Học phần tiên quyết: Không 

- Học phần trƣớc: Không 

- Học phần song hành: Không 

 20.9. Mục tiêu học phần: 

Chuẩn 

đầu ra 

HP 

Mục tiêu học phần 

(Học phần này trang bị cho sinh viên) 

Chuẩn 

đầu ra 

CTĐT 

Ac1 Những kiến thức cơ bản về kế toán e 

Ac2 Vận dụng kế toán vào công tác quản trị e 

 20.10. Chuẩn đầu ra của học phần: 

Chuẩn đầu ra 

HP 

 

Mục tiêu học phần 

(Sau khi học xong môn học n y, n ười học có thể) 

Chuẩn 

đầu ra 

CTĐT 

Ac1 

 

 

 

Ac1.1 Trình bày đƣợc nội dung cơ bản liên quan đến bảng c n đối 

kế toán   

e 

Ac1.2 Lập bảng báo cáo kết quả kinh doanh; Tài khoản, định 

khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh cơ bản 

e 

Ac1.3 Ph n biệt đƣợc các hình thức ghi sổ kế toán e 

Ac2 Ac2.1 Tính giá thành sản phẩm giản đơn và các hình thức kế toán e 

Ac2.2 Ph n biệt, hiểu đƣợc cách lập và trình bày các báo cáo tài 

chính cơ bản 

e 
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Ac2.3 Có thái độ khách quan, trung thực, cẩn thận, chịu khó và có 

tinh thần hợp tác trong việc học tập môn học 

e 

 20.11.  ô tả vắn tắt nội dung học phần: 

Học phần này bao gồm các nội dung sau: 

- Những vấn đề chung về kế toán. 

- Bảng c n đối kế toán – Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh. 

- Tài khoản – Ghi sổ kép. 

- Kế toán các nghiệp vụ chủ yếu của quá trình sản xuất kinh doanh trong doanh 

nghiệp. 

- Sổ kế toán – Các hình thức sổ kế toán. 

 20.12. Nhiệm vụ của sinh viên: 

- Dự lớp: Trên 75% 

- Bài tập: Trên lớp và ở nhà 

- Khác: Theo yêu cầu của giảng viên 

 20.13. Tài liệu học tập: 

 20.13.1. Sách, giáo trình chính: 

[1]  Khoa Tài Chính Kế toán, Giáo trình nguyên lý kế toán, 

 20.13.2. Tài liệu tham khảo: 

[1] Hệ thống các chuẩn mực kế toán – Chuẩn mực 01 “chuẩn mực chung”, theo 

quyết định số 165/2002/QĐ – BTC do Bộ tài chính ban hành ngày 31/12/2002. 

[2] Chế độ kế toán doanh nghiệp, theo Thông tƣ 200/2014/TT – BTC, do Bộ tài 

chính ban hành ngày 22/12/2014 

[3] Chủ biên Võ Văn Nhị, Nguyên lý kế toán, Nhà xuất bản lao động xã hội, 

09/2016. 

 20.14. Thang điểm đánh giá: 10/10 

 20.15. Đánh giá học phần: 

- Đánh giá quá trình: 

+ Điểm thái độ học tập: 10% 

+ Điểm tiểu luận: 20% 

+ Điểm kiểm tra giữa học phần: 00% 

- Điểm thi kết thúc học phần: 70% 

 20.16. Nội dung học phần: 

 20.16.1. Phân bố thời gian các chƣơng trong học phần: 

STT Tên chƣơng 

Tổng 

số tiết 

hoặc 

giờ 

Phân bố thời gian 

(tiết hoặc giờ) 

Lý 

thuyết 

Bài 

tập 

Thảo 

luận 

TN/ 

TH 

Tự 

học 

1 Những vấn đề chung về kế toán 15 5 0 0 0 10 

2 Bảng c n đối kế toán – Báo 21 4 3 0 0 14 
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cáo kết quả kinh doanh. 

3 Tài khoản – Ghi sổ kép. 36 6 6 0 0 24 

4 

Kế toán các nghiệp vụ chủ 

yếu của quá trình sản xuất 

kinh doanh 

54 6 12 0 0 36 

5 
Sổ kế toán – các hình thức kế 

toán 
9 3 0 0 0 6 

Tổng 135 24 21 0 0 90 

 

 20.16.2. Đề cƣơng chi tiết của học phần: 

Chƣơng 1. Những vấn đề chung về kế toán 

1.1. Khái niệm 

1.2. Đối tƣợng của kế toán. 

1.3. Đối tƣợng s  dụng thông tin kế toán. 

1.4. Phân loại kế toán. 

1.5. Các phƣơng pháp kế toán. 

1.6. Yêu cầu của kế toán. 

1.7. Nguyên tắc kế toán. 

1.8. Phân loại tài sản 

Chƣơng 2. Bảng c n đối kế toán – Báo cáo kết quả kinh doanh 

2.1. Bảng c n đối kế toán 

2.1.1. Khái niệm 

2.1.2. Nội dung kết cấu bảng c n đối kế toán 

2.1.3. Cơ sở và phƣơng pháp lập bảng cân đối kế toán 

2.1.4. Sự thay đổi các khoản mục trên bảng c n đối kế toán 

2.2. Báo cáo kết quả kinh doanh 

2.2.1. Khái niệm 

2.2.2. Nội dung kết cấu báo cáo kết quả kinh doanh 

2.2.3. Cơ sở và phƣơng pháp lập báo cáo kết quả kinh doanh 

Chƣơng 3. Tài khoản – Ghi sổ kép 

3.1. Tài khoản 

3.1.1. Khái niệm 

3.1.2. Nội dung kết cấu và phân loại tài khoản 

3.1.3. Nguyên tắc ghi chép vào tài khoản 

3.1.4. Hệ thống tài khoản kế toán doanh nghiệp Việt Nam 

3.2. Ghi sổ kép 

3.2.1. Khái niệm 

3.2.2. Định khoản 

3.2.3. Chuyển khoản 
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3.2.4. Kế toán tổng hợp và kế toán chi tiết 

3.2.5. Mối quan hệ giữa tài khoản và bảng c n đối kế toán 

3.2.6. Đối chiếu, kiểm tra việc ghi chép trên tài khoản 

Chƣơng 4. Kế toán các nghiệp vụ chủ yếu của quá trình sản xuất kinh doanh 

trong doanh nghiệp 

4.1. Kế toán các yếu tố chi phí cơ bản 

4.1.1. Kế toán nguyên vật liệu 

4.1.2. Kế toán công cụ dụng cụ 

4.1.3. Kế toán tiền lƣơng và các khoản trích theo lƣơng. 

4.1.4. Kế toán khấu hao TSCĐ. 

4.1.5. Kế toán s a chữa TSCĐ (S a chữa nhỏ) 

4.2. Kế toán tập hợp CPSX và tính giá thành sản phẩm 

4.2.1. Khái niệm CPSX và giá thành sản phẩm 

4.2.2. Kế toán chi phí NVL trực tiếp 

4.2.3. Kế toán chi phí nhân công trực tiếp 

4.2.4. Kế toán chi phí sản xuất chung 

4.2.5. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm (tính giá 

thành sản phẩm theo phƣơng pháp giản đơn cơ bản 1 sản phẩm) 

4.3. Kế toán thành phẩm, tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh 

4.3.1. Kế toán thành phẩm. 

4.3.2. Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh (Phƣơng thức tiêu thụ 

trực tiếp; không hạch toán các khoản giảm trừ, bao gồm: Chiết khấu thƣơng mại, giảm 

giá hàng bán, hàng bán bị trả lại). 

Chƣơng 5. Sổ kế toán – các hình thức kế toán 

5.1. Sổ kế toán 

5.1.1. Khái niệm 

5.1.2. Mở sổ, ghi sổ, khóa sổ kế toán 

5.2. Các hình thức kế toán(giới thiệu cơ bản) 

5.2.1. Hình thức nhật k  chung 

5.2.2. Hình thức chứng từ ghi sổ 

5.2.3. Hình thức nhật k  chứng từ 

 20.17. Cơ sở vật chất phục vụ học tập: 

- Giáo trình, tài liệu tham khảo 

- Projecter, hệ thống  m thanh 

 20.18. Hƣớng dẫn thực hiện 

- Đề cƣơng này đƣợc áp dụng cho sinh viên đại học khối ngành kinh tế từ năm 

học 2017 – 2019. 

- Trong phần đánh giá sinh viên, giảng viên cần nêu rõ quy định về đánh giá 

học phần, điều kiện để đƣợc dự thi kết thúc học phần. 

- Thời gian kiểm tra và thi: 
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+ Kiểm tra tính điểm 30%: Trong khoảng thời gian 15 tuần 

+ Thi cuối học phần 70%: Sau tuần thứ 15 

 20.19. Phê duyệt 

N  y    t  n     năm 2019 

Trƣởng Khoa 

 

N  y   t  n      năm 2019 

Trƣởng Bộ môn 

 

N  y   t  n     năm 2019 

Ngƣời biên soạn 
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 21. ĐỀ CƢƠNG HỌC PHẦN: TÀI CHÍNH QUỐC TẾ 

 21.1. Tên học phần:  TÀI CHÍNH QUỐC TẾ   

 21.2.    học phần:    

 21.3. Số t n chỉ:  3(3,0,6) 

 21.4. Loại học phần: Bắt buộc (ngành QTKD) 

 21.5. Đối tƣợng học:  Sinh viên đại học chính quy khối ngành kinh tế 

 21.6. Giảng viên giảng dạy: 

STT Họ và tên 
Trình độ chuyên 

môn 
Đơn vị công tác 

1 Nguyễn Xu n Quyết Tiến sĩ Kinh tế Khoa Quản trị Kinh doanh 

2 Phan Thị Nhã Trúc Thạc sỹ Khoa Kinh tế tài chính 

3 Nguyễn THị Hoàng Oanh Thạc sỹ Khoa Quản trị Kinh doanh 

 21.7. Phân bố thời gian: 

- Học trên lớp:     45 tiết 

- Tự học:      90 tiết  

- Lý thuyết:      45 tiết 

- Thí nghiệm/Thực hành (TN/TH):  00 tiết 

 21.8. Điều kiện tham gia học tập học phần:  

- Học phần tiên quyết: Không 

- Học phần trƣớc: Kinh tế quốc tế, tài chính tiền tệ,… 

- Học phần song hành: Không 

 21.9. Mục tiêu học phần: 

Chuẩn 

đầu ra 

HP 

Mục tiêu học phần 

(Học phần này trang bị cho sinh viên) 

Chuẩn 

đầu ra 

CTĐT 

F1 Những kiến thức cơ bản về các quan hệ tài chính quốc tế d,e 

F2 Rèn luyện các kĩ năng làm việc nhóm, tự nghiên cứu để nắm bắt 

thông tin về thị trƣờng, lập kế hoạch và tham gia triển khai các giao 

dịch tài chính quốc tế 

d,e 

F3 Cách thức giao dịch tài chính quốc tế tại các tổ chức, doanh nghiệp 

có hoạt động kinh tế quốc tế 

d,e 

 21.10. Chuẩn đầu ra của học phần: 

Chuẩn đầu ra 

HP 

 

Mục tiêu học phần 

(Sau khi học xong môn học n y, n ười học có thể) 

Chuẩn 

đầu ra 

CTĐT 

F1 

 

 

F1.1 Nhận diện các tổ chức tài chính quốc tế và các hoạt động 

trên thị trƣờng tài chính quốc tế, môi trƣờng tài chính quốc 

tế 

d,e 
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 F1.2 Nắm vững nghiệp vụ kinh doanh ngoại hối, tỷ giá và các 

yếu tố tác động lên tỷ giá, mô hình và phƣơng pháp dự báo 

tỷ giá 

d,e 

F1.3 Nhận diện sự khác biệt và trình bày đƣợc cơ chế hoạt động 

của các thị trƣờng tài chính quốc tế. Giải thích đƣợc sự vận 

động của các dòng vốn quốc tế và tác động của các tổ chức 

kinh tế lên thị trƣờng tài chính quốc tế 

e 

F2 F2.1 Lập đƣợc cán cân thanh toán. Tính đƣợc tỷ giá giữa các 

đồng tiền và thực hiện kinh doanh chênh lệch tỷ giá. Dựa 

vào quy luật ngang giá lãi suất tiến hành đầu tƣ vào các 

đồng tiền có lợi 

e 

F2.2 Có thái độ khách quan, trung thực; có tác phong nhanh 

nhẹn, nhạy bén, cẩn thận và có tinh thần hợp tác trong việc 

học tập, làm việc nhóm, 

e 

F2.3 Có ý thức vận dụng những hiểu biết của môn học vào việc 

quản trị hoạt động tài chính quốc tế của một tổ chức, doanh 

nghiệp cụ thể 

e 

 

 

F3 

F3.1 Nhận thức đƣợc cơ sở và cơ chế của việc khai thác, s  dụng 

các nguồn tài chính trong quan hệ quốc tế  

e 

F3.3 Kỹ năng ph n tích, thảo luận và làm bài tập tình huống liên 

quan đến nghiệp vụ tài chính quốc tế 

d,e 

 

2.21.11.  ô tả vắn tắt nội dung học phần:  

 21.11.  ô tả vắn tắt nội dung học phần:  

Môn học này sẽ cung cấp kiến thức nền tảng về tài chính quốc tế và các công cụ 

thực hiện đánh giá, hoạch định tài chính, và quản trị tài chính nhằm nhận ra các dấu 

hiệu khủng hoảng tài chính. Thêm vào đó, những vấn đề nhƣ tỷ giá, chính sách tiền tệ, 

tự do hóa tài chính sẽ đƣợc thảo luận dựa trên những quốc gia đã thành công thực hiện 

tài chính hóa toàn cầu nhƣ Singapore, Hàn Quốc. 

Ngoài ra, trong môn học này chúng ta sẽ tìm hiểu về thị trƣờng tài chính toàn 

cầu, những bất lợi trong chính sách kiểm soát vốn của một quốc gia, những cơ hội và 

thách thức trong giao dịch arbitrage tiền tệ và lãi suất. Chúng ta cũng khám giá tài 

chính doanh nghiệp quốc tế sẽ làm gì để hoạch định vốn, tài chính khi thực hiện kinh 

doanh đa lãnh thổ. 

Đặc biệt, n a khóa học chúng ta sẽ tìm hiểu về tỷ giá hối đoái, cán c n thanh toán quốc 

tế, các rủi ro của nó sẽ tác động nhƣ thế nào đến các công ty đa quốc gia và làm thế 

nào họ có thể đƣa ra các quyết định đầu tƣ cũng nhƣ tài chính trƣớc biến động về tỷ 

giá hối đoái. 

 21.12. Nhiệm vụ của sinh viên: 
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- Theo Qui chế Đào tạo đại học và cao đ ng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ( an 

  n    m t eo Quyết địn  số 43/2007/QĐ- GDĐT n  y 15 t  n  08 năm 2007 của 

 ộ trưởn   ộ Gi o dục v  Đ o tạo .  

- Dự lớp: trên 75%.  

- Bài tập thực hành: trên lớp và ở nhà.  

- Khác: theo yêu cầu của giảng viên. 

 21.13. Tài liệu học tập:  

 21.13.1. Sách, giáo trình chính: 

[1] Lê Phan Thị Diệu Thảo và Nguyễn Trần Phúc (2015), Giáo trình Tài chính quốc 

tế, NXB Phƣơng Đông, Đại học Ngân hàng Tp.HCM. 

[2] Trần Ngọc Thơ, Nguyễn Ngọc Định (2010), Tài chính quốc tế, NXB 

Thống 

[3] Jeff Madura (2014), International Financial Management, 12th edition, South 

Western, Cengage Learning 

 21.13.2. Tài liệu tham khảo:  

[1] Nguyễn Thị Phƣơng Liên (2011). Gi o trìn  T i c ín  quốc tế, NXB Thống kê. Hà 

Nội. 

[2] Nguyên Văn Tiến (2010). Giáo trình Tài chính quốc tế. NXB Thống kê. Hà Nội. 

[3] Melvin và Norrbin (2013). International money and finance, 8e, Elsevier. 

[4] Frederie S. Mishkin (1995). Tiền tệ ngân hàng và thị trường tài chính, NXB Khoa 

học kỹ thuật, Hà Nội. 

[5] Mihir A Desai (2007), International Finance: A casebook, Wiley.   

[6] Adrian Buckey (2011), Financial crisis: Causes, Context and Consequence, 

Pearson Prentice Hall 

 

 21.14. Thang điểm đánh giá: 10/10 

 21.15. Đánh giá học phần:  

- Đánh giá quá trình: 30% 

 + Điểm thái độ học tập:  

 + Điểm tiểu luận:   

 + Điểm kiểm tra giữa học phần: 30% 

- Điểm thi kết thúc học phần: 70% 

 

 

 

 

 

21.16. Nội dung học phần:  
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 21.16.1. Phân bố thời gian các chƣơng trong học phần: 

STT Tên chƣơng 

Tổng số 

tiết 

hoặc 

giờ 

Phân bố thời gian (tiết hoặc giờ) 

Lý 

thu ết 

Bài 

tập 

Thảo 

luận 
TN/TH 

Tự 

học 

1 
Tổng quan về quản trị tài 

chính đa quốc gia 
18 4 0 2 0 12 

2 Chu chuyển vốn quốc tế 27 6 3 0 0 18 

3 
Quản trị nợ và tài sản ngắn 

hạn 
18 3 1 2 0 12 

  

Chuyên đề liên quan đến 

lạm phát, khủng hoảng tài 

chính (các chủ đề này có thể 

thay đổi theo từng năm t y 

theo bối cảnh kinh tế)  

18 0 0 6 0 12 

4 Quản trị tiền mặt quốc tế 27 6 1 2 0 18 

5 

Đầu tƣ trực tiếp ra nƣớc 

ngoài và cấu trúc vốn của 

công ty đa quốc gia 

27 6 2 1 0 18 

Tổng 135 25 7 13 0 90 

 21.16.2. Đề cƣơng chi tiết của học phần: 

Chƣơng 1. Tổng quan về quản trị tài chính đa quốc gia 

1.1.  Mục tiêu của công ty đa quốc gia 

1.2. Động cơ kinh doanh quốc tế 

1.3. Gia tăng toàn cầu hóa 

1.4. Các cơ hội quốc tế 

1.5. Rủi ro trong kinh doanh quốc tế 

Chƣơng 2. Chu chuyển vốn quốc tế và mối liên hệ giữa lạm phát -lãi suất và tỷ 

giá hối đói 

2.1. Chu chuyển vốn quốc tế 

2.2.1. Cán cân thanh toán 

2.2.2. Tài khoản vãng lai 

2.2.3. Các yếu tố ảnh hƣởng đến cán cân tài khoản vãng lai 

2.2. Mối quan hệ giữa lạm phát – lãi suất và tỷ giá hối đoái 

2.2.1. Lý thuyết ngang giá sức mua 

2.2.2. Lý thuyết hiệu ứng Fisher quốc tế 

2.2.3. So sánh lý thuyết ngang giá sức mua và lý thuyết hiệu ứng Fisher quốc tế 
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Chƣơng 3: Quản trị nợ và tài sản ngắn hạn 

1.1. Tài sản nợ ngắn hạn của công ty đa quốc gia 

1.2. Nguồn tài trợ ngắn hạn 

1.3. Tài trợ bên trong của các công ty đa quốc gia 

1.4. Tài trợ bên ngoài của các công ty đa quốc gia 

1.5. Tài trợ tổng hợp của các công ty đa quốc gia 

Chƣơng 4: Quản trị tiền mặt quốc tế 

4.1. Ph n tích lƣu lƣợng tiền mặt từ các công ty con 

4.2. Ph n tích lƣu lƣợng tiền mặt tập trung 

4.3. Các kỹ thuật để tối ƣu hóa lƣợng tiền mặt 

4.4. Một số vấn đề thƣờng gặp để tối ƣu hóa lƣợng tiền mặt 

4.5. Đầu tƣ tiền mặt thặng dƣ 

Chƣơng 5: Đầu tƣ trực tiếp ra nƣớc ngoài và cấu trúc vốn của công t  đa quốc 

gia 

5.1. Đầu tƣ trực tiếp ra nƣớc ngoài 

5.1.1. Tổng quan về đầu tƣ trực tiếp ra nƣớc ngoài 

5.1.2. Các biện pháp làm tang trƣởng kinh doanh quốc tế 

5.2. Cấu trúc vốn và chi phí s  dụng vốn của công ty đa quốc gia 

5.2.1. Cấu trúc vốn công ty đa quốc gia 

5.2.2. Chi phí s  dụng vốn của công ty đa quốc gia 

 21.17. Cơ sở vật chất phục vụ học tập: 

- Phấn, bảng, micro, projector, laptop. 

- Giáo trình, tài liệu tham khảo, danh mục các chuyên đề và bài tập lớn. 

 21.18. Hƣớng dẫn thực hiện   

- Đề cƣơng này đƣợc áp dụng cho sinh viên đại học khối ngành kinh tế chuyên ngành 

kinh tế quốc tế từ năm học 2019. 

- Trong phần đánh giá sinh viên, giảng viên cần nêu rõ quy định về đánh giá học phần, 

điều kiện để đƣợc dự thi kết thúc học phần. 

 21.19. Phê duyệt       

N  y    t  n     năm 2019 

Trƣởng Khoa 

 

N  y   t  n      năm 2019 

Trƣởng Bộ môn 

 

Ngày   t  n     năm 2019 

Ngƣời biên soạn 

 

Phan Thị Nhã Trúc 
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22. ĐỀ CƢƠNG HỌC PHẦN: KINH TẾ QUỐC TẾ 

 22.1. Tên học phần: Kinh tế quốc tế (International Economics)  

 22.2.    học phần:  

 22.3. Số t n chỉ: 3(3,0,6)  

 22.4. Loại học phần: Bắt buộc  

 22.5. Đối tƣợng học: Sinh viên đại học chính quy ngành Kinh doanh Quốc tế 

 22.6. Giảng viên giảng dạy: 

STT Họ và tên Trình độ chuyên môn Đơn vị công tác 

1 B i Hồng Đăng Tiến sĩ Khoa QTKD 

2 Nguyễn Thị Thanh V n Thạc sĩ Khoa QTKD 

 

 22.7. Phân bố thời gian: 

- Học trên lớp:     45 tiết 

- Tự học:      90 tiết  

- Lý thuyết:      45 tiết 

- Thí nghiệm/Thực hành (TN/TH):     00 tiết 

 22.8. Điều kiện tham gia học tập học phần:  

- Học phần tiên quyết: Không 

- Học phần trƣớc: Kinh tế vi mô, kinh tế vĩ mô 

- Học phần song hành: Không 

 22.9. Mục tiêu học phần:  

Chuẩn 

đầu ra 

HP 

Mục tiêu học phần 

(Học phần này trang bị cho sinh viên) 

Chuẩn 

đầu ra 

CTĐT 

We1 Những kiến thức cơ bản về kinh tế quốc tế d 

We2 Những lợi ích và xu hƣớng tất yếu của liên kết kinh tế và tác động 

của sự di chuyển nguồn lực quốc tế với nƣớc đầu tƣ và nƣớc tiếp 

nhận đầu tƣ 

d 

We3 Khả năng ph n tích, đánh giá thông qua quá trình ph n tích một số 

hiện tƣợng kinh tế quốc tế trong nội dung chƣơng trình học 

d 

 

 22.10. Chuẩn đầu ra của học phần: 

Chuẩn đầu ra 

HP 

 

Mục tiêu học phần 

(Sau khi học xong môn học n y, n ười học có thể) 

Chuẩn 

đầu ra 

CTĐT 

We1 

 

We1.1 Nhận diện các chủ thể tham gia mua bán, trao đổi quốc tế và 

giải thích đƣợc nguyên nhân dẫn đến mậu dịch quốc tế 

d 
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We1.2 Ph n tích đƣợc lợi ích của mậu dịch tự do và các chính sách 

hạn chế mậu dịch 

d 

We1.3 Nhận diện sự khác biệt và trình bày đƣợc cơ chế hoạt động 

của các thị trƣờng tài chính quốc tế. Giải thích đƣợc sự vận 

động của các dòng vốn quốc tế và tác động của các tổ chức 

kinh tế lên thị trƣờng tài chính quốc tế 

d 

We2 We2.1 Ph n tích đƣợc lợi ích của mậu dịch tự do và các chính sách 

hạn chế mậu dịch 

d 

We2.2 Phân biệt đƣợc các hình thức liên kết kinh tế quốc tế mà các 

quốc gia theo đuổi hiện nay; chứng minh đƣợc lợi ích của 

việc liên kết kinh tế giữa các nƣớc trong khu vực 

d 

We2.3 Ƣớc tính những tác động về mặt kinh tế - xã hội đối với 

nƣớc đầu tƣ và nƣớc tiếp nhận đầu tƣ, đến nƣớc có ngƣời di 

cƣ và nƣớc có ngƣời nhập cƣ 

d 

 

 

We3 

We3.1 Ph n tích đƣợc các khía cạnh tài chính của mậu dịch quốc 

tế, bao gồm thị trƣờng ngoại hối, tỷ giá hối đoái, cán c n 

thanh toán và hệ thống tài chính tiền tệ quốc tế. 

d 

We3.2 Có ý thức vận dụng những hiểu biết cơ bản của môn học 

vào trong các học phần khác của chuyên ngành nhƣ: Quản 

trị kinh doanh quốc tế, Marketing quốc tế, Quản trị dự án 

đầu tƣ quốc tế  

d 

 

 22.11.  ô tả vắn tắt nội dung học phần:  

 Nội dung học phần nghiên cứu về quá trình hình thành và phát triển của mậu 

dịch quốc tế từ những lý thuyết cổ điển đến hiện đại; nguyên nh n các nƣớc phải tiến 

hành giao thƣơng với nhau, những thay đổi lớn của nền kinh tế thế giới hiện đại. Học 

phần cũng nghiên cứu về cách chính sách thƣơng mại quốc tế hiện nay, các hình thức 

liên kết kinh tế quốc tế và sự di chuyển nguồn lực quốc tế. Ngoài ra, học phần cũng 

nghiên cứu về thị trƣờng ngoại hối, tỷ giá và cán cân thanh toán quốc tế, hệ thống tài 

chính và tiền tệ thế giới. 

 22.12. Nhiệm vụ của sinh viên: 

- Theo Qui chế Đào tạo đại học và cao đ ng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ 

( an   n    m t eo Quyết địn  số 43/2007/QĐ- GDĐT n  y 15 t  n  08 năm 2007 

của  ộ trưởn   ộ Gi o dục v  Đ o tạo .  

- Dự lớp: trên 75%.  

- Bài tập thực hành: trên lớp và ở nhà.  

- Khác: theo yêu cầu của giảng viên. 

 22.13. Tài liệu học tập:  

 22.13.1. Sách, giáo trình chính: 
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[1] Hoàng Thị Chỉnh - Nguyễn Phú Tụ - Nguyễn Hữu Lộc, Gi o trìn  Kin  Tế 

quốc tế, Nhà xuất bản thống kê, 2013. 

 22.13.2. Tài liệu tham khảo:  

[1] Hoàng Thị Chỉnh,   i tập Kin  tế quốc tế, Nhà xuất bản thống kê, 2013. 

[2] Đỗ Đức Bình &  Nguyễn Thƣờng Lạng (đồng chủ biên), Giáo trình kinh tế 

quốc tế, NXB ĐH kinh tế Quốc dân, 2013 

[3] Từ Thúy Anh, Giáo trình kinh tế học Quốc tế, NXB thống kê, 2013 

[4] Võ Thanh Thu, Quan hệ kinh tế Quốc tế, NXB lao động xã hội, 2010 

[5] Kim Ngọc, Triển vọng kinh tế thế giới  2020, NXB Lý luận chính trị, 2005 

[6]. Dominik Salvatore, International Economics, Seventh Edition, John Wiley & 

Sons. 

[7]. Paul R.Krugman & Maurice Obstfeld,  International Economics: Theory and 

Policy, Pearson Addison Wesley, 2009 

 22.14. Thang điểm đánh giá: 10/10 

 22.15. Đánh giá học phần:  

- Đánh giá quá trình: 30%  

- Điểm thi kết thúc học phần: 70% 

 22.16. Nội dung học phần:  

 22.16.1. Phân bố thời gian các chương trong học phần: 

STT Tên chƣơng 

Tổng 

số tiết 

hoặc 

giờ 

Phân bố thời gian 

(tiết hoặc giờ) 

Lý 

thuyết 

Bài 

tập 

Thảo 

luận 

TN/ 

TH 

Tự 

học 

1 
Chƣơng 1: Những vấn đề 

chung về Kinh tế quốc tế 
18 6 0 0 0 12 

2 
Chƣơng 2: L  thuyết cổ điển 

về mậu dịch quốc tế 
27 9 0 0 0 18 

3 
Chƣơng 3: L  thuyết hiện đại 

về mậu dịch quốc tế 
27 9 0 0 0 18 

4 
Chƣơng 4: Chính sách mậu 

dịch quốc tế 
27 9 0 0 0 18 

5 

Chƣơng 5: Liên kết kinh tế 

và sự di chuyển nguồn lực 

quốc tế 

18 6 0 0 0 12 

6 

Chƣơng 6: Thị trƣờng ngoại 

hối và hệ thống tiền tệ quốc 

tế  

18 6 0 0 0 12 
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Tổng 135 45 0 0 0 90 

 

 22.16.2. Đề cương chi tiết của học phần: 

 

Chƣơng 1: Những vấn đề chung về Kinh tế quốc tế  

1.1 Giới thiệu khái quát về môn học 

1.1.1 Khái niệm, vị trí môn học 

1.1.2 Đối tƣợng và nhiệm vụ nghiên cứu của môn học 

1.1.3 Nội dung và phƣơng pháp nghiên cứu môn học 

1.2 Những thay đổi lớn của nền kinh tế thế giới hiện đại và ảnh hƣởng của nó đến mậu 

dịch quốc tế  

1.3 Một số vấn đề về mậu dịch quốc tế 

1.3.1 Vì sao các nƣớc phải giao thƣơng với nhau? 

1.3.2 Mậu dịch quốc tế có những đặc điểm gì? 

1.3.3 Mậu dịch quốc tế những năm gần đ y thay đổi theo xu hƣớng nào? 

Chƣơng 2:  ý thu ết cổ điển về mậu dịch quốc tế 

2.1 Quan điểm của phái trọng thƣơng 

2.2 Lý thuyết lợi thế tuyệt đối của Adam Smith 

2.3 Lý thuyết lợi thế so sánh của David Ricardo 

2.4 Lý thuyết chi phí cơ hội (không đổi) của Haberler  

Chƣơng 3:  ý thu ết hiện đại về mậu dịch quốc tế 

3.1 Lý thuyết chuẩn về mậu dịch quốc tế 

3.1.1 Đƣờng giới hạn khả năng sản xuất với chi phí cơ hội tăng 

3.1.2 Đƣờng cong bàng quan đại chúng 

3.1.3 Ph n tích cơ sở và lợi ích của mậu dịch với chi phí cơ hội tăng 

3.2 Đƣờng cong ngoại thƣơng và tỷ lệ mậu dịch 

3.3 Lý thuyết Heckscher - Ohlin  

3.3.1 Những giả thiết của lý thuyết Heckscher - Ohlin 

3.3.2 Yếu tố thâm dụng, yếu tố dƣ thừa 

3.3.3 Ph n tích cơ sở và lợi ích của mậu dịch theo lý thuyết Heckscher – Ohlin 

Chƣơng 4: Ch nh sách mậu dịch quốc tế 

4.1 Tổng quan về chính sách mậu dịch quốc tế 

4.1.1 Khái niệm 

4.1.2 Vai trò của chính sách thƣơng mại quốc tế  

4.1.3 Các hình thức bảo hộ mậu dịch hiện nay 

4.2 Chính sách thuế quan đối với thƣơng mại quốc tế 

4.2.1 Thuế quan 

4.2.2 Quota – Hạn ngạch nhập khẩu 

4.2.3 Các hình thức hạn chế thƣơng mại phi thuế quan khác 

Chƣơng 5:  iên kết kinh tế và sự di chuyển nguồn lực quốc tế 
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5.1 Liên kết kinh tế quốc tế 

5.1.1 Khái niệm, vai trò của liên kết kinh tế quốc tế 

5.1.2 Một số hình thức liên kết kinh tế quốc tế hiện nay 

5.1.3 Quá trình hình thành và phát triển một số hình thức liên kết kinh tế quốc tế 

5.2 Sự di chuyển nguồn lực quốc tế 

5.2.1 Khái niệm, vai trò và các hình thức của sự di chuyển vốn quốc tế 

5.2.2 Sự di chuyển quốc tế về lao động 

Chƣơng 6: Thị trƣờng ngoại hối và hệ thống tiền tệ quốc tế 

6.1 Thị trƣờng ngoại hối 

6.1.1 Khái niệm, thành phần, đặc diểm của thị trƣờng ngoại hối 

6.1.2 Tỷ giá hối đoái 

6.2 Cán cân thanh toán quốc tế 

6.2.1 Khái niệm cán cân thanh toán quốc tế 

6.2.2 Nguyên tắc hạch toán trong cán cân thanh toán 

6.3 Hệ thống tiền tệ quốc tế 

6.3.1 Cơ chế hối đoái và ngoại thƣơng 

6.3.2 Hệ thống Bretton Woods 

6.3.3 Sự sụp đổ của hệ thống Bretton Woods và xây dựng lại hệ thống tài chính 

quốc tế 

 22.17. Cơ sở vật chất phục vụ học tập 

- S  dụng phòng học lý thuyết, phòng học chuyên môn phù hợp; có đầy đủ bàn 

ghế đảm chỗ ngồi cho sinh viên mỗi lớp học phần. 

- Phấn, bảng, micro, projector (hoặc màn hình tivi), laptop. 

- Giáo trình, tài liệu tham khảo, danh mục các chuyên đề và bài tập lớn. 

- Đảm bảo không gian thoáng mát, sạch sẽ; môi trƣờng văn minh, an ninh, an 

toàn.  

 22.18. Hƣớng dẫn thực hiện 

- Áp dụng giảng dạy cho sinh viên đại học ngành Kinh doanh quốc tế từ năm học 

2019. 

- Đối với giảng viên: trƣớc khi giảng dạy cần phải căn cứ vào nội dung của từng 

chƣơng, mục và các quy chế, quy định hiện hành chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực 

hiện để đảm bảo chất lƣợng giảng dạy. 

- Đối với ngƣời học: dự lớp ít nhất 75% thời gian học lý thuyết và đầy đủ các buổi 

thảo luận, làm bài tập theo yêu cầu của giảng viên; chuẩn bị sách, tài liệu chính và tự 

nghiên cứu thêm một số sách, tài liệu tham khảo; ngoài ra thực hiện đầy đủ yêu cầu 

của môn học đƣợc quy định trong chƣơng trình môn học. 
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- Hoạt động dạy và học các nội dung lý thuyết, thảo luận, làm bài tập phải bám 

sát mục tiêu của từng chƣơng. 

- Do là môn học thuộc kiến thức cơ sở nên quá trình dạy và học cần thƣờng 

xuyên liên hệ thực tiễn, gắn với đặc th  chuyên ngành đào tạo để ngƣời học dễ tiếp 

nhận kiến thức, hình thành kỹ năng và nhận thức đƣợc tầm quan trọng của môn học 

đối với ngành học lựa chọn. 

 22.19. Phê duyệt    

Ngày    t  n     năm 2019 

Trƣởng Khoa 

N  y   t  n      năm 2019 

Trƣởng Bộ môn 

N  y   t  n     năm 2019 

Ngƣời biên soạn 

 

 

 

TS. Bùi Hồng Đăng     TS. Ngô Văn Thạo 
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23. ĐỀ CƢƠNG HỌC PHẦN: QUẢN TRỊ CHIẾN  ƢỢC 

 23.1. Tên học phần: QUẢN TRỊ CHIẾN  ƢỢC 

 23.2.    học phần: 13200019 

 23.3. Số t n chỉ: 3(3,0,6) 

 23.4. Loại học phần: Bắt buộc 

 23.5. Đối tƣợng học: Sinh viên đại học chính quy khối ngành kinh tế 

 23.6. Giảng viên giảng dạy: 

STT Họ và tên Trình độ chuyên môn Đơn vị công tác 

1 Phạm Đình Tuân Thạc sĩ Khoa QTKD 

2 Võ Thanh Hiền Thạc sĩ Khoa QTKD 

3 Phạm Minh Lu n Thạc sĩ Khoa QTKD 

 23.7. Phân bố thời gian: 

- Học trên lớp:     45 tiết 

- Tự học:      90 tiết 

- Lý thuyết:      45 tiết 

- Thí nghiệm/Thực hành (TN/TH):  00 tiết 

 23.8. Điều kiện tham gia học tập học phần: 

- Học phần tiên quyết: Không 

- Học phần trƣớc: Quản trị học, Marketing căn bản 

- Học phần song hành: Không 

 23.9. Mục tiêu học phần:  

Chuẩn 

đầu ra 

HP 

Mục tiêu học phần 

(Học phần này trang bị cho sinh viên) 

Chuẩn 

đầu ra 

CTĐT 

St1 Những kiến thức nền tảng của quản trị chiến lƣợc d 

St2 Quy trình,  các công cụ quản trị chiến lƣợc trong tổ chức. d 

St3 Triển khai mục tiêu chiến lƣợc dài hạn và kiểm soát việc thực thi 

các mục tiêu này 

d 

 23.10. Chuẩn đầu ra của học phần: 

Chuẩn đầu ra 

HP 

 

Mục tiêu học phần 

(Sau khi học xong môn học n y, n ười học có thể) 

Chuẩn 

đầu ra 

CTĐT 

St1 

 

 

 

St1.1 Trình bày đƣợc các khái niệm, các yếu tố hợp thành chiến 

lƣợc của một công ty/ tổ chức. 

d 

St1.2 Trình bày đƣợc các quan điểm về quản trị chiến lƣợc, các 

cấp chiến lƣợc và các loại chiến lƣợc trong một công ty 

d 

St1.3 Trình bày đƣợc đƣợc tiến trình quản trị chiến lƣợc, quá trình d 
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hoạch định chiến lƣợc trong một công ty 

St1.4 Ph n tích đƣợc các nhân tố bên trong và bên ngoài tác động 

đến quá trình thiết lập, lựa chọn và triển khai thực hiện 

chiến lƣợc một công ty 

d 

St2 St2.1 S  dụng thành thạo các công cụ để họach định chiến lƣợc d 

St2.2 Vận dụng kiến thức để đánh giá các vấn đề liên quan đến 

môi trƣờng kinh doanh của doanh nghiệp đƣa ra những dự 

báo tƣơng lai 

d 

St2.3 Phát triển đƣợc các khả năng tƣ duy lập luận logic, tinh thần 

tự học, làm việc theo nhóm, ra quyết định và khả năng trình 

bày trƣớc đám đông 

d 

 

 

St 3 

St3.1 Cách triển khai mục tiêu chiến lƣợc dài hạn trong tổ chức và 

cách thức kiểm soát mục tiêu. 

d 

St3.2 Kiểm xoát và xây dựng các kế hoạch kinh doanh để giúp 

DN hoàn thành mục tiêu 

d 

 

 23.11.  ô tả vắn tắt nội dung học phần: 

Học phần này bao gồm các nội dung: 

- Các kiến thức cơ bản về quản trị chiến lƣợc trong doanh nghiệp. 

- Công việc nội dung của hình thành, thực thi chiến lƣợc. 

- Các công cụ đƣợc s  dụng để phân tích, lựa chọn chiến lƣợc kinh doanh 

 23.12. Nhiệm vụ của sinh viên: 

- Theo Qui chế Đào tạo đại học và cao đ ng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ 

( an   n    m t eo Quyết địn  số 43/2007/QĐ- GDĐT n  y 15 t  n  08 năm 2007 

của  ộ trưởn   ộ Gi o dục v  Đ o tạo . 

- Dự lớp: trên 75%. 

- Bài tập thực hành: trên lớp và ở nhà. 

- Khác: theo yêu cầu của giảng viên. 

 23.13. Tài liệu học tập: 

 23.13.1. Sách, giáo trình chính: 

[1] Phạm Đình Tu n, Bài giảng quản trị chiến lược (dành cho sinh viên hệ đại 

học chính qui), Trƣờng ĐH CNTP Tp. Hồ Chí Minh, 2017. 

[2] Đoàn Thị Hồng Vân, Quản trị chiến lược, Nhà xuất bản thống kê, 2015. 

[3] Fred R. David, Quản trị chiến lược: khái luận và các tình huống, NXB 

Kinh Tế Tp.HCM, 2015. 

 23.13.2. Tài liệu tham khảo: 

[1] GS.TS Nguyễn Bách Khoa, Chiến lược kinh doanh quốc tế, NXB Thống 

kê, 2014. 

[2] A. Rowe & R. Mason & K. Dickel& R. Mann & R. Mockler, Strategic 

Management: A methodological Approach, NXB Addtion-Wesley Publishing, 2010. 

[3] J.DavidHunger & Thomas L. Wheelen (2010), Essentials of Strategic 
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Management, NXB Prentice Hall. 

 23.14. Thang điểm đánh giá: 10/10 

 23.15. Đánh giá học phần: 

- Đánh giá quá trình: 

+ Điểm thái độ học tập: 0% 

+ Điểm tiểu luận: 30% 

+ Điểm kiểm tra giữa học phần: 0% 

- Điểm thi kết thúc học phần: 70% 

 23.16. Nội dung học phần: 

 23.16.1. Phân bố thời gian các chƣơng trong học phần: 

STT Tên chƣơng 

Tổng 

số tiết 

hoặc 

giờ 

Phân bố thời gian 

(tiết hoặc giờ) 

Lý 

thuyết 

Bài 

tập 

Thảo 

luận 

TN/ 

TH 

Tự 

học 

1 
Những vấn đề cơ bản về chiến 

lƣợc và quản trị chiến lƣợc 
9 3 0 0 0 6 

2 
Nghiên cứu môi trƣờng bên 

ngoài 
18 4 1 1 0 12 

3 Nghiên cứu môi trƣờng bên trong 18 4 1 1 0 12 

4 Hoạch định chiến lƣợc công ty 27 6 0 3 0 18 

5 Thực hiện chiến lƣợc 18 4 2 0 0 12 

6 
Kiểm tra, đánh giá tình hình 

thực hiện chiến lƣợc 
18 4 0 2 0 12 

7 Chiến lƣợc cạnh tranh 18 4 0 2 0 12 

8 Chiến lƣợc kinh doanh toàn cầu 9 3 0 0 0 6 

Tổng 135 32 4 9 0 90 

 23.16.2. Đề cƣơng chi tiết của học phần: 

Chƣơng 1. Những vấn đề cơ bản về chiến lƣợc và quản trị chiến lƣợc 

1.1. Khái niệm chiến lƣợc và các khái niệm liên quan 

1.2. Các cấp chiến lƣợc và các loại chiến lƣợc 

1.3. Quá trình quản trị chiến lƣợc 

1.4. Ý nghĩa của quản trị chiến lƣợc 

Chƣơng 2. Nghiên cứu môi trƣờng bên ngoài 

2.1. Môi trƣờng bên ngoài và các khái niệm có liên quan 

2.2. Ý nghĩa và mục đích của việc nghiên cứu môi trƣờng bên ngoài 

2.3. Nội dung nghiên cứu môi trƣờng bên ngoài. 

2.4. Các công cụ, phƣơng pháp để nghiên cứu môi trƣờng bên ngoài 
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Chƣơng 3. Nghiên cứu môi trƣờng bên trong 

3.1. Môi trƣờng bên trong và các khái niệm có liên quan 

3.2. Ý nghĩa và mục đích của việc nghiên cứu môi trƣờng bên trong 

3.3. Nội dung nghiên cứu môi trƣờng bên trong. 

3.4. Các công cụ, phƣơng pháp để nghiên cứu môi trƣờng bên trong 

Chƣơng 4. Hoạch định chiến lƣợc công ty 

4.1. Chiến lƣợc công ty 

4.2. Qui trình hoạch định chiến lƣợc 

4.3. Một số phƣơng pháp và công cụ phục vụ cho hoạch định chiến lƣợc công ty 

Chƣơng 5. Thực hiện chiến lƣợc 

5.1. Sự cần thiết phải thực hiện chiến lƣợc 

5.2. Nội dung và những yếu tố ảnh hƣởng đến quá trình thực hiện chiến  lƣợc 

5.3. Thiết lập các mục tiêu hàng năm 

5.4. Xây dựng các chính sách và kế hoạch hành động 

5.5. Phân bổ các nguồn lực để thực hiện chiến lƣợc 

Chƣơng 6. Kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện chiến lƣợc 

6.1. Bản chất của việc kiểm tra đánh giá tình hình thực hiện chiến  lƣợc 

6.2.Quá trình kiểm tra đánh giá tình hình thực hiện chiến lƣợc 

Chƣơng 7. Chiến lƣợc cạnh tranh 

7.1. Cạnh tranh và một số vấn đề liên quan 

7.2. Nền tảng của chiến lƣợc cạnh tranh 

7.3. Các chiến lƣợc cạnh tranh tổng quát 

7.4. Những điểm cần lƣu   khi lựa chọn chiến lƣợc cạnh tranh trong điều kiện 

hiện đại 

Chƣơng 8. Chiến lƣợc kinh doanh toàn cầu 

8.1. Toàn cầu hoá và những vấn đề cần quản trị chiến lƣợc 

8.2. Lựa chọn chiến lƣợc kinh doanh toàn cầu 

8.3. Các phƣơng thức thâm nhập thị trƣờng nƣớc ngoài 

8.4. Những công việc cần làm đề xây dựng chiến lƣợc kinh doanh toàn cầu 

 23.17. Cơ sở vật chất phục vụ học tập: 

- Phấn, bảng, micro, projector, laptop. 

- Giáo trình, tài liệu tham khảo, danh mục các chuyên đề và bài tập lớn. 

 23.18. Hƣớng dẫn thực hiện 

- Đề cƣơng này đƣợc áp dụng cho sinh viên đại học khối ngành Quản trị từ năm 

học 2017 – 2019. 

- Trong phần đánh giá sinh viên, giảng viên cần nêu rõ quy định về đánh giá 

học phần, điều kiện để đƣợc dự thi kết thúc học phần. 

- Thời gian kiểm tra và thi: 

+ Kiểm tra tính điểm 30%: Trong khoảng thời gian 15 tuần 

+ Thi cuối học phần 70%: Sau tuần thứ 15 
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 23.19. Phê duyệt 

Ngày    th n     năm 2019 

Trƣởng Khoa 

 

 

 

N  y   t  n      năm 2019 

Trƣởng Bộ môn 

 

 

 

N  y   t  n     năm 2019 

Ngƣời biên soạn 

 

 

 

TS. Bùi Hồng Đăng             Ths. Phạm Minh Luân   
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 24. ĐỀ CƢƠNG HỌC PHẦN: QUẢN TRỊ THƢƠNG HIỆU 

 24.1. Tên học phần: QUẢN TRỊ THƢƠNG HIỆU 

 24.2.    học phần: 13200021 

 24.3. Số t n chỉ:  2(2,0,4) 

 24.4. Loại học phần: Bắt buộc 

 24.5. Đối tƣợng học: Sinh viên đại học chính quy khối ngành QTKD 

 24.6. Giảng viên giảng dạy: 

STT Họ và tên Trình độ chuyên môn Đơn vị công tác 

1 Nguyễn Xuân Quyết Tiến sĩ Khoa QTKD 

2 Phạm Hùng Thạc sĩ Khoa QTKD 

3 Võ Thanh Hiền Thạc sĩ Khoa QTKD 

4 Võ Thị Hƣơng Giang Thạc sĩ Khoa QTKD 

 

 24.7. Phân bố thời gian: 

- Học trên lớp:     30 tiết 

- Tự học:      60 tiết 

- Lý thuyết:      20 tiết 

- Thí nghiệm/Thực hành (TN/TH):  00 tiết 

- Thảo luận:      10 tiết 

 24.8. Điều kiện tham gia học tập học phần: 

- Học phần tiên quyết: Marketing căn bản 

- Học phần trƣớc: 

- Học phần song hành: 

 24.9. Mục tiêu học phần: 

Chuẩn 

đầu ra 

HP 

Mục tiêu học phần 

(Học phần này trang bị cho sinh viên) 

Chuẩn 

đầu ra 

CTĐT 

Br1 Kiến thức và tầm quan trọng của quản trị thƣơng hiệu h 

Br2 Vận dụng vào thực tiễn quản l  thƣơng hiệu của các tổ chức/doanh 

nghiệp cụ thể 

h 

 24.10. Chuẩn đầu ra của học phần: 

Chuẩn đầu ra 

HP 

 

Mục tiêu học phần 

(Sau khi học xong môn học n y, n ười học có thể) 

Chuẩn 

đầu ra 

CTĐT 

 

 

Br1 

 

 

 

Br1.1 Liệt kê và phân biệt đƣợc các khái niệm, thuật ngữ chuyên 

môn, kiến thức cơ bản về thƣơng hiệu, tài sản và giá trị 

thƣơng hiệu 

h 

Br1.2 Mô tả đƣợc tiến trình xây dựng, duy trì và phát triển thƣơng 

hiệu 

h 

Br1.3 Phân biệt đƣợc các mô hình kiến trúc thƣơng hiệu, tìm đƣợc 

các ví dụ minh họa trong thực tiễn về ƣu nhƣợc điểm của 

h 
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các mô hình kiến trúc thƣơng hiệu 

Br1.4 Ph n tích đƣợc các biện pháp có thể áp dụng để khai thác 

giá trị thƣơng hiệu 

h 

Br2 Br2.1 Xây dựng đƣợc các hệ thống nhận diện thƣơng hiệu h 

Br2.2 Quản trị các yếu tố cấu thành nên tài sản thƣơng hiệu h 

Br2.3 Vận dụng, lựa chọn đƣợc mô hình kiến trúc thƣơng hiệu 

phù hợp với tình hình thực tiễn tại một doanh nghiệp 

h 

 24.11.  ô tả vắn tắt nội dung học phần: 

Học phần này nhằm cung cấp các kiến thức về Quản trị thƣơng hiệu: 

- Sự cần thiết của quản trị thƣơng hiệu. 

- Xây dựng quy trình định vị thƣơng hiệu. 

- Các thành phần cấu tạo nên thƣơng hiệu. 

 24.12. Nhiệm vụ của sinh viên: 

- Tham dự giờ học lý thuyết trên lớp. 

- Làm các bài tập, tiểu luận theo yêu cầu của giảng viên. 

- Dự kiểm tra giữa học phần và thi cuối học phần. 

 24.13. Tài liệu học tập: 

 24.13.1. Sách, giáo trình chính: 

[1] TS B i Văn Quang, Giáo trình Quản trị thương hiệu lý thuyết và thực 

tiễn, nhà xuất bản lao động xã hội, 2015. 

 24.13.2. Tài liệu tham khảo: 

[1] Phạm Thị Lan Hƣơng và tác giả, Quản trị thương hiệu, Nhà xuất bản Tài 

chính, 2014. 

[2] Lê Đăng Lăng, Quản trị thương hiệu, NXB Đại học Quốc gia Tp HCM 

năm 2011. 

[3] Nguyễn Văn Dung, Xây dựng thương hiệu mạnh, NXB Giao thông vận tải 

năm 2009. 

[4] David Aaker, Brand asset management, 2000. 

 24.14. Thang điểm đánh giá: 10/10 

 24.15. Đánh giá học phần: 

- Đánh giá quá trình: 

+ Điểm thái độ học tập: 0 % 

+ Điểm tiểu luận:  30% 

+ Điểm kiểm tra giữa học phần: 0% 

- Điểm thi kết thúc học phần: 70% 

 24.16. Nội dung học phần: 

 24.16.1. Phân bố thời gian các chƣơng trong học phần: 

TT Tên chƣơng 
Tổng 

số tiết 

Phân bố thời gian 

(tiết hoặc giờ) 
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hoặc 

giờ 

Lý 

thuyết 

Bài 

tập 

Thảo 

luận 

TN/ 

TH 

Tự 

học 

1 Tổng quan về thƣơng hiệu 12 3 0 1 0 8 

2 Tài sản thƣơng hiệu 12 3 0 1 0 8 

3 Tầm nhìn, Sứ mạng thƣơng hiệu 12 2 0 2 0 8 

4 Định vị thƣơng hiệu 18 4 0 2 0 12 

5 
Hoạch định chiến lƣợc xây dựng 

thƣơng hiệu 
18 4 0 2 0 12 

6 
Xây dựng hệ thống nhận diện 

thƣơng hiệu 
18 4 0 2 0 12 

Tổng 90 20 0 10 0 60 

 

 24.16.2. Đề cƣơng chi tiết của học phần: 

Chƣơng 1. Tổng quan về thƣơng hiệu 

1.1. Khái niệm về thƣơng hiệu 

1.2. Sự khác biệt giữa nhãn hiệu và thƣơng hiệu 

1.3. Các yếu tố cấu thành thƣơng hiệu 

1.4. Thƣơng hiệu và sản phẩm 

1.6. Thƣơng hiệu quốc gia 

1.7. Thƣơng hiệu địa phƣơng 

1.8. Thƣơng hiệu cá nhân 

1.9. Vai trò của thƣơng hiệu 

Chƣơng 2. Tài sản thƣơng hiệu 

2.1. Khái niệm chung về tài sản thƣơng hiệu 

2.2. Các yếu tố cấu thành nên tài sản thƣơng hiệu 

2.3. Đo lƣờng tài sản thƣơng hiệu 

2.3.1. Nghiên cứu tiêu d ng để định giá tài sản thƣơng hiệu 

2.3.2 Phƣơng pháp dựa vào chi phí 

2.3.3. Phƣơng pháp so sánh 

2.3.4. Dùng giá chênh lệch 

2.3.5. Thông dụng dựa vào lợi ích kinh tế (Interbrand và BusinessWeek -1988) 

Chƣơng 3. Tầm nhìn, Sứ mạng thƣơng hiệu 

3.1. Khái niệm tầm nhìn và sứ mạng thƣơng hiệu 

3.1.1. Khái niệm tầm nhìn thƣơng hiệu 

3.1.2. Khái niệm về sứ mạng thƣơng hiệu 

3.2 Vai trò của tầm nhìn và sứ mạng thƣơng hiệu 

3.2.1. Vai trò của tầm nhìn thƣơng hiêu 

3.2.2. Vai trò của sứ mạng thƣơng hiệu 

3.4. Các yếu tố cấu thành nên một bản tuyên bố sứ mạng 
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Chƣơng 4. Định vị thƣơng hiệu 

4.1. Khái niệm định vị thƣơng hiệu 

4.2. Tại sao phải định vị thƣơng hiệu 

4.3. Các bƣớc định vị thƣơng hiệu 

4.3.1. Xác định môi trƣờng cạnh tranh 

4.3.1.1. Đối thủ cạnh tranh trực tiếp 

4.3.1.2. Đối thủ cạnh tranh gián tiếp 

4.3.2. Khách hàng mục tiêu 

4.3.2.1. Tìm kiếm khách hàng mục tiêu trong nhiều loại khách hàng 

4.3.2.2. Chia cấu trúc thị trƣờng phức tạp để tìm thị trƣờng mục tiêu 

4.3.2.3. Kết hợp nghiên cứu và ph n khúc để chọn thị trƣờng mục tiêu 

4.3.3. Thấu hiểu khách hàng 

4.3.4. lợi ích sản phẩm 

4.3.5. Giá trị và tính cách thƣơng hiệu 

4.3.6. l  do để tin tƣởng thƣơng hiệu 

4.3.7. Sự khác biệt của thƣơng hiệu 

4.3.8. Giá trị cốt lõi của thƣơng hiệu 

Chƣơng 5. Hoạch định chiến lƣợc xây dựng thƣơng hiệu 

5.1. Chiến lƣợc thƣơng hiệu sản phẩm 

5.2. Chiến lƣợc thƣơng hiệu dãy 

5.3. Chiến lƣợc thƣơng hiệu nhóm 

5.4. Chiến lƣợc thƣơng hiệu hình cây dù 

5.5. Chiến lƣợc thƣơng hiệu nguồn (thƣơng hiệu mẹ) 

5.6. Chiến lƣợc thƣơng hiệu chuẩn 

Chƣơng 6. X y dựng hệ thống nhận diện thƣơng hiệu 

6.1. X y dựng hệ thống nhận diện vô hình 

6.2. X y dựng hệ thống nhận diện hữu hình 

6.2.1. Đặt tên thƣơng hiệu 

6.2.1.1. Khái niệm tên thƣơng hiệu 

6.2.1.2. Quy trình đặt tên thƣơng hiệu 

6.2.1.3. Những lƣu   khi đặt tên thƣơng hiệu 

6.2.2 Thiết kế logo 

6.2.2.1. Khái niệm Logo 

6.2.2.2. Những lƣu   khi thiết kế logo 

6.2.2.3. Quy trình thiết kế logo 

6.2.2.4. Một số nguyên tắc khi thiết kế logo 

6.2.3 C u khẩu hiệu 

6.2.3.1. Khái niệm 

6.2.3.2. Vai tr  của c u khẩu hiệu 

6.2.3.3. Những lƣu   khi đặt c u khẩu hiệu 
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6.2.4. Chọn nhạc hiệu 

6.2.5. Chọn màu chủ đạo 

6.3. X y dựng tính cách thƣơng hiệu 

 24.17. Cơ sở vật chất phục vụ học tập: 

- Phấn, bảng, micro, projector, laptop. 

- Giáo trình, tài liệu tham khảo, danh mục các chuyên đề và bài tập lớn. 

 24.18. Hƣớng dẫn thực hiện 

- Đề cƣơng này đƣợc áp dụng cho sinh viên đại học khối ngành công nghệ từ 

năm học 2017 – 2019. 

- Trong phần đánh giá sinh viên, giảng viên cần nêu rõ quy định về đánh giá 

học phần, điều kiện để đƣợc dự thi kết thúc học phần. 

- Thời gian kiểm tra và thi: 

+ Kiểm tra tính điểm 30%: Trong khoảng thời gian 15 tuần 

+ Thi cuối học phần 70%: Sau tuần thứ 15 

 24.19. Phê duyệt 

N  y    t  n     năm 2019 

Trƣởng Khoa 

 

 

 

 

N  y   t  n      năm 2019 

Trƣởng Bộ môn 

 

 

 

 

N  y   t  n     năm 2019 

Ngƣời biên soạn 

 

 

      TS. Bùi Hồng Đăng             Ths. Phạm Minh Luân 
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25. ĐỀ CƢƠNG HỌC PHẦN: THANH TOÁN TRONG KINH DOANH QUỐC 

TẾ                    

 25.1. Tên học phần: THANH TOÁN TRONG KINH DOANH QUỐC TẾ  

 25.2.    học phần:  

 25.3. Số t n chỉ: 3(3,0,6)  

 25.4. Loại học phần: Bắt buộc 

 25.5. Đối tƣợng học: Sinh viên đại học chính quy khối ngành kinh tế 

 25.6. Giảng viên giảng dạy: 

STT Họ và tên Trình độ chuyên môn Đơn vị công tác 

1 Lê Thị Thanh Hà Ths QTKD Khoa QTKD 

2 Nguyễn Thị Thanh V n Ths QTKD Khoa QTKD 

3 Nguyễn Lƣơng Ng n Ths QTKD Khoa QTKD 

4 Trần Tuấn Anh  Ths QTKD Khoa QTKD 

 

 25.7. Phân bố thời gian: 

- Học trên lớp:     45tiết 

- Tự học:      90tiết  

- Lý thuyết:      45tiết 

- Thí nghiệm/Thực hành (TN/TH):  00tiết 

 25.8. Điều kiện tham gia học tập học phần:  

- Học phần tiên quyết: không 

- Học phần trƣớc: Kinh tế vĩ mô, Chính sách thƣơng mại 

- Học phần song hành: Quản trị xuất nhập khẩu 

 25.9. Mục tiêu học phần:  

Chuẩn 

đầu ra 

HP 

Mục tiêu học phần 

(Học phần này trang bị cho sinh viên) 

Chuẩn 

đầu ra 

CTĐT 

P1 Kiến thức căn bản và chuyên sâu về tiền tệ thế giới, tỷ giá hối đoái  

và  các  nghiệp vụ  kinh  doanh  ngọai  tệ, thanh toán quốc tế   

f 

P2 Hoạt động thanh toán xuất nhập khẩu tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài nƣớc. 

f 

 25.10. Chuẩn đầu ra của học phần: 

Chuẩn đầu ra 

HP 

Mục tiêu học phần 

(Sau khi học xong môn học n y, n ười học có thể) 

Chuẩn 

đầu ra 

CTĐT 

 

 

 

 

 

P1 

P1.1 Trình bày đặc điểm, vai trò của thanh toán quốc tế, cán cân 

thanh toán quốc tế và các điều kiện trong thanh toán quốc tế; 

khái niệm về tỷ giá hối đoái 

 

f 

P1.2 Phân biệt các loại tỷ giá hối đoái, các phƣơng pháp xác định 

tỷ giá và phân tích các biện pháp điều chỉnh tỷ giá hối đoái 

f 
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P1.3 Phân tích thị trƣờng hối đoái và các nghiệp vụ giao dịch hối 

đoái 

 

f 

P1.4 Các phƣơng tiện và phƣơng thức  thanh toán f 

 

 

P2 

P2.1 Phân biệt các phƣơng thức thanh toán. Lựa chọn phƣơng 

thức thanh toán phù hợp với doanh nghiệp 

 

f 

P2.2 Phân biệt chứng từ tài chính, chứng từ thƣơng mại;  Vận 

dụng để kiểm tra x  lý bộ chứng từ. 

 

f 

P2.3 Kỹ năng thu thập thông tin, kỹ năng tổng hợp, kỹ năng so 

sánh, phân tích, bình luận, đánh giá các vấn đề về thanh toán 

quốc tế 

f 

P2.4 Có khả năng vận dụng những kiến thức đã học vào các môn 

học tiếp theo và các công việc thực tiễn 

f 

 25.11.  ô tả vắn tắt nội dung học phần:  

 Hiện nay, thƣơng mại quốc tế là hoạt động diễn ra mạnh mẽ, đặc biệt là trong bối 

cảnh Việt Nam hội nhập với thế giới thì hoạt động xuất nhập khẩu, thanh toán hàng 

hóa quốc tế càng diễn ra thƣờng xuyên. Việc lựa chọn phƣơng thức thanh toán quốc tế 

phù hợp với nhu cầu, điều kiện của chính mình, cũng nhƣ thích hợp trong việc tiến 

hành, hạn chế rủi ro, chi phí thấp, đồng thời chọn lựa những biện pháp phòng chống 

rủi ro tỷ giá hiệu quả là những yêu cầu hết sức cần thiết đối với một doanh nghiệp. 

Môn học Thanh toán Quốc tế nghiên cứu và giải quyết các chủ đề liên quan đến hoạt 

động kinh doanh ngoại hối và các phƣơng thức thanh toán quốc tế, cụ thể hơn là đi s u 

nghiên cứu thị trƣờng ngoại hối, các hình thức mua bán ngoại hối các các phƣơng thức 

thanh toán quốc tế cụ thể. 

 25.12. Nhiệm vụ của sinh viên: 

- Theo Qui chế Đào tạo đại học và cao đ ng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ   an 

  n    m t eo Quyết địn  số 43/2007/QĐ- GDĐT n  y 15 t  n  08 năm 2007 của 

 ộ trưởn   ộ Gi o dục v  Đ o tạo    

- Dự lớp: trên 75%.  

- Bài tập thực hành: trên lớp và ở nhà.  

- Khác: theo yêu cầu của giảng viên. 

 25.13. Tài liệu học tập:  

13.1. Sách, giáo trình chính: 

Trần Hoàng Ngân (2016). Giáo trình Thanh toán quốc tế. NXB Kinh Tế TP. 

HCM 

13.2. Tài liệu tham khảo:  

Nguyễn Văn Tiến - Nguyễn Thị Hồng Hải (2016). Thanh toán quốc tế và Tài trợ 

thƣơng mại. NXB Lao Động. 

Đinh Xu n Trình (2017). Bộ tập quán quốc tế về L/C của ICC. NXB Lao Động 

Đinh Xu n Trình (2017). Giáo trình Thanh toán quốc tế.  

 25.14. Thang điểm đánh giá: 10/10 
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 25.15. Đánh giá học phần:  

- Đánh giá quá trình: 

 + Điểm thái độ học tập: 00% 

 + Điểm tiểu luận: 30% 

 + Điểm kiểm tra giữa học phần: 0% 

- Điểm thi kết thúc học phần: 70% 

 25.16. Nội dung học phần:  

 25.16.1. Phân bố thời gian các chƣơng trong học phần: 

STT Tên chƣơng 

Tổng 

số tiết 

hoặc 

giờ 

Phân bố thời gian 

(tiết hoặc giờ) 

Lý 

thuyết 

Bài 

tập 

Thảo 

luận 

TN/ 

TH 

Tự 

học 

1 
Tổng quan về thanh toán 

quốc tế 
9 3 0 0 0 6 

2 Hối đối 27 6 2 1 0 18 

3 
Rủi ro tỷ giá và các nghiệp 

vụ hối đoái phái sinh 
27 6 2 1 0 18 

4 
Phƣơng tiện thanh toán 

quốc tế 
18 3 2 1 0 12 

5 Phƣơng thức thanh toán 30 6 3 1 0 20 

6 
Bộ chứng từ trong thanh 

toán quốc tế 
24 6 1 1 0 16 

Tổng 135 30 10 5 0 90 

 

 25.16.2. Đề cƣơng chi tiết của học phần: 

Chƣơng 1. Tổng quan về thanh toán quốc tế 

1.1. Thanh toán quốc tế 

1.1.1 Khái niệm 

1.1.2 Đặc điểm 

1.1.3 Vai trò 

1.2. Cán cân thanh toán quốc tế 

1.2.1 Khái niệm 

1.2.2 Phân loại 

1.2.3 Nguyên tắc, trách nhiệm và thời hạn lập cán cân thanh toán quốc tế ở Việt 

Nam 

1.3. Các điều kiện trong thanh toán quốc 

1.3.1 Điều kiện về tiền tệ 

1.3.2 Điều kiện về thời gian thanh toán 
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1.3.3 Các ngân hàng phục vụ 

1.3.4 Phƣơng thức thanh toán 

Chƣơng 2. Hối đoái 

2.1 Tỷ giá hối đoái 

2.1.1 Khái niệm 

2.1.2 Phƣơng pháp biểu thị tỷ giá 

2.1.3 Một số quy ƣớc trong giao dịch hối đoái quốc tế 

2.1.4 Xác định tỷ giá theo phƣơng pháp tính chéo 

2.1.5 Cơ sở xác định tỷ giá hối đoái 

2.1.6 Những nhân tố ảnh hƣởng đến sự biến động của tỷ giá hối đoái 

2.1.7 Các biện pháp điều chỉnh tỷ giá hối đoái 

2.1.8 Các loại tỷ giá hối đoái 

2.2 Thị trƣờng hối đoái 

2.2.1 Khái niệm 

2.2.2 Đặc điểm 

2.2.3 Vai trò 

2.2.4 Phân loại thị trƣờng hối đoái 

2.2.5 Đối tƣợng tham gia thị trƣờng hối đoái 

2.3 Các nghiệp vụ hối đoái quốc tế 

2.3.1 Nghiệp vụ hối đoái giao ngay (spot operation) 

2.3.2 Nghiệp vụ kinh doanh chênh lệch giá (Arbitrage operation) 

2.3.3 Nghiệp vụ hối đoái k  hạn (Forward operation) 

2.3.4 Nghiệp vụ hối đoái hoán đổi (Swap operation) 

2.3.5 Nghiệp vụ hối đoái quyền chọn (Option operation) 

2.3.6 Thị trƣờng giao sau tiền tệ (Futures market) 

Chƣơng 3. Rủi ro tỷ giá và các nghiệp vụ hối đoái phái sinh 

3.1 Rủi ro tỷ giá 

3.1.1 Khái niệm 

3.1.2 Các loại rủi ro tỷ giá đối với doanh nghiệp 

3.1.3 Tác động của rủi ro tỷ giá 

3.2 Phƣơng pháp ph ng ngừa rủi ro tỷ giá 

3.2.1 S  dụng hợp đồng k  hạn 

3.2.2 S  dụng hợp đồng hoán đổi 

3.2.3 S  dụng hợp đồng quyền chọn 

3.2.4 S  dụng hợp đồng giao sau 

Chƣơng 4. Phƣơng tiện thanh toán quốc tế 

4.1 Hối phiếu (Bill of Exchange) 

4.1.1 Khái niệm 

4.1.2 Đặc điểm của hối phiếu 

4.1.3 Hình thức của hối phiếu 
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4.1.4 Chấp nhận hối phiếu (Acceptance) 

4.1.5 Ký hậu hối phiếu (Endorsement) 

4.1.6 Bảo lãnh hối phiếu (Guarantee) 

4.1.7 Kháng nghị (Protest) 

4.1.8 Chiếu khấu hối phiếu (Discount) 

4.1.9 Phân loại hối phiếu 

4.2 Lệnh phiếu (Promissory Note) 

4.2.1 Khái niệm 

4.2.2 Nội dung 

4.3 Séc (Cheque, check) 

4.3.1 Khái niệm 

4.3.2 Đặc điểm 

4.3.3 Nội dung 

4.3.4 Thời hạn hiệu lực của séc 

4.3.5 Phân loại séc 

4.4 Thẻ thanh toán (Payment card) 

4.4.1 Lịch s  ra đời của thẻ 

4.4.2 Khái niệm 

4.4.3 Mô tả kỹ thuật 

4.4.4 Các thanh viên tham gia trong quy trình thanh toán thẻ 

4.4.5 Quy trình lƣu thông thẻ 

4.4.6 Phân loại thẻ 

4.4.7 Lợi ích thẻ 

Chƣơng 5. Phƣơng thức thanh toán 

5.1 Phƣơng thức thanh toán tín dụng chứng từ 

5.1.1 Giới thiệu về phƣơng thức thanh toán tín dụng chứng từ 

5.1.2 Quy trình nghiệp vụ của phƣơng thức thanh toán tín dụng chứng từ 

5.1.3 Thƣ tín dụng 

5.2 Phƣơng thức thanh toán chuyển tiền 

5.2.1 Khái niệm 

5.2.2 Đối tƣợng tham gia 

5.2.3 Hình thức chuyển tiền 

5.2.4 Quy trình nghiệp vụ của phƣơng thức thanh toán chuyển tiền 

5.3 Phƣơng thức thanh toán ghi sổ 

5.3.1 Khái niệm 

5.3.2 Đối tƣợng tham gia 

5.3.3 Quy trình nghiệp vụ của phƣơng thức thanh toán ghi sổ 

5.4 Phƣơng thức thanh toán nhờ thu 

5.4.1 Giới thiệu về phƣơng thức thanh toán nhờ thu 

5.4.2 Quy trình nghiệp vụ của phƣơng thức thanh toán nhờ thu 
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5.5 Phƣơng thức thanh toán giao chứng từ nhận tiền 

5.5.1 Khái niệm 

5.5.2 Đối tƣợng tham gia 

5.5.3 Quy trình nghiệp vụ của phƣơng thức thanh toán giao chứng từ nhận tiền 

Chƣơng 6. Bộ chứng từ trong thanh toán quốc tế 

6.1 Giới thiệu về bộ chứng từ thƣơng mại 

6.1.1 Hóa đơn thƣơng mại 

6.1.2 Vận đơn đƣờng biển 

6.1.3 Phiếu đóng gói hàng hóa 

6.1.4 Giấy chứng nhận xuất xứ 

6.1.5 Chứng từ bảo hiểm 

6.1.6 Giấy chứng nhận số lƣợng 

6.1.7 Giấy chứng nhận trọng lƣợng 

6.1.8 Giấy chứng nhận phẩm chất 

6.1.9 Giấy chứng nhận vệ sinh 

6.1.10 Giấy chứng nhận kiểm dịch động vật 

6.1.11 Giấy chứng nhận kh  trùng 

6.1.12 Một số chứng từ khác 

6.2 Kiềm tra bộ chứng từ theo phƣơng thức thanh toán tín dụng chứng từ 

6.2.1 Nguyên tắc kiểm tra 

6.2.2 Kiểm tra chi tiết các chứng từ trong bộ chứng từ hàng hóa 

 25.17. Cơ sở vật chất phục vụ học tập: 

- Phấn, bảng, micro, projector, laptop. 

- Giáo trình, tài liệu tham khảo, danh mục các chuyên đề và bài tập lớn. 

 25.18. Hƣớng dẫn thực hiện   

- Đề cƣơng này đƣợc áp dụng cho sinh viên đại học khối ngành kinh tế từ năm học 

2019. 

- Trong phần đánh giá sinh viên, giảng viên cần nêu rõ quy định về đánh giá học phần, 

điều kiện để đƣợc dự thi kết thúc học phần. 

- Thời gian kiểm tra và thi: 

 + Kiểm tra tính điểm 30% 

 + Thi cuối học phần: Sau tuần thứ 15  

 25.19. Phê duyệt    

N  y    t  n     năm 2019 

   Trƣởng Khoa 

 

 

Bùi Hồng Đăng 

N  y   t  n      năm 2019 

Trƣởng Bộ môn 

 

 

Phạm Minh Luân 

N  y   t  n     năm 2019 

Ngƣời biên soạn 

 

 

Lê Thị Thanh Hà 
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 26. ĐỀ CƢƠNG HỌC PHẦN: QUẢN TRỊ NGUỒN NH N  ỰC 

 26.1. Tên học phần: QUẢN TRỊ NGUỒN NH N  ỰC 

 26.2.    học phần: 13200015 

 26.3. Số t n chỉ: 3(3,0,6) 

 26.4.  oại học phần: Bắt buộc 

 26.5. Đối tƣợng học: Cho sinh viên hệ đại học chuyên ngành QTKD 

 26.6. Giảng viên giảng dạ : 

STT Họ và tên Trình độ chu ên môn Đơn vị công tác 

1 Lê Kim Liên Thạc sĩ Khoa QTKD 

2 Phạm Đình Tu n Thạc sĩ Khoa QTKD 

3 Thái Huy Bình Thạc sĩ Khoa QTKD 

4 Phạm Minh Lu n Thạc sĩ Khoa QTKD 

 26.7. Phân bố thời gian: 

- Học trên lớp:         45 tiết 

- Tự học:                90 tiết 

- L  thuyết:        45 tiết 

- Thí nghiệm/ Thực hành (TN/TH):        00 tiết 

 26.8. Điều kiện tham gia học tập học phần: 

- Học phần tiên quyết: Không 

- Học phần trƣớc: Quản trị học 

- Học phần song hành: Không 

 26.9. Mục tiêu học phần:  

Chuẩn 

đầu ra 

HP 

Mục tiêu học phần 

(Học phần này trang bị cho sinh viên) 

Chuẩn 

đầu ra 

CTĐT 

H1 Chức năng chính của quản trị nguồn nhân lực trong tổ chức b,h 

H2 Xây dựng bảng mô tả công việc và tiêu chuẩn công việc, xác định 

các tiêu chuẩn đánh giá  nguồn nhân lực trong tổ chức 

g,j 

H3 Các chƣơng trình tuyển dụng, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực 

các chính sách duy trì nguồn nhân lực 

j,k 

 26.10. Chuẩn đầu ra của học phần 

Chuẩn đầu ra 

HP 

Mục tiêu học phần 

(Sau khi học xong môn học n y, n ười học có thể) 

Chuẩn 

đầu ra 

CTĐT 

 

 

 

 

 

H1 

H1.1 Biết đƣợc các khái niệm liên quan đến lĩnh vực hoạt động 

quản trị nguồn nhân lực 

 

b 

H1.2 Xác định đƣợc các hoạt động chức năng cơ bản của quản trị 

nguồn nhân lực. Nhận thức đƣợc các thách thức đối với quản 

trị nguồn nhân lực và các lĩnh vực ƣu tiên phát triển trong 

thế kỷ 21 

g 

H1.3 Xác định rõ vai trò của quản trị nguồn nhân lực; đặc biệt  
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trong công tác tuyển dụng, đào tạo, đánh giá và khen thƣởng 

cho nhân viên 

g 

 

 

H2 

H2.1 Cách xây dựng các chính sách quản trị hiệu quả nguồn nhân 

lực trong công ty, các công tác đánh giá, kiểm tra chất lƣợng 

nguồn nhân lực 

 

j,k 

H2.2 Có phƣơng pháp làm việc khoa học, tƣ duy sáng tạo, ph n 

tích, giải quyết các vấn đề nảy sinh trong thực tiễn, có kiến 

thức chuyên môn và kỹ năng thực hành 

 

j 

H2.3 Kỹ năng thích ứng môi trƣờng công việc trong tổ chức, giải 

quyết các tình huống liên quan đến mối quan hệ tác nghiệp 

trong tổ chức 

j 

H2.4 Có hứng thú học tập, trân trọng với những đóng góp của 

môn học quản trị nguồn nhân lực cho sự tiến bộ của xã hội. 

j 

 

H3 

 

H3.1 Kỹ năng thích ứng môi trƣờng công việc trong tổ chức, giải 

quyết các tình huống liên quan đến mối quan hệ tác nghiệp 

trong tổ chức 

j,k 

H3.2 Phân tích, tổng hợp và x  l  đƣợc các thông tin thu đƣợc để 

đƣa ra kết luận kịp thời, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của 

xã hội 

j,k 

 26.11.  ô tả vắn tắt nội dung học phần: 

Học phần này bao gồm các nội dung sau: 

- Cung cấp những kiến thức cơ bản về vai trò của quản trị nguồn nhân lực trong 

tổ chức, chiến lƣợc của tổ chức và công tác quản lý nhân sự, cơ sở luật pháp về quản 

lý nhân lực. 

- Nhận thức đƣợc vai trò then chốt của quản trị nguồn nhân lực trong tổ chức; 

đặc biệt, trong môi trƣờng biến động và cạnh tranh toàn cầu nhƣ hiện nay. 

- Tuyển chọn và bố trí lao động, đánh giá thực hiện công việc, đào tạo và phát 

triển nhân lực, thù lao và các phúc lợi dịch vụ cho ngƣời lao động. 

- Rèn luyện về các kỹ năng quản lý nhân sự, kỹ năng giao tiếp, quan hệ với 

ngƣời lao động. 

 26.12. Nhiệm vụ của sinh viên: 

- Theo Qui chế Đào tạo đại học và cao đ ng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ 

( an   n    m t eo Quyết địn  số 43/2007/QĐ- GDĐT n  y 15 t  n  08 năm 2007 

của  ộ trưởn   ộ Gi o dục v  Đ o tạo . 

- Dự lớp: 75% trở lên tính theo số tiết lên lớp. 

- Bài tập: Trên lớp và ở nhà. 

 26.13. Tài liệu học tập: 

 26.13.1. Tài liệu chính: 

[1] TS.Trần Kim Dung, Quản trị nguồn  nhân lực, Nhà xuất bản Thống kê,  

TPHCM, 2015. 
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 26.13.2. Tài liệu tham khảo: 

[1] TS.Nguyễn Ngọc Quân, Ths. Nguyễn văn Điền, Quản trị nguồn nhân lực, 

Nhà xuất bản Trƣờng đại học Kinh tế quốc dân, 2012. 

[2] Nguyến Hữu Thân, Quản trị nguồn nhân lực, Nhà xuất bản Lao Động, Hà 

Nội, 2013. 

[3] Peter Boxall & John Purcell, Strategy and Human Resource Managemant, 

NXB Palgrave Macmillan, 2010. 

 26.14. Thang điểm đánh giá: 10/10 

 26.15. Đánh giá học phần: 

- Đánh giá quá trình: 

+ Điểm thái độ học tập: 0 % 

+ Điểm tiểu luận:  30% 

+ Điểm kiểm tra giữa học phần: 0% 

- Điểm thi kết thúc học phần: 70% 

 26.16. Nội dung học phần: 

 26.16.1. Phân bố thời gian các chƣơng trong học phần: 

STT Tên chƣơng 

Tổng 

số tiết 

hoặc 

giờ 

Phân bố thời gian 

(tiết hoặc giờ) 

Lý 

thuyết 

Bài 

tập 

Thảo 

luận 

TN/ 

TH 

Tự 

học 

1 Tổng quan về quản trị nguồn nhân lực 9 3 0 0 0 6 

2 Hoạch định nguồn nhân lực 12 4 0 0 0 8 

3 Phân tích công việc 15 3 2 0 0 10 

4 Quá trình tuyển dụng 15 3 0 2 0 10 

5 Trắc nghiệm và phỏng vấn 24 4 2 2 0 16 

6 Định hƣớng và phát triển nghề nghiệp 12 4 0 0 0 8 

7 Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực 15 4 0 1 0 10 

8 Đánh giá kết quả thực hiện công việc 12 3 0 1 0 8 

9 Trả công lao động 9 2 1 0 0 6 

10 Quan hệ lao động 9 2 0 1 0 6 
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Tổng 135 33 5 7 0 90 

 

 26.16.2. Đề cƣơng chi tiết của học phần: 

Chƣơng 1. Tổng quan về quản trị  nguồn nhân lực 

1.1. Khái niệm, vai trò của quản trị nguồn nhân lực 

1.2. Quá trình phát triển của quản trị nguồn nhân lực 

1.3 Các chức năng cơ  bản của quản trị nguồn nhân lực 

1.4. Mô hình quản trị nguồn nhân lực 

1.5. Lĩnh vực ƣu tiên phát triển nguồn nhân lực 

1.6. Vai trò của phòng quản trị nguồn nhân sự 

1.7. Đánh giá trình độ quản trị nguồn nhân lực 

Chƣơng 2. Hoạch đinh nguồn nhân lực 

2.1. Khái niệm 

2.2. Ph n tích môi trƣờng kinh doanh xác định mục tiêu và chiến lƣợc của 

doanh nghiệp 

2.3. Mức độ phối hợp giữa các chiến lƣợc kinh doanh và các chiến lƣợc quản trị 

nguồn nhân lực 

2.4 Phân tích hiện trạng quản trị nguồn nhân lực 

2.5. Dự báo nhu cầu nguồn nhân lực 

2.6. Phân tích quan hệ cung cầu, khả năng điều chỉnh hệ thống 

2.7. Thực hiện, tinh giảm biên chế 

2.8. Kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện 

Chƣơng 3. Ph n tích công việc 

3.1. Khái niệm và   nghĩa của phân tích công việc 

3.2. Những thông tin cần thu thập trong phân tích công việc 

3.3. Nội dung trình tự thực hiện  phân tích công việc 

3.4. Các phƣơng pháp thu thập thông tin phân tích công việc 

3.5. Nội dung chính của bản mô tả công việc và bản tiêu chuẩn công việc 

3.6. Phân tích công việc ở Việt Nam 

3.7. Viễn cảnh của phân tích công việc 

3.8. Xác định chức năng, nhiệm vụ và mối quan hệ của các bộ phận trong bộ 

máy quản lý 

Chƣơng 4. Quá trình tuyển dụng 

4.1. Nguồn ứng viên từ trong nội bộ doanh nghiệp 
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4.2. Nguồn ƣớng viên từ bên ngoài doanh nghiệp 

4.3. Tuyển chọn nhân lực 

4.4. Đánh giá hiệu quả của hoạt động tuyển dụng 

Chƣơng 5. Trắc nghiệm và phỏng vấn 

5.1. Trắc nghiệm 

5.1.1. Các hình thức kiểm tra, trắc nghiệm 

5.1.2. Quá trình xây dựng bài trắc nghiệm 

5.2. Phỏng vấn 

5.2.1. Các hình thức phỏng vấn 

5.2.2. Quá trình phỏng vấn 

5.2.3. Các yếu tố tác động đến phổng vấn 

5.2.4. Nguyên tắc phỏng vấn 

5.2.5. Chỉ dẫn đối với ứng viên trong phỏng vấn 

Chƣơng 6. Định hƣớng và phát triển nghề nghiệp 

6.1. Mục đích của việc nghiên cứu định hƣớng và phát triển nghề nghiệp 

6.2. Các giai đoạn phát triển nghề nghiệp 

6.3. Định hƣớng nghề nghiệp cá nhân 

6.4. Những điểm then chốt trong nghề nghiệp 

6.5. Khả năng cá nh n 

6.6. Tìm hiểu về nghề nghiệp 

6.7. Ảnh hƣởng của môi trƣờng đến phát triển nghề nghiệp 

6.8. Thực hiện mục tiêu nghề nghiệp 

6.9. Doanh nghiệp có thể giúp gì cho nhân viên phát triển nghề nghiệp 

Chƣơng 7. Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực 

7.1. Mục đích 

7.2. Khái niệm về đào tạo và phát triển 

7.3. Phân loại các hình thức đào tạo 

7.4. Thứ tự ƣu tiên trong đào tạo và phát triển nhân viên ở thế kỷ 21 

7.5. Các nguyên tắc cơ bản trong học tập 

7.6. Xác định nhu cầu đào tạo 

7.6.1. Phân tích nhu cầu đào tạo 

7.6.2. Xác định nhu cầu công nhân kỹ thuật 

7.6.3. Xác định nhu cầu tuyển sinh đào tạo công nhân kỹ thuật 

7.6.4. Xác định nhu cầu phát triển các quản trị gia 
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7.7. Thực hiện quá trình đào tạo 

7.7.1. Đào tạo tại nơi làm việc 

7.7.2. Đào tạo ngoài nơi làm việc 

7.8. Đánh giá hiệu quả đào tạo 

Chƣơng 8.  Đánh giá kết quả thực hiện công việc 

8.1. Mục đích 

8.2. Nội dung trình tự thực hiện. 

8.3. Các phƣơng pháp đánh giá kết quả thực hiện công việc. 

8.4. Nâng cao hiệu quả đánh giá nh n viên 

8.5. Phỏng vấn đánh giá năng lự thực hiện công việc. 

8.6. Đánh giá thi đua các ph ng ban 

Chƣơng 9. Trả công lao động 

9.1. Khái niệm 

9.2. Cơ cấu thu nhập của ngƣời lao động 

9.3. Mục tiêu của hệ thống tiền lƣơng 

9.4. Các hình thức tiền lƣơng 

9.5. Tiền lƣơng kích thích trong doanh nghiệp 

9.6. Tiền lƣơng trong các thị trƣờng lao động 

9.7. Các yếu tố ảnh hƣởng đến trả lƣơng 

9.8. Yếu tố luật pháp trong trả công lao động ở Việt  Nam 

9.9. Tiền lƣơng và thu nhập trong khu vực quốc doanh ở Việt Nam 

9.10. Chính sách tiền lƣơng trong doanh nghiệp 

9.11. Nội dung, trình tự xây dựng bảng lƣơng tổng quát trong các doanh nghiệp 

ngoài quốc doanh 

Chƣơng 10. Quan hệ lao động 

10.1. Công đoàn 

10.2. Thoả ƣớc lao động tập thể 

10.3. Tranh chấp lao động 

10.4. Công nhân tham gia quản lý doanh nghiệp 

10.5. Quan hệ lao động quốc tế 

 26.17. Cơ sở vật chất phục vụ học tập 

- Phấn, bảng, micro, projector, laptop. 

- Giáo trình, tài liệu tham khảo, danh mục các chuyên đề và bài tập. 
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 26.18. Hƣớng dẫn thực hiện 

- Đề cƣơng này đƣợc áp dụng cho sinh viên đại học khối ngành Quản trị từ năm 

học 2017 - 2019. 

- Trong phần đánh giá sinh viên, giảng viên cần nêu rõ quy định về đánh giá 

học phần, điều kiện để đƣợc dự thi kết thúc học phần. 

- Thời gian kiểm tra và thi: 

+ Kiểm tra tính điểm 30%: Trong khoảng thời gian 15 tuần 

+ Thi cuối học phần 70%: Sau tuần thứ 15 

 26.19. Phê duyệt 

Ngày   tháng   năm 2019 

Trƣởng khoa 

 

 

 

 

TS. Bùi Hồng Đăng           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N  y  t  n    năm 2019 

Trƣởng bộ môn 

 

 

 

 

 Ths. Phạm Minh Luân 

 

N  y   t  n    năm 2019 

Ngƣời biên soạn 
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 27. ĐỀ CƢƠNG HỌC PHẦN: QUẢN TRỊ CHUỖI CUNG ỨNG 

 27.1. Tên học phần: QUẢN TRỊ CHUỖI CUNG ỨNG  

 27.2.    học phần:  

 27.3. Số t n chỉ: 3(3,0,6)  

 27.4. Loại học phần: Bắt buộc 

 27.5. Đối tƣợng học: Sinh viên đại học chính quy khối ngành kinh tế 

 27.6. Giảng viên giảng dạy: 

STT Họ và tên Trình độ chuyên môn Đơn vị công tác 

1 Lê Thị Thanh Hà ThS. QTKD Khoa QTKD 

2 Phạm Minh Lu n  ThS. QTKD Khoa QTKD 

3 Phạm Đình Tu n ThS. QTKD Khoa QTKD 

4 Nguyễn  Thị Thanh V n ThS. QTKD Khoa QTKD 

 

 27.7. Phân bố thời gian: 

- Học trên lớp:     45tiết 

- Tự học:      90tiết  

- Lý thuyết:      45tiết 

- Thí nghiệm/Thực hành (TN/TH):  00tiết 

 27.8. Điều kiện tham gia học tập học phần:  

- Học phần tiên quyết: không 

- Học phần trƣớc: Quản trị xuất nhập khẩu 

- Học phần song hành: không 

 27.9. Mục tiêu học phần:  

Chuẩn 

đầu ra 

HP 

Mục tiêu học phần 

(Học phần này trang bị cho sinh viên) 

Chuẩn 

đầu ra 

CTĐT 

Sc1 Các vấn đề liên quan đến quản trị chuỗi cung ứng, các thành phần 

và thành viên của chuỗi cung ứng 

f 

Sc2 Ph n tích, đánh giá hiệu quả chuỗi cung ứng cụ thể i 

Sc3 Thiết kế và xây dựng chuỗi chuỗi cung ứng đáp ứng chiến lƣợc 

doanh nghiệp. 

k 

 27.10. Chuẩn đầu ra của học phần: 

Chuẩn đầu ra 

HP 

Mục tiêu học phần 

(Sau khi học xong môn học n y, n ười học có thể) 

Chuẩn 

đầu ra 

CTĐT 

 

 

 

 

 

Sc1 

Sc1.1 Nắm đƣợc khái niệm, vai trò, mục tiêu của quản trị chuỗi 

cung ứng 

 

f 

Sc1.2 Nắm đƣợc  quá trình  phát triển  và  xu  hƣớng  của chuỗi 

cung ứng; các quyết định điều hành  chuỗi  cung ứng  chủ  

yếu; cách thức đo lƣờng hiệu quả chuỗi cung ứng 

f 
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Sc1.3 Liệt kê đƣợc vai trò và chiến lƣợc của quản trị vận tải, tồn 

kho và chiến lƣợc mua hàng 

 

f 

 

 

Sc2 

Sc2.1 Tổng hợp, xem xét, ph n tích, đánh giá và x  lý những vấn 

đề nảy sinh trong quá trình quản trị chuỗi cung ứng của 

doanh nghiệp 

 

i 

 

Sc3 

 

Sc3.1 Phát triển và th  nghiệm những giải pháp mới, áp dụng các 

công nghệ mới trong quản trị chuỗi cung ứng 

k 

Sc3.2 Kiên trì, linh hoạt, tự tin, chăm chỉ, nhiệt tình, say mê có 

tinh thần tìm tòi và khám phá, tự chủ, chính trực, phản biện, 

sáng tạo 

k 

 27.11.  ô tả vắn tắt nội dung học phần:  

Trong những năm gần đ y, hoạt động quản trị chuỗi cung ứng ngày càng đƣợc quan 

tâm tại Việt Nam và trên thế giới. Chuỗi cung ứng đóng vai tr  quan trọng trong kết 

nối các bên có liên quan trong hoạt động cung ứng. Ở phạm vi doanh nghiệp, quản lý 

nguồn cung, kho bãi, hàng tồn kho, vận tải, phân phối là những yếu tố có sự liên quan 

mật thiết với nhau. Để vận hành tốt và tạo ra lợi thế cạnh tranh, nhà quản trị cần có cái 

nhìn bao quát và kết nối các mắt xích bên trong trở thành một khối hợp nhất. 

 27.12. Nhiệm vụ của sinh viên: 

- Theo Qui chế Đào tạo đại học và cao đ ng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ   an 

  n    m t eo Quyết địn  số 43/2007/QĐ- GDĐT n  y 15 t  n  08 năm 2007 của 

 ộ trưởn   ộ Gi o dục v  Đ o tạo    

- Dự lớp: trên 75%.  

- Bài tập thực hành: trên lớp và ở nhà.  

- Khác: theo yêu cầu của giảng viên. 

 27.13. Tài liệu học tập:  

13.1. Sách, giáo trình chính: 

Hu nh Thị Thúy Giang(cb), Chung Từ Bảo Nhƣ (2019). Giáo trình quản trị 

chuỗi cung ứng. Nhà xuất bản: ĐHQG-HCM 

13.2. Tài liệu tham khảo:  

TS. Đinh Bá H ng Anh (2019). Quản trị chuỗi cung ứng. Nhà Xuất Bản Kinh Tế 

TPHCM 

Michael. H. Hugos (2017). Nguyên Lý Quản Trị Chuỗi Cung Ứng. Nhà Xuất 

Bản Thế Giới 

Richard B. Chase, F. Robert Jacobs (2015). Quản Trị Vận Hành Và Chuỗi Cung 

Ứng. Nhà Xuất Bản Kinh Tế TPHCM 

Nguyễn Thành Hiếu (2015). Quản trị chuỗi cung ứng, NXB : Đại học Kinh tế 

Quốc dân 

David Blanchard (2012). Quản Trị Chuỗi Cung Ứng - Những Trải Nghiệm Tuyệt 

Vời. NXB Lao Động - Xã Hội 

 27.14. Thang điểm đánh giá: 10/10 

 27.15. Đánh giá học phần:  
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- Đánh giá quá trình: 

 + Điểm thái độ học tập: 00% 

 + Điểm tiểu luận: 30% 

 + Điểm kiểm tra giữa học phần: 00% 

- Điểm thi kết thúc học phần: 70% 

 27.16. Nội dung học phần:  

16.1. Phân bố thời gian các chƣơng trong học phần: 

STT Tên chƣơng 

Tổng 

số tiết 

hoặc 

giờ 

Phân bố thời gian 

(tiết hoặc giờ) 

Lý 

thuyết 

Bài 

tập 

Thảo 

luận 

TN/ 

TH 

Tự 

học 

1 
Tổng quan về chuỗi cung 

ứng 
9 3 0 0 0 6 

2 Quản trị vận tải hàng hóa 27 6 2 1 0 18 

3 
Kho bãi và Quản trị tồn 

kho 
27 6 2 1 0 18 

4 
Thu mua và Chiến lƣơc thu 

mua 
27 6 2 1 0 18 

5 Chuỗi cung ứng tinh gọn 12 3 0 1 0 8 

6 
Ứng dụng công nghệ trong 

chuỗi cung ứng 
12 3 0 1 0 8 

7 

Chuỗi cung ứng bền vững 

và tƣơng lai của chuỗi cung 

ứng 

21 6 0 1 0 14 

Tổng 135 33 6 6 0 90 

 

16.2. Đề cƣơng chi tiết của học phần: 

Chƣơng 1. Tổng quan về chuỗi cung ứng 

1.1 Chuỗi cung ứng 

1.1.1 Định nghĩa 

1.1.2 Mục tiêu của chuỗi cung ứng 

1.1.3 Các thành phần của chuỗi cung ứng  

1.1.4 Sự phát triển của chuỗi cung ứng 

1.1.5 Chuỗi cung ứng và chiến lƣợc kinh doanh 

1.2 Quản trị chuỗi cung ứng 

1.3 Quá trình toàn cầu hóa và chuỗi cung ứng  

Chƣơng 2. Quản trị vận tải hàng hóa 

2.1 Vai trò của vận tải và phân loại vận tải 
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2.2 Lựa chọn trong vận tải 

2.3 Nghiệp vụ vận tải và phân phát hàng hóa 

2.4 Chứng từ trong vận tải 

2.5 Thiết kế mạng lƣới vận tải 

Chƣơng 3. Kho bãi và Quản trị tồn kho 

3.1 Kho bãi 

3.1.1 Tầm quan trọng của kho bãi trong chuỗi cung ứng 

3.1.2 Một số loại kho bãi trong hoạt động chuỗi cung ứng 

3.2 Hàng tồn kho 

3.2.1 Khái niệm hàng tồn kho 

3.2.2 Phân loại hàng tồn kho 

3.2.3 Quản trị hàng tồn kho 

3.2.4 Các mô hình tồn kho 

3.3 Dự báo 

Chƣơng 4. Thu mua và Chiến lƣơc thu mua 

4.1 Thu mua 

4.2 Thuê ngoài 

4.3 Mô hình cho quyết định mua ngoài hay tự sản xuất 

4.4 Chiến lƣợc thu mua 

Chƣơng 5. Chuỗi cung ứng tinh gọn 

5.1 Giới thiệu về sản xuất tinh gọn 

5.2 Quy trình chuỗi cung ứng tinh gọn 

5.3 Các nguyên tắc thiết kế chuỗi cung ứng tinh gọn 

Chƣơng 6. Ứng dụng công nghệ trong chuỗi cung ứng 

6.1 Công nghệ thông tin trong vận tải 

6.2 Hệ thống thu mua điện t  

6.3 Chuỗi cung ứng và 4.0 

Chƣơng 7. Chuỗi cung ứng bền vững và tƣơng lai của chuỗi cung ứng 

7.1 Hiệu ứng Bullwhip  

7.2  Chuỗi cứng bền vững 

7.2.1 Khái niệm 

7.2.2 Tầm quan trọng của sự phát triển bền vững trong chuỗi cung ứng 

7.3 Tƣơng lai của chuỗi cung ứng 

 27.17. Cơ sở vật chất phục vụ học tập: 

- Phấn, bảng, micro, projector, laptop. 

- Giáo trình, tài liệu tham khảo, danh mục các chuyên đề và bài tập lớn. 

 27.18. Hƣớng dẫn thực hiện   

- Đề cƣơng này đƣợc áp dụng cho sinh viên đại học khối ngành kinh tế từ năm học 

2019. 
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- Trong phần đánh giá sinh viên, giảng viên cần nêu rõ quy định về đánh giá học phần, 

điều kiện để đƣợc dự thi kết thúc học phần. 

- Thời gian kiểm tra và thi: 

 + Kiểm tra tính điểm 30% 

 + Thi cuối học phần: Sau tuần thứ 15  

 27.19. Phê duyệt    

N  y    t  n     năm 2019 

   Trƣởng Khoa 

 

 

 

 

Bùi Hồng Đăng 

 

 

N  y   t  n      năm 2019 

Trƣởng Bộ môn 

 

 

 

 

Phạm Minh Luân 

N  y   t  n     năm 2019 

Ngƣời biên soạn 

 

 

 

 

Lê Thị Thanh Hà 
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 28. ĐỀ CƢƠNG HỌC PHẦN: QUẢN TRỊ RỦI RO KINH DOANH QUỐC TẾ 

 

 28.1. Tên học phần: QUẢN TRỊ RỦI RO KINH DOANH QUỐC TẾ  

 28.2.    học phần:   

 28.3. Số t n chỉ: 3(3,0,6)  

 28.4. Loại học phần: Bắt buộc 

 28.5. Đối tƣợng học: Sinh viên đại học chính quy khối ngành kinh doanh quốc tế 

 28.6. Giảng viên giảng dạy: 

STT Họ và tên Trình độ chuyên môn Đơn vị công tác 

1 Ngô Văn Thạo Tiến sĩ Khoa QTKD 

2 Nguyễn Xu n Quyết Tiến sĩ Khoa QTKD 

4 Trần Tuấn Anh  Ths QTKD Khoa QTKD 

 

 28.7. Phân bố thời gian: 

- Học trên lớp:     45tiết 

- Tự học:      90tiết  

- Lý thuyết:      45tiết 

- Thí nghiệm/Thực hành (TN/TH):  00tiết 

 28.8. Điều kiện tham gia học tập học phần:  

- Học phần tiên quyết: không 

- Học phần trƣớc: Kinh tế vĩ mô, Chính sách thƣơng mại 

- Học phần song hành:  

 28.9. Mục tiêu học phần:  

Chuẩn 

đầu ra 

HP 

Mục tiêu học phần 

(Học phần này trang bị cho sinh viên) 

Chuẩn 

đầu ra 

CTĐT 

R1 Các loại rủi ro đặc thù trong kinh doanh quốc tế h 

R2 Các nguyên nhân và tìm kiếm các giải pháp phòng tránh các rủi ro 

trong hoạt động kinh doanh quốc tế hiệu quả nhất. 

h 

 28.10. Chuẩn đầu ra của học phần: 

Chuẩn đầu ra 

HP 

Mục tiêu học phần 

(Sau khi học xong môn học n y, n ười học có thể) 

Chuẩn 

đầu ra 

CTĐT 

 

 

R1 

R1.1 Nắm đƣợc khái niệm, phân loại, mối quan hệ giữa rủi ro và 

hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp 

 

h 

R1.2 Nhận biết các loại rủi ro có thể xảy ra trong hoạt động kinh 

doanh quốc tế trên cơ sở phân tích các mối nguy 

h 

 

 

R2 

 

 

 

R2.1 

Vận dụng các  phƣơng pháp phòng ngừa và x  lý đối với 

từng loại rủi ro trong hoạt động kinh doanh quốc tế nhƣ rủi 

ro hối đoái (tỷ giá), rủi ro thƣơng mại (giá cả, hàng hóa, 

 

h 
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thanh toán), rủi ro văn hóa, rủi ro quốc gia (chính trị, pháp 

luật, kinh tế), và các loại rủi ro khác trong xu thế toàn cầu 

hóa kinh tế thế giới. 

R2.2 Chủ động, tích cực trong việc học tập, nghiên cứu môn 

học; và vận dụng vào quản lý kinh doanh của doanh nghiệp 

h 

 28.11.  ô tả vắn tắt nội dung học phần:  

Học phần “Quản trị rủi ro trong kinh doanh quốc tế” nhằm giúp ngƣời học 

hiểu rõ những vấn đề cơ bản và nhận biết đƣợc các loại rủi ro thƣờng gặp trong 

hoạt động kinh doanh quốc tế và hoạt động quản trị rủi ro của doanh nghiệp: 

khái niệm, phân loại, mối quan hệ giữa rủi ro và hiệu quả kinh doanh của các 

doanh nghiệp, các biện pháp phòng ngừa rủi ro. 

 28. 12. Nhiệm vụ của sinh viên: 

- Theo Qui chế Đào tạo đại học và cao đ ng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ   an 

  n    m t eo Quyết địn  số 43/2007/QĐ- GDĐT n  y 15 t  n  08 năm 2007 của 

 ộ trưởn   ộ Gi o dục v  Đ o tạo    

- Dự lớp: trên 75%.  

- Bài tập thực hành: trên lớp và ở nhà.  

- Khác: theo yêu cầu của giảng viên. 

 28.13. Tài liệu học tập:  

 28.13.1. Sách, giáo trình chính: 

1. J. Jay Choi and Michael R. Powers (2002), Global risk management: 

Financial, Operational and Insurance Strategies, Emerald Group Publishing 

Limited. 

2. Harold D. Skipper and W. Jean Kwon (2007), Risk Management and 

Insurance: Perspectives in A Global Economy, Black Well Publishing. 

3. Phạm Duy Liên (2012), Giáo trình Giao dịch thươn  mại quốc tế, NXB Thống Kê. 

 

4. Nguyễn Văn Tiến & Nguyễn Thị Hồng Hải (2016), Giáo trình Thanh toán quốc tế 

và Tài trợ ngoại t ương, NXB Thống Kê. 

 28.13.2. Tài liệu tham khảo:  

5. Cavusgil, S. T., Rammal, H., & Freeman, S. (2014). International business: the 

new realities. Pearson Higher Education AU. 

6. Hu nh Nhựt Nghĩa (2011), Quản trị rủi ro trong kinh doanh quốc tế, Đại học Mở 

TPHCM. 

 

7. Philip Kotler và Kevin Keller (2013), Quản trị marketing, NXB Lao động - Xã hội. 

 28.14. Thang điểm đánh giá: 10/10 

 28.15. Đánh giá học phần:  

- Đánh giá quá trình: 

 + Điểm thái độ học tập: 00% 
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 + Điểm tiểu luận: 30% 

 + Điểm kiểm tra giữa học phần: 0% 

- Điểm thi kết thúc học phần: 70% 

 28.16. Nội dung học phần:  

16.1. Phân bố thời gian các chƣơng trong học phần: 

STT Tên chƣơng 

Tổng 

số tiết 

hoặc 

giờ 

Phân bố thời gian 

(tiết hoặc giờ) 

Lý 

thuyết 

Bài 

tập 

Thảo 

luận 

TN/ 

TH 

Tự 

học 

1 

Chƣơng 1: Tổng quan về 

rủi ro trong kinh doanh 

quốc tế 

9 3 0 0 0 6 

2 
Chƣơng 2: Rủi ro văn hóa 

trong KDQT 
18 4  2 0 12 

3 
Chƣơng 3: Rủi ro chính trị 

trong KDQT 
15 3  2 0 10 

4 
Chƣơng 4: Rủi ro pháp luật 

trong KDQT 
18 4  2 0 12 

5 
Chƣơng 5: Rủi ro kinh tế vĩ 

mô trong KDQT 
18 4  2 0 12 

6 
Chƣơng 6: Rủi ro ngoại hối 

trong KDQT 
21 4 3  0 14 

 
Chƣơng 7: Rủi ro thƣơng 

mại quốc tế 
36 8  4  24 

Tổng 135 30 3 12 0 90 

 

16.2. Đề cƣơng chi tiết của học phần: 

Chƣơng 1: Tổng quan về rủi ro trong kinh doanh quốc tế 

1.1. Những vấn đề cơ bản của rủi ro 

1.1.1. Khái niệm và bản chất rủi ro 

1.1.2. Quy luật rủi ro Murphy 

1.2. Vai trò và quy trình quản trị rủi ro doanh nghiệp 

1.2.1. Khái niệm Quản trị rủi ro 

1.2.2. Vai trò quản trị rủi ro trong tăng trƣởng kinh tế 

1.2.3. Quy trình quản trị rủi ro doanh nghiệp 

1.3. Môi trƣờng KDQT và Các loại rủi ro trong KDQT 

1.3.1. Môi trƣờng KDQT 

1.3.2. Các loại rủi ro trong KDQT 

Chƣơng 2: Rủi ro văn hóa trong KDQT 
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2.1. Những vấn đề cơ bản về văn hóa 

2.1.1. Khái niệm văn hóa 

2.1.2. Đặc tính của văn hóa 

2.1.3. Ảnh hƣởng của văn hóa với tiêu dùng 

2.2. Các loại rủi ro văn hóa trong KDQT 

2.2.1. Rủi ro ngôn ngữ 

2.2.2. Rủi ro tôn giáo, tín ngƣỡng 

2.2.3. Rủi ro chuẩn mực xã hội, phong tục tập quán 

2.2.4. Rủi ro thói quen tiêu dùng 

2.3. Phòng ngừa rủi ro văn hóa trong KDQT 

Chƣơng 3: Rủi ro chính trị trong KDQT 

3.1. Khái niệm 

3.2. Các hình thức biểu hiện của rủi ro chính trị 

3.3. Phòng ngừa rủi ro chính trị 

Chƣơng 4: Rủi ro pháp luật trong KDQT 

4.1. Khái niệm 

4.2. Môi trƣờng pháp luật quốc tế 

4.3. Tự do thƣơng mại 

4.4. Các hình thức của rủi ro pháp luật 

4.5. Quản trị rủi ro pháp luật 

Chƣơng 5: Rủi ro kinh tế vĩ mô trong KDQT 

5.1. Giới thiệu về môi trƣờng kinh tế vĩ mô 

5.2. Toàn cầu hóa và nền kinh tế quốc gia 

5.3. Các hình thức của rủi ro kinh tế vĩ mô: rủi ro lãi suất, rủi ro biến động giá,… 

5.4. Các biện pháp phòng ngừa rủi ro kinh tế vĩ mô 

Chƣơng 6: Rủi ro ngoại hối trong KDQT 

6.1. Khái niệm 

6.2. Phân loại rủi ro ngoại hối 

6.2.1. Rủi ro giao dịch  

6.2.2. Rủi ro ghi sổ  

6.2.3. Rủi ro kinh tế  

6.3. Quản trị rủi ro ngoại hối 

Chƣơng 7: Rủi ro thƣơng mại quốc tế 

7.1. Giới thiệu về rủi ro thƣơng mại 

7.2. Các loại rủi ro thƣơng mại 

7.2.1. Rủi ro giá cả 

7.2.2. Rủi ro hàng hóa 

7.2.3. Rủi ro thanh toán 

7.2.4. Rủi ro trong thƣơng mại điện t  

7.3. Quản trị rủi ro trong thƣơng mại 
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 28.17. Cơ sở vật chất phục vụ học tập: 

- Phấn, bảng, micro, projector, laptop. 

- Giáo trình, tài liệu tham khảo, danh mục các chuyên đề và bài tập lớn. 

 28.18. Hƣớng dẫn thực hiện   

- Đề cƣơng này đƣợc áp dụng cho sinh viên đại học khối ngành kinh tế quốc tế từ năm 

học 2019. 

- Trong phần đánh giá sinh viên, giảng viên cần nêu rõ quy định về đánh giá học phần, 

điều kiện để đƣợc dự thi kết thúc học phần. 

- Thời gian kiểm tra và thi: 

 + Kiểm tra tính điểm 30% 

 + Thi cuối học phần: Sau tuần thứ 15  

 28.19. Phê duyệt    

N  y    t  n     năm 2019 

   Trƣởng Khoa 

 

 

 

 

TS. Bùi Hồng Đăng 

 

 

N  y   t  n      năm 2019 

Trƣởng Bộ môn 

 

 

 

 

TS. Ngô Văn Thạo 

Ngày   tháng    năm 2019 

Ngƣời biên soạn 

 

 

 

 

TS. Ngô Văn Thạo 
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 29. ĐỀ CƢƠNG HỌC PHẦN: ĐẦU TƢ QUỐC TẾ 

 29.1. Tên học phần: ĐẦU TƢ QUỐC TẾ 

 29.2.    học phần:  

 29.3. Số t n chỉ: 3(3,0,6) 

 29.4. Loại học phần: Bắt buộc 

 29.5. Đối tƣợng học: Sinh viên đại học chính quy khối ngành Kinh doanh quốc tế 

 29.6. Giảng viên giảng dạy: 

STT Họ và tên Trình độ chuyên môn Đơn vị công tác 

1 Ngô Văn Thạo Tiến sĩ Khoa QTKD 

2 Nguyễn Xuân Quyết Tiến sĩ Khoa QTKD 

3 Nguyễn Thị Thu Trang Thạc sĩ Khoa QTKD 

 

 29.7. Phân bố thời gian: 

- Học trên lớp:     45 tiết 

- Tự học:      90 tiết 

- Lý thuyết:      45 tiết 

- Thí nghiệm/Thực hành (TN/TH):  00 tiết 

 29.8. Điều kiện tham gia học tập học phần: 

- Học phần tiên quyết: Không 

- Học phần trƣớc: Kinh tế vi mô, kinh tế vĩ mô 

- Học phần song hành: Không 

 29.9. Mục tiêu học phần: 

Chuẩn 

đầu ra 

HP 

Mục tiêu học phần 

(Học phần này trang bị cho sinh viên) 

Chuẩn 

đầu ra 

CTĐT 

IF1 Những vấn đề lý luận và thực tiễn về đầu tƣ quốc tế d 

IF2 Các cơ hội và thách thức đối với đầu tƣ quốc tế trong xu thế toàn 

cầu hóa và hội nhập 

h 

IF3 Hoạch định và thực thi các chính sách đối với đầu tƣ nƣớc ngoài 

của Việt Nam. 

d,h 

 

 29.10. Chuẩn đầu ra của học phần: 

Chuẩn đầu ra 

HP 

Mục tiêu học phần 

(Sau khi học xong môn học n y, n ười học có thể) 

Chuẩn 

đầu ra 

CTĐT 

 

IF1 

IF1.1 Hiểu đƣợc l  luận cơ bản, tầm quan trọng của hoạt động đầu 

tƣ quốc tế 

 

d 

 

 

IF2 

 

IF2.1 

Đánh giá đƣợc những thời cơ, thuận lợi cũng nhƣ những khó 

khăn, thách thức trong hoạt động thu hút đầu tƣ quốc tế tại 

Việt Nam 

 

h 
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IF2.2 Hiểu, vận dụng và có thể đề xuất một số biện pháp chống 

hoạt động chuyển giá ở Việt Nam. 

h 

 

IF3 

 

IF3.1 Vận dụng và có thể đề xuất một số chính sách và biện pháp 

để thu hút đầu tƣ quốc tế tại Việt Nam. 

d,h 

IF3.2 Vận dụng đƣợc các kiến thức đã học của học phần để trợ 

giúp việc ra quyết định quản l  có liên quan đến hoạt động 

đầu tƣ quốc tế. 

d,h 

IF3.3 Có kỹ năng thu thập, ph n tích và x  l  thông tin kinh tế; có 

kỹ năng làm việc nhóm và năng lực giải quyết vấn đề độc 

lập 

h 

 29.11.  ô tả vắn tắt nội dung học phần: 

Môn học nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn về đầu tƣ quốc tế; ph n 

tích các lý thuyết đầu tƣ quốc tế, các hình thức đầu tƣ quốc tế, các yếu tố ảnh hƣởng 

đến đầu tƣ quốc tế (môi trƣờng đầu tƣ ở nƣớc đi đầu tƣ, nƣớc nhận đầu tƣ và môi 

trƣờng đầu tƣ quốc tế), các chính sách, biện pháp thu hút và thúc đẩy đầu tƣ quốc tế, 

hoạt động chuyển giá trong đầu tƣ quốc tế, mua lại và sáp nhập trong đầu tƣ quốc tế. 

Trên cơ sở các phân tích lý thuyết môn học sẽ cung cấp những kiến thức thực tiễn về 

đầu tƣ quốc tế trên thế giới và ở Việt Nam, tiếp cận các giải pháp đối với đầu tƣ quốc 

tế. Môn học còn cung cấp các kiến thức chuyên sâu về những cơ hội và thách thức đối 

với đầu tƣ quốc tế trong xu thế toàn cầu hóa và hội nhập sâu, rộng hiện nay; có liên hệ 

với điều kiện cụ thể của Việt Nam, làm cơ sở cho tƣ vấn, phân tích, hoạch định và thực 

thi các chính sách đối với đầu tƣ nƣớc ngoài của Việt Nam. 

 29.12. Nhiệm vụ của sinh viên: 

- Tham dự giờ học lý thuyết trên lớp. 

- Làm các bài tập, tiểu luận theo yêu cầu của giảng viên. 

- Dự kiểm tra giữa học phần và thi cuối học phần. 

 29.13. Tài liệu học tập: 

 29.13.1. Sách, giáo trình chính: 

        [1] PGS.TS. Vũ Chí Lộc (2012), Giáo trìn  Đầu tư quốc tế, Nhà xuất bản Đại 

học quốc gia, Hà Nội. 

  29.13.2. Tài liệu tham khảo: 

[2] PGS. TS. Phùng Xuân Nhạ (2001), Gi o trìn  Đầu tư quốc tế, Nhà xuất bản 

Đại học quốc gia Hà Nội;  

         [3] GS.TS. Võ Thanh Thu (2008), Kỹ thuật đầu tư tr c tiếp nước ngoài, Nhà 

xuất bản thống kê, Hà Nội;  

         [4] GS.TS Đỗ Đức Bình (2005), Đầu tư của các công ty xuyên quốc gia (TNCs) 

tại Việt Nam, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia, Hà Nội; 

         [5] TS. Nguyễn Tiến Long (2012), T c động của đầu tư tr c tiếp nước ngoài tới 

chuyển dịc  cơ cấu kinh tế của tỉnh Thái Nguyên, Nhà xuất bản Lao Động;  
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          [6] PGS.TS. Đào Văn H ng, TS. B i Thúy V n (2015), Giáo trình Kinh tế quốc 

tế, Nhà xuất bản Đại học quốc gia Hà Nội;  

 

 29.14. Thang điểm đánh giá: 10/10 

 29.15. Đánh giá học phần: 

- Đánh giá quá trình: 

+ Điểm thái độ học tập: 10 % 

+ Điểm tiểu luận: 20% 

+ Điểm kiểm tra giữa học phần: 00% 

- Điểm thi kết thúc học phần: 70% 

 29.16. Nội dung học phần: 

 29.16.1. Phân bố thời gian các chƣơng trong học phần: 

STT Tên chƣơng 

Tổng 

số tiết 

hoặc 

giờ 

Phân bố thời gian 

(tiết hoặc giờ) 

Lý 

thuyết 

Bài 

tập 

Thảo 

luận 

TN/ 

TH 

Tự 

học 

1 
MỞ ĐẦU: Giới thiệu chung 

về môn học 
6 2 0 0  4 

2 
Chƣơng 1: Tổng quan về đầu 

tƣ quốc tế 
12 4 0 0  8 

3 
Chƣơng 2: Các lý thuyết đầu 

tƣ quốc tế 
24 6 0 2  16 

4 
Chƣơng 3: Các hình thức cơ 

bản của đầu tƣ quốc tế 
33 8 0 3  22 

5 

Chƣơng 4: Chính sách và 

biện pháp đối với đầu tƣ quốc 

tế 

24 6 0 2  16 

6 
Chƣơng 5: Chuyển giá trong 

hoạt động đầu tƣ quốc tế 
15 3 0 2  10 

7 

Chƣơng 6: Các công ty 

xuyên quốc gia (TNCS) trong 

đầu tƣ quốc tế 

9 3 0 0  6 

8 

Chƣơng 7: Mua lại và sáp 

nhập (M&A) trong đầu tƣ 

quốc tế 

12 4 0 0  8 

Tổng 135 36 0 9  90 

 29.16.2. Đề cƣơng chi tiết của học phần: 

MỞ ĐẦU: Giới thiệu chung về môn học 

- Đối tƣợng nghiên cứu của môn học 
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- Nội dung nghiên cứu của môn học 

- Phƣơng pháp nghiên cứu của môn học 

Chƣơng 1: Tổng quan về đầu tƣ quốc tế 

1.1. Đầu tƣ 

1.1.1. Khái niệm về đầu tƣ 

1.1.2. Đặc trƣng của hoạt động đầu tƣ 

1.1.3. Hiệu quả của hoạt động đầu tƣ 

1.1.4. Phân loại đầu tƣ 

1.1.5. Dự án đầu tƣ 

1.2. Đầu tƣ quốc tế (ĐTQT) 

1.2.1. Khái niệm về ĐTQT 

1.2.2. Đặc điểm của ĐTQT 

1.2.3. Tính tất yếu của ĐTQT 

Chƣơng 2: Các l  thuyết đầu tƣ quốc tế 

2.1. Các lý thuyết kinh tế vĩ mô  

2.1.1. Lý thuyết của Richard S.Eckaus (1987)  

2.1.2. Mô hình Mac Dougall - Kemp (1960) 

2.1.3. Mô hình lý thuyết của Sibert (1985) 

2.1.4. Một số quan điểm khác về nguyên nh n hình thành đầu tƣ quốc tế 

2.2. Các lý thuyết kinh tế vi mô  

2.2.1. Lý thuyết của các tổ chức công nghiệp 

2.2.2. Lý thuyết chu k  sản phẩm của Vernon 

2.2.3. Lý thuyết chu k  sản phẩm bắt kịp của Akamatsu 

2.2.4. Lý thuyết chiết trung của Dunning  

2.2.5. Một số lý thuyết khác 

2.3. Đánh giá chung về các lý thuyết đầu tƣ quốc tế 

Chƣơng 3: Các hình thức cơ bản của đầu tƣ quốc tế 

3.1. Đầu tƣ trực tiếp nƣớc ngoài (FDI)  

3.1.1. Khái niệm 

3.1.2. Đặc điểm của FDI 

3.1.3. Phân loại FDI 

3.1.4. Tác động của FDI đối với nƣớc nhận đầu tƣ 

3.1.5. Khái quát về FDI ở Việt nam 

3.2. Đầu tƣ gián tiếp nƣớc ngoài (FPI) 
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3.2.1. Khái niệm 

3.2.2. Đặc điểm của FPI 

3.2.3. Các hình thức FPI 

3.2.4. Tác động của FPI đối với nƣớc nhận đầu tƣ 

3.2.5. Tổng quan về FPI tại Việt Nam 

3.3. Hỗ trợ phát triển chính thức (ODA)  

3.3.1. Quá trình hình thành và phát triển 

3.3.2. Khái niệm về ODA 

3.3.3. Đặc điểm của ODA 

3.3.4. Phân loại ODA 

3.3.5. Vai trò của ODA đối với các nƣớc tiếp nhận  

Chƣơng 4: Ch nh sách và biện pháp đối với đầu tƣ quốc tế 

4.1. Môi trƣờng đầu tƣ quốc tế 

4.1.1. Môi trƣờng quốc tế 

4.1.2. Môi trƣờng đầu tƣ nƣớc ngoài 

4.1.3. Môi trƣờng kinh doanh ở nƣớc đầu tƣ 

4.2. Chính sách và biện pháp thu hút đầu tƣ quốc tế                                  

4.3. Chính sách và biện pháp thúc đẩy đầu tƣ quốc tế 

Chƣơng 5: Chu ển giá trong hoạt động đầu tƣ quốc tế 

         5.1. Khái niệm và bản chất của hoạt động chuyển giá 

         5.2. Các hình thức chuyển giá trong hoạt động đầu tƣ quốc tế 

 5.2.1 Hình thức chuyển giá trong giai đoạn đầu của quá trình đầu tƣ  

5.2.2 Chuyển giá trong giai đoạn triển khai dự án 

         5.3. Vai trò và hậu quả của hoạt động chuyển giá trong đầu tƣ quốc tế 

5.3.1. Đối với các tập đoàn đa quốc gia 

5.3.2. Đối với các nƣớc xuất khẩu vốn đầu tƣ  

5.3.3. Đối với nƣớc tiếp nhận đầu tƣ  

        5.4. Nguyên nhân phát sinh hoạt động chuyển giá trong đầu tƣ quốc tế 

 5.4.1. Nguyên nhân khách quan 

 5.4.2. Nguyên nhân chủ quan 

         5.5. Các biện pháp chống hoạt động chuyển giá 

5.5.1. Biểu hiện của hoạt động chuyển giá  

5.5.2. Các biện pháp chống hoạt động chuyển giá 

Chƣơng 6: Các công t  xu ên quốc gia (TNCS) trong đầu tƣ quốc tế 
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6.1. Khái niệm và đặc điểm của TNCs 

6.1.1. Khái niệm về TNCs 

6.1.2. Đặc điểm của TNCs 

6.1.3. Một số xu hƣớng mới tác động tới TNCs 

6.2. Mô hình tổ chức của TNCs 

6.3. Hoạt động của TNCs 

6.3.1. Mạng lƣới sản xuất 

6.3.2. Phân phối 

6.3.3. Chuyển giao và phát triển công nghệ 

6.3.4. Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực 

6.4. Vai trò của TNCs đối với đầu tƣ quốc tế 

6.5. Hoạt động của TNCs tại một số quốc gia 

Chƣơng 7: Mua lại và sáp nhập ( &A) trong đầu tƣ quốc tế 

7.1. Khái niệm M&A 

7.2. Phân loại M&A 

7.3. Các phƣơng pháp tiến hành hoạt động M&A 

7.4. Lợi ích đối với doanh nghiệp khi thực hiện M&A 

7.5. Nguyên nhân thất bại của một số thƣơng vụ M&A trên thế giới 

7.6. So sánh giữa M&A và đầu tƣ mới 

7.7. Một số M&A trên thế giới 

 29.17. Cơ sở vật chất phục vụ học tập: 

- Phấn, bảng, micro, projector, laptop. 

- Giáo trình, tài liệu tham khảo, danh mục các chuyên đề và bài tập lớn. 

 29.18. Hƣớng dẫn thực hiện: 

- Đề cƣơng này đƣợc áp dụng cho sinh viên đại học khối ngành Quản trị từ năm 

học 2017 – 2018. 

- Trong phần đánh giá sinh viên, giảng viên cần nêu rõ quy định về đánh giá 

học phần, điều kiện để đƣợc dự thi kết thúc học phần. 

- Thời gian kiểm tra và thi: 

+ Kiểm tra tính điểm 30%: Trong khoảng thời gian 15 tuần 

+ Thi cuối học phần 70%: Sau tuần thứ 15 
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 29.19. Phê duyệt: 

Ngày     tháng     năm 2019 

Trƣởng Khoa 

 

 

 

Ngày    tháng      năm 2019 

Trƣởng Bộ môn 

 

 

 

Ngày    tháng   năm 2019 

Ngƣời biên soạn 

 

 

 

 

 

 

   TS. Bùi Hồng Đăng  TS. Ngô Văn Thạo         TS. Nguyễn Xuân Quyết 
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 30. ĐỀ CƢƠNG HỌC PHẦN: ĐÀ  PH N THƢƠNG  ẠI QUỐC TẾ                       

 30.1. Tên học phần: ĐÀM PHÁN THƢƠNG MẠI QUỐC TẾ  

 30.2.    học phần:  

 30.3. Số t n chỉ: 2(2,0,4)  

 30.4. Loại học phần: Bắt buộc  

 30.5. Đối tƣợng học: Sinh viên đại học chính quy khối ngành kinh tế 

 30.6. Giảng viên giảng dạy: 

STT Họ và tên Trình độ chuyên môn Đơn vị công tác 

1 Võ Thanh Hiền Ths QTKD Khoa QTKD 

2 Phạm H ng Ths QTKD Khoa QTKD 

3 Võ Hƣơng Giang NCS QTKD Khoa QTKD 

    

 

 30.7. Phân bố thời gian: 

- Học trên lớp:     30 tiết 

- Tự học:      60 tiết  

- Lý thuyết:      30 tiết 

- Thí nghiệm/Thực hành (TN/TH):  0 tiết 

 30.8. Điều kiện tham gia học tập học phần:  

- Học phần tiên quyết: Quản Trị Kinh Doanh Quốc Tế, Thanh toán trong kinh doanh  

quốc tế, nghiệp vụ xuất nhập khẩu 

- Học phần trƣớc: Không 

- Học phần song hành: Không 

 30.9. Mục tiêu học phần:  

Chuẩn 

đầu ra 

HP 

Mục tiêu học phần 

(Học phần này trang bị cho sinh viên) 

Chuẩn 

đầu ra 

CTĐT 

NT1 Tổng quan về đàm phán trong thƣơng mại quốc tế h 

NT2 Các mô hình và các quá trình trong đàm phán l 

NT3 Kỹ thuật và kinh nghiệm trong đàm phán kinh doanh quốc tế l 

 30.10. Chuẩn đầu ra của học phần: 

Chuẩn đầu ra 

HP 

Mục tiêu học phần 

(Sau khi học xong môn học n y, n ười học có thể) 

Chuẩn 

đầu ra 

CTĐT 

 

NT1 

NT1.1 Hiểu biết các khái niệm và những nguyên tắc cơ bản về đàm 

phán trong kinh doanh quốc tế. 

 

h 

 

 

NT2.1 Biết và vận dụng các chiết thuật trong đàm phán quốc tế l 

NT2.2 Các chiến thuật đàm phán thống nhất, đàm phán song l 
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NT2 phƣơng và đa phƣơng 

 

 

 

 

 

NT3 

 

NT3.1 Cách s  dụng ngôn ngữ l 

NT3.2 Cách thƣơng thuyết hợp đồng thƣơng mại quốc tế l 

NT3.3 Biết lựa chọn chiến lƣợc để từ đó x y dựng chiến thuật và kế 

hoạch thực hiện một cuộc đàm phán nhằm đạt kết quả cao 

nhất 

l 

NT3.4 Biết cách tập hợp và x  l  các thông tin; qua đó ph n tích, 

chọn lọc và đánh giá các thông tin để chuẩn bị cho quá trình 

đàm phán 

l 

NT3.5 Có khả năng đàm phán tự tin, am hiểu các quy tắc, nguyên 

tắc, tự đƣa ra các phƣơng pháp cho riêng mình và phát triển 

khả năng đàm phán trong tƣơng lai 

l 

 30.11.  ô tả vắn tắt nội dung học phần:  

Học phần này bao gồm các nội dung sau: 

- Những vấn đề chung về đàm phán, đàm phán quốc tế. 

- Tổ chức đàm phán quốc tế & các kỹ thuật đàm phán trong kinh doanh quốc tế. 

- Ảnh hƣởng của yếu tố văn hóa đến đàm phán quốc tế và 1 số điều chú   khi đàm 

phán với các đối tác nƣớc ngoài. 

- Một số nghệ thuật và bài học kinh nghiệm trong đàm phán kinh doanh quốc tế. 

 

 30.12. Nhiệm vụ của sinh viên: 

- Theo Qui chế Đào tạo đại học và cao đ ng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ( an 

  n    m t eo Quyết địn  số 43/2007/QĐ- GDĐT n  y 15 t  n  08 năm 2007 của 

 ộ trưởn   ộ Gi o dục v  Đ o tạo .  

- Dự lớp: trên 75%.  

- Bài tập thực hành: trên lớp và ở nhà.  

- Khác: theo yêu cầu của giảng viên. 

 30.13. Tài liệu học tập:  

     30.13.1. Sách, giáo trình chính: 

[1] Đàm phán trong kinh doanh quốc tế , PGS. TS Đoàn Thị Hồng Vân, NXB 

Thống kê 2009 

          [2] Jutta Portner, Chiến lược trong đàm phán, NXB đại học kinh tế quốc dân, 

2016. 

    30.13.2. Tài liệu tham khảo:  

[1] Donald J. Trump, Nghệ thuật đàm phán, NXB Trẻ, 2016. 

[2] Brian Tracy, Thuật đàm phán, NXB Thế giới, 2014. 

 

 30.14. Thang điểm đánh giá: 10/10 
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 30.15. Đánh giá học phần:  

- Đánh giá quá trình: 

 + Điểm thái độ học tập: 10% 

 + Điểm tiểu luận: 20% 

 + Điểm kiểm tra giữa học phần:  

- Điểm thi kết thúc học phần: 70% 

 30.16. Nội dung học phần:  

 30.16.1. Phân bố thời gian các chƣơng trong học phần: 

TT Tên chƣơng 

Tổng 

số tiết 

hoặc 

giờ 

Phân bố thời gian 

(tiết hoặc giờ) 

Lý 

thuyết 

Bài 

tập 

Thảo 

luận 

TN/ 

TH 

Tự 

học 

1 
Giới thiệu chung về đàm phán 

trong kinh doanh 
12 3 0 1 0 8 

2 

Ảnh hƣởng của văn hóa d n tộc, 

văn hóa tổ chức và tính cách cá 

nh n đến đàm phán trong kinh 

doanh 

24 4 2 2 0 16 

3 
Các mô hình đàm phán trong kinh 

doanh 
12 2 1 1 0 8 

4 
Quá trình đàm phán trong kinh 

doanh quốc tế 
24 6 0 2 0 16 

5 
Các kỹ thuật đàm phán trong kinh 

doanh quốc tế 
18 4 0 2 0 12 

Tổng 90 19 3 8 0 60 

 

 30.16.2. Đề cƣơng chi tiết của học phần: 

Chƣơng 1. Giới thiệu chung về đàm phán trong kinh doanh 

1.1. Khái niệm đàm phán trong kinh doanh 

1.2. Những nguyên tắc cơ bản của đàm phán 

1.3. Những điểm cần lƣu   và những sai lầm của đàm phán trong kinh doanh 

1.4. Các yếu tố ảnh hƣởng đến đàm phán trong kinh doanh 

Chƣơng 2. Ảnh hƣởng của văn hóa d n tộc, văn hóa tổ chức và tính cách cá nh n đến 

đàm phán trong kinh doanh 

2.1. Văn hóa d n tộc, văn hóa tổ chức và tính cách cá nhân 

2.2. Mối quan hệ giữa văn hóa dân tộc, văn hóa tổ chức và tính cách cá nhân 

2.3. Ảnh hƣởng của các yếu tố đến đàm phán 

2.4. Ý nghĩa của việc nghiên cứu các yếu tố trong đàm phán 

Chƣơng 3. Các mô hình đàm phán trong kinh doanh 
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3.1. Giới thiệu tổng quát về mô hình đàm phán 

3.2. Một số mô hình đàm phán điển hình 

3.3. Các kiểu đàm phán 

Chƣơng 4. Quá trình đàm phán trong kinh doanh quốc tế 

4.1. Giai đoạn chuẩn bị 

4.2. Giai đoạn tiếp xúc 

4.3. Giai đoạn đàm phán 

4.4. Giai đoạn kết thúc, ký kết hợp đồng 

4.5. Giai đoạn rút kinh nghiệm 

Chƣơng 5. Các kỹ thuật đàm phán trong kinh doanh quốc tế 

5.1. Kỹ thuật đàm phán bằng văn bản 

5.2. Kỹ thuật đàm phán trực tiếp 

5.3. Kỹ thuật đàm phán giá 

 30.17. Cơ sở vật chất phục vụ học tập: 

- Phấn, bảng, micro, projector, laptop. 

- Giáo trình, tài liệu tham khảo, danh mục các chuyên đề và bài tập lớn. 

 30.18. Hƣớng dẫn thực hiện   

- Đề cƣơng này đƣợc áp dụng cho sinh viên đại học khối ngành Kinh Doanh Quốc tế 

từ năm học 2019 – 2020. 

- Trong phần đánh giá sinh viên, giảng viên cần nêu rõ quy định về đánh giá học phần, 

điều kiện để đƣợc dự thi kết thúc học phần. 

- Thời gian kiểm tra và thi: 

+ Kiểm tra tính điểm 30%: Trong khoảng thời gian 15 tuần 

+ Thi cuối học phần 70%: Sau tuần thứ 15 

 30.19. Phê duyệt    

 

N  y    t  n     năm 2019 

       Trƣởng Khoa 

 

 

 

 

TS. Bùi Hồng Đăng            

 

 

N  y   t  n      năm 2019 

Trƣởng Bộ môn 

 

 

 

 

Ths. Phạm Minh Luân 

 

 

N  y   t  n     năm 2019 

Ngƣời biên soạn 

 

 

 

 

Ths. Phạm Hùng 
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31. ĐỀ CƢƠNG HỌC PHẦN: QUẢN TRỊ DỰ  N ĐẦU TƢ QUỐC TẾ 

 31.1. Tên học phần: QUẢN TRỊ DỰ ÁN ĐẦU TƢ QUỐC TẾ 

 31.2.    học phần:  

 31.3. Số t n chỉ: 3(3,0,6) 

 31.4. Loại học phần: Bắt buộc 

 31.5. Đối tƣợng học: Sinh viên đại học chính quy khối ngành Kinh doanh quốc tế 

 31.6. Giảng viên giảng dạy: 

STT Họ và tên Trình độ chuyên môn Đơn vị công tác 

1 Ngô Văn Thạo Tiến sĩ Khoa QTKD 

2 Nguyễn Xuân Quyết Tiến sĩ Khoa QTKD 

3 Nguyễn Thị Thu Trang Thạc sĩ Khoa QTKD 

 

 31.7. Phân bố thời gian: 

- Học trên lớp:     45 tiết 

- Tự học:      90 tiết 

- Lý thuyết:      45 tiết 

- Thí nghiệm/Thực hành (TN/TH):  00 tiết 

 31.8. Điều kiện tham gia học tập học phần: 

- Học phần tiên quyết: Không 

- Học phần trƣớc: Kinh tế vi mô, kinh tế vĩ mô, Đầu tƣ Quốc tế 

- Học phần song hành: Không 

 31.9. Mục tiêu học phần: 

Chuẩn 

đầu ra 

HP 

Mục tiêu học phần 

(Học phần này trang bị cho sinh viên) 

Chuẩn 

đầu ra 

CTĐT 

GP1 Các nội dung cơ bản của Quản trị dự án đa quốc gia e 

GP2 Cách lựa chọn dự án tối ƣu, cách ƣớc tính ngân sách, phân bổ nguồn 

lực dự án 

l 

 31.10. Chuẩn đầu ra của học phần: 

Chuẩn đầu ra 

HP 

Mục tiêu học phần 

(Sau khi học xong môn học n y, n ười học có thể) 

Chuẩn 

đầu ra 

CTĐT 

 

 

GP1 

 

GP1.1 

Nắm bắt đƣợc l  luận cơ bản, qui trình thực thực hiện một 

dự án đầu tƣ quốc tế 

 

e 

 

GP1.2 

Các qui trình trong quá trình xây dựng, thiết kế, thực thi, và 

kết thúc dự án quốc tế 

e 

 

 

GP2.1 Hiểu, vận dụng và có thể lựa chọn các dự án đầu tƣ quốc tế 

sao có hiệu quả và giảm thiểu đƣợc các rủi ro tiềm ẩn 

l 
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GP2 

 

GP2.2 Đánh giá đƣợc những lợi ích của việc thực hiện các biện 

pháp quản l  chất lƣợng và chi phí dự án trong quá trình 

thực hiện dự án đầu tƣ quốc tế 

l 

GP2.3 Vận dụng đƣợc các kiến thức đã học của học phần để trợ 

giúp việc ra quyết định quản l  có liên quan đến hoạt động 

đầu tƣ và kinh doanh quốc tế 

l 

GP2.4 Tính toán các tiêu chí NPV, IRR, PP, PI của các dự án để 

đƣa ra lựa chọn tối ƣu 

l 

GP2.5 Có khả năng hình thành và lãnh đạo nhóm; tạo động lực làm 

việc và phát triển nhóm; tăng cƣờng kỹ năng giao tiếp, 

thuyết trình thông qua các giờ thảo luận 

l 

2.31.11.  ô tả vắn tắt nội dung học phần: 

 31.11.  ô tả vắn tắt nội dung học phần: 

Môn học giúp sinh viên nắm đƣợc các nội dung cơ bản của Quản trị dự án đa 

quốc gia nhƣ khái niệm, phạm vi, xu hƣớng, các rủi ro tiềm ẩn,…đồng thời hiểu đƣợc 

quy trình xây dựng, thiết kế, thực thi, và kết thúc dự án quốc tế. Biết đƣợc cách lựa 

chọn dự án tối ƣu, cách ƣớc tính ngân sách, phân bổ nguồn lực dự án sao cho hiệu quả. 

 31.12. Nhiệm vụ của sinh viên: 

- Tham dự giờ học lý thuyết trên lớp. 

- Làm các bài tập, tiểu luận theo yêu cầu của giảng viên. 

- Dự kiểm tra giữa học phần và thi cuối học phần. 

 31.13. Tài liệu học tập: 

  31.13.1. Sách, giáo trình chính: 

        [1]    Tập bài giảng Quản trị d   n đầu tư quốc tế, Khoa Quản trị kinh doanh, đại     

học công nghiệp thực phẩm Tp. Hồ Chí Minh 

        [2]    PGS.TS. Từ Quang Phƣơng (2010), Quản lý d  án, Nhà xuất bản Đại học 

Kinh tế Quốc dân. 

  31.13.2. Tài liệu tham khảo: 

        [3] Bennet P. Lientz và Kathryn P. Rea (2003), International project 

management, Academic Press 

         [4] Jack R. Meredith and Samuel J. Mantel (2009), Project Management A 

managerial approach, 7th edition, John Wiley & Sons, Inc  

         [5] Project Management Institute (2013), A Guide to the project 

management body of knowledge, 5th edition 

 

 31.14. Thang điểm đánh giá: 10/10 

 31.15. Đánh giá học phần: 

- Đánh giá quá trình: 

+ Điểm thái độ học tập: 10 % 

+ Điểm tiểu luận: 20% 

+ Điểm kiểm tra giữa học phần: 00% 
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- Điểm thi kết thúc học phần: 70% 

 31.16. Nội dung học phần: 

 31.16.1. Phân bố thời gian các chƣơng trong học phần: 

STT Tên chƣơng 

Tổng 

số tiết 

hoặc 

giờ 

Phân bố thời gian 

(tiết hoặc giờ) 

Lý 

thuyết 

Bài 

tập 

Thảo 

luận 

TN/ 

TH 

Tự 

học 

1 
Chƣơng 1: Tổng quan về 

quản trị dự án đầu tƣ quốc tế 
6 2 0 0  4 

2 
Chƣơng 2: Quản trị trong quá 

trình chuẩn bị dự án 
12 4 0 0  8 

3 
Chƣơng 3: Quản trị trong quá 

trình triển khai dự án 
24 6 0 2  16 

4 
Chƣơng 4: Quản trị khi kết 

thúc dự án 
33 8 0 3  22 

5 
Thực tiễn trong quản trị dự 

án đầu tƣ quốc tế 
24 6 0 2  16 

Tổng 135 36 0 9  90 

 31.16.2. Đề cƣơng chi tiết của học phần: 

Chƣơng 1: Tổng quan về quản trị dự án đầu tƣ quốc tế 

1.1 Tổng quan về quản trị dự án đầu tƣ quốc tế 

1.1.1. Khái niệm 

1.1.2. Đặc điểm 

1.1.3. Các bên liên quan đến dự án 

1.1.4. Vòng đời của dự án 

1.2. Tổng quan về quản trị dự án đầu tƣ quốc tế 

1.2.1. Khái niệm 

1.2.2. Lịch s  hình thành 

1.2.3. Sự cần thiết của quản trị dự án 

1.2.4. Nội dung quản trị dự án 

1.2.5. Ma trận nội dung/qui trình quản trị dự án  

Chƣơng 2: Quản trị trong quá trình chuẩn bị dự án 

2.1. Vai trò của dự án và quản trị dự án trong một tổ chức 

2.2. Lựa chọn dự án 

2.3. Lựa chọn bộ máy lãnh đạo và tổ chức nhân sự cho dự án 

2.4. Lập kế hoạch cho dự án 

2.5. Quản trị các mâu thuẫn lợi ích và đàm phán 

 Chƣơng 3: Quản trị trong quá trình thực hiện dự án 

3.1. Giám sát dự án (Project monitoring)  
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3.1.1. Khái niệm 

3.1.2. Vai trò của giám sát trong quá trình thực hiện dự án 

3.1.3. Qui trình giám sát dự án 

3.1.4. Phƣơng pháp ph n tích giá trị thu đƣợc 

3.2. Kiểm soát dự án (Project control) 

3.3. Một số nội dung khác trong quá trình thực hiện dự án 

Chƣơng 4: Quản trị khi kết thúc dự án 

4.1. Kiểm toán dự án 

4.1.1. Khái niệm kiểm toán dự án 

4.1.2. Mục đích của việc đánh giá dự án 

4.1.3. Nội dung báo cáo kiểm toán 

4.2. Kết thúc dự án                                  

4.2.1. Các hình thức kết thúc dự án 

4.2.2. Lý do kết thúc dự án 

4.2.3. Quy trình kết thúc dự án 

Chƣơng 5: Thực tiễn quản trị dự án đầu tƣ quốc tế 

         5.1. Các hình thức dự án đầu tƣ quốc tế phổ biến 

         5.2. Các vấn đề thƣờng gặp trong quản trị dự án đầu tƣ quốc tế 

31.17. Cơ sở vật chất phục vụ học tập: 

- Phấn, bảng, micro, projector, laptop. 

- Giáo trình, tài liệu tham khảo, danh mục các chuyên đề và bài tập lớn. 

 31.18. Hƣớng dẫn thực hiện: 

- Đề cƣơng này đƣợc áp dụng cho sinh viên đại học khối ngành Quản trị từ năm 

học 2017 – 2018. 

- Trong phần đánh giá sinh viên, giảng viên cần nêu rõ quy định về đánh giá 

học phần, điều kiện để đƣợc dự thi kết thúc học phần. 

- Thời gian kiểm tra và thi: 

+ Kiểm tra tính điểm 30%: Trong khoảng thời gian 15 tuần 

+ Thi cuối học phần 70%: Sau tuần thứ 15 

 31.19. Phê duyệt: 

Ngày     tháng     năm 2019 

Trƣởng Khoa 

 

 

 

 

 

TS. Bùi Hồng Đăng 

 

 

Ngày    tháng      năm 2019 

Trƣởng Bộ môn 

 

 

 

 

 

TS. Ngô Văn Thạo 

Ngày    tháng   năm 2019 

Ngƣời biên soạn 

 

 

 

 

 

 TS. Ngô Văn Thạo 
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 32. ĐỀ CƢƠNG HỌC PHẦN: VẬN TẢI VÀ GIAO NHẬN HÀNG HÓA QUỐC 

TẾ 

32.1. Tên học phần: VẬN TẢI VÀ GIAO NHẬN HÀNG HÓA QUỐC TẾ 

32.2.    học phần: 

32.3. Số t n chỉ: 3(3,0,6) 

32.4. Loại học phần: Tự chọn  

32.5. Đối tƣợng học: Sinh viên đại học chính quy ngành kinh doanh quốc tế 

32.6. Giảng viên giảng dạy: 

 

32.7. Phân bố thời gian: 

- Học trên lớp    : 45 tiết 

- Tự học     : 90 tiết 

- Lý thuyết     : 45 tiết 

- Thí nghiệm/Thực hành (TN/TH)  : 00 tiết 

 32.8. Điều kiện tham gia học tập học phần: 

- Học phần tiên quyết: Kinh tế quốc tế 

- Học phần trƣớc: Luật kinh tế 

- Học phần song hành: Không 

32.9. Mục tiêu học phần: 

Chuẩn 

đầu ra 

HP 

Mục tiêu học phần 

(Học phần này trang bị cho sinh viên) 

Chuẩn 

đầu ra 

CTĐT 

TS1 Các xu hƣớng phát triển của hoạt động kinh doanh vận tải, dịch vụ 

giao nhận của Việt Nam trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế 

f 

TS2 Cách thức lựa chọn dịch vụ vận tải và giao nhận trong giao dịch 

thƣơng mại quốc tế và các điều kiện ràng buộc 

f,i 

TS3 Xây dựng các phƣơng án tối ƣu trong việc vận chuyển và giao nhận 

hàng hóa trong các doanh nghiệp 

f,i 

TS4 N ng cao đƣợc ý thức trách nhiệm cá nhân, nghiêm túc trong công 

việc, tăng cƣờng phƣơng pháp tự học có hiệu quả 

i,k 

 

 

 

STT Họ và tên Trình độ chuyên môn Đơn vị công tác 

1 Nguyễn Xu n Quyết Tiến sĩ Khoa QTKD 

2 Lê Thị Thanh Hà Thạc sĩ Khoa QTKD 

3 Nguyễn Thị Thanh V n Thạc sĩ Khoa QTKD 
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32.10. Chuẩn đầu ra của học phần: 

 

Chuẩn đầu ra 

HP 

 

Mục tiêu học phần 

(Sau khi học xong môn học n y, n ười học có thể) 

Chuẩn 

đầu ra 

CTĐT 

TS1 

 

 

 

 

 

TS1.1 Hiểu đƣợc xu hƣớng phát triển của hoạt động kinh doanh 

vận tải, dịch vụ giao nhận của Việt Nam trong điều kiện hội 

nhập kinh tế quốc tế 

f 

TS1.2 Hiểu biết Incoterms, các phƣơng thức vận tải (đƣờng biển, 

hàng không…), qui trình xuất nhập hàng hóa 

f 

TS1.3 Thiết lập quy trình nghiệp vụ giao nhận hàng hóa trong giao 

dịch thƣơng mại quốc tế 

f 

TS2 TS2.1 Tính toán đƣợc cƣớc phí vận chuyển đƣờng biển, hàng 

không 

f 

TS2.2 Xác định cơ sở để lựa chọn phƣơng thức giao nhận và vận 

tải hàng hóa, các lợi ích và chi phí liên quan 

f 

 

 

 

TS3 

TS3.1 Cách thức tổ chức chuyên chở hàng hóa bằng đƣờng hàng 

không 

f,i 

TS3.2 Cách thức tổ chức chuyên chở hàng hóa xuất nhập khẩu 

bằng đƣờng ô tô 

f,i 

TS3.3 Cách thức tổ chức chuyên chở hàng hóa xuất nhập khẩu 

bằng Container 

 

f,i 

TS3.4 Cách thức tổ chức chuyên chở hàng hóa bằng vận tải đa 

phƣơng thức quốc tế 

f,i 

TS4 TS4.1 Áp dụng các kiến thức vận tải và giao nhận vào quy trình 

thực hiện một hợp đồng ngoại thƣơng 

i,k 

 TS4.2 Hình thành phƣơng pháp nghiên cứu các vấn đề lý luận cũng 

nhƣ thực tiễn một cách khoa học 

k 

 

   32.11.  ô tả vắn tắt nội dung học phần: 

Vận tải và giao nhận trong ngoại thƣơng là môn học nghiệp vụ chuyên về tổ 

chức chuyên chở và giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu. Các phƣơng thức vận tải 

hàng hóa ngoại thƣơng thƣờng thông qua đƣờng biển, đƣờng sắt, đƣờng hàng không, 

đƣờng bộ. Cụ thể, sinh viên sẽ đƣợc học Incoterms để biết quyền vận tải thuộc nhà 

xuất khẩu (hay nhập khẩu); cách thức thuê các phƣơng tiện vận tải (tàu, máy bay, 

xe…); quy trình xuất nhập hàng hóa; cách tính chi phí vận tải cho từng loại phƣơng 
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tiện áp dụng; các luật lệ liên quan đến vận tải ngoại thƣơng; các chứng từ thông dụng 

trong vận tải (Booking Note, Bill of Lading, Shipping Advice, Arrival Notice…). 

Ngoài ra, sinh viên đƣợc giới thiệu sơ lƣợc các hãng tàu, hãng hàng không hiện có tại 

Việt Nam và thế giới. Sau khi nghiên cứu các phƣơng thức tổ chức chuyên chở hàng 

hóa, môn học này đề cập tới các khái niệm chung về giao nhận, đồng thời đi s u vào 

nghiệp vụ giao nhận hàng hóa ngoại thƣơng chuyên chở bằng đƣờng biển 

 

32.12. Nhiệm vụ của sinh viên: 

- Tham dự giờ học lý thuyết trên lớp. 

- Làm các bài tập, tiểu luận theo yêu cầu của giảng viên. 

- Dự kiểm tra giữa học phần và thi cuối học phần. 

 32.13. Tài liệu học tập: 

  32.13.1. Sách, giáo trình chính: 

[1]  PGS. TS. Nguyễn Nhƣ Tiến (2011), Giáo trình vận tải và giao nhận trong 

ngoại thƣơng, Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội.  

32.13.2.Tài liệu tham khảo 

[1] PGS. TS. Nguyễn Hồng Đàm (2003), Giáo trình Vận tải và Giao nhận trong 

ngoại thƣơng, Nhà xuất bản Giao thông vận tải, Hà Nội. 

[2]    Bộ Luật Hàng hải Việt Nam, 2015 (có hiệu lực từ 01/7/2017); Luật Hàng 

không dân dụng Việt Nam; Luật Đƣờng sắt Việt Nam...(các bộ luật điều chỉnh giao 

thông vận tải của Việt Nam và các văn bản luật có liên quan) 

[3] Julian Bray (2015), Economics of Sea Transport and International Trade, 

TradeWinds ISBN 978-1-908833-59-4 

 [4] Các tạp chí chuyên ngành: Kinh tế ngoại thƣơng, VISABATIMES, 

VINALINES… 

[5]  Các trang web cần tham khảo thêm: 

 Tin tức hàng hải – logistics: visabatimes.com.vn 

 Hiệp hội cảng biển Việt Nam: vpa.org.vn 

 Trạm hàng hóa s n bay T n Sơn Nhất: tansonnhatcargo.com.vn 

32.14. Thang điểm đánh giá: 10/10 

32.15. Đánh giá học phần: 

- Đánh giá quá trình: 

+ Điểm thái độ học tập: 0 % 

+ Điểm tiểu luận:  30% 

+ Điểm kiểm tra giữa học phần: 00% 

- Điểm thi kết thúc học phần: 70% 

32.16. Nội dung học phần: 

32.16.1. Phân bố thời gian các chƣơng trong học phần: 
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STT Tên chƣơng 

Tổng 

số tiết 

hoặc 

giờ 

Phân bố thời gian 

(tiết hoặc giờ) 

Lý 

thuyết 

Bài 

tập 

Thảo 

luận 

TN/ 

TH 

Tự 

học 

1 Vận tải và mua bán quốc tế 9 3 0 0 0 6 

2 
Chuyên chở hàng hóa xuất 

nhập khẩu bằng đƣờng biển 
24 4 0 4 0 16 

3 
Chuyên chở hàng hóa xuất 

nhập khẩu bằng đƣờng sắt 
21 4 0 3 0 14 

4 

Chuyên chở hàng hóa xuất 

nhập khẩu bằng đƣờng hàng 

không 

18 4 0 2 0 12 

5 
Chuyên chở hàng hóa xuất 

nhập khẩu bằng đƣờng Ô tô 
12 4 0 0 0 8 

6 
Chuyên chở hàng hóa xuất 

nhập khẩu bằng Container 
31 5 0 2 0 14 

7 
Vận tải đa phƣơng thức quốc 

tế 
15 5 0 0 0 10 

8 
Giao nhận hàng hóa xuất 

nhập khẩu 
15 5 0 0 0 10 

Tổng 135 34 0 11 0 90 

 

32.16.2. Đề cƣơng chi tiết của học phần: 

Chƣơng 1. Vận tải và mua bán quốc tế  

1.1. Khái quát về vận tải 

1.1.1. Khái niệm về vận tải 

1.1.2. Đặc điểm về vận tải 

1.1.3. Phân loại vận tải 

1.2. Vận tải với mua bán quốc tế 

1.2.1. Mối quan hệ giữa vận tải với mua bán quốc tế 

1.2.2. Tác dụng của vận tải đối với mua bán quốc tế 

1.3. Phân chia trách nhiệm vận tải trong mua bán quốc tế 

1.3.1. Cơ sở phân chia trách nhiệm vận tải 

1.3.2. Quyền về vận tải 

1.3.3. Ý nghĩa của việc giành quyền vận tải 

1.4. Incoterms 2010 với các phƣơng tiện vận tải 
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Chƣơng 2. Chuyên chở hàng hóa xuất nhập khẩu bằng đƣờng biển 

2.1. Đặc điểm của vận tải đƣờng biển  

2.2. Cơ sở vật chất – kỹ thuật của vận tải đƣờng biển 

2.3. Phƣơng thức thuê tàu 

2.3.1. Phƣơng thức thuê tàu chợ 

2.3.2. Phƣơng thức thuê tàu chuyến 

2.3.3. Phƣơng thức thuê tàu định hạn 

 

Chƣơng 3. Chuyên chở hàng hóa xuất nhập khẩu bằng đƣờng sắt 

3.1. Vị tr , đặc điểm của vận tải đƣờng sắt  

3.2. Cơ sở vật chất – kỹ thuật của vận tải đƣờng sắt 

3.2.1.  Tuyến đƣờng sắt 

3.2.2. Ga đƣờng sắt 

3.2.3. Đầu máy, toa xe 

3.3. Tổ chức chuyên chở hàng hóa bằng đƣờng sắt Việt Nam 

3.3.1. Lịch s  phát triển của đƣờng sắt Việt Nam 

3.3.2. Tổ chức chuyên chở hàng hóa bằng đƣờng sắt Việt Nam 

3.4. Tổ chức chuyên chở hàng hóa bằng đƣờng sắt liên vận quốc tế 

3.4.1. Cơ sở pháp lý của việc chuyên chở hàng hóa bằng đƣờng sắt liên vận 

quốc tế 

3.4.2. Tổ chức chuyên chở hàng hóa bằng đƣờng sắt liên vận quốc tế theo Hiệp 

định SMGS 

 

Chƣơng 4. Chuyên chở hàng hóa xuất nhập khẩu bằng đƣờng hàng không 

4.1. Vị tr , đặc điểm, đối tƣợng của vận tải đƣờng hàng không 

4.2. Cơ sở vật chất – kỹ thuật của vận tải đƣờng hàng không 

4.2.1. Cảng hàng không 

4.2.2. Máy bay 

4.2.3. Công cụ xếp dỡ, vận chuyển hàng hóa tại sân bay 

4.3. Tổ chức chuyên chở hàng hóa bằng đƣờng hàng không  

4.3.1.Tổ chức chuyên chở hàng hóa bằng đƣờng hàng không Việt Nam 

4.3.2. Tổ chức chuyên chở hàng hóa bằng đƣờng hàng không quốc tế 

 

Chƣơng 5. Chuyên chở hàng hóa xuất nhập khẩu bằng đƣờng ô tô 

5.1. Đặc điểm, tác dụng, cơ sở vật chất – kỹ thuật của vận tải bằng đƣờng ô tô 

5.2. Tổ chức chuyên chở hàng hóa bằng đƣờng ô tô ở Việt Nam 

5.2.1. Cơ sở pháp lý trong vận tải bằng đƣờng ô tô ở Việt Nam 

5.2.2. Thể lệ chuyên chở hàng hóa bằng đƣờng ô tô ở Việt Nam 

5.3. Tổ chức chuyên chở hàng hóa xuất nhập khẩu bằng đƣờng ô tô 

5.3.1. Cơ sở pháp lý 
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5.3.2. Trách nhiệm của ngƣời chuyên chở  

5.3.3. Trách nhiệm chứng minh tổn thất 

5.3.4. Thông báo tổn thất và khiếu nại ngƣời chuyên chở 

5.3.5. Giấy g i hàng bằng ô tô 

5.3.6. Cƣớc phí vận tải quốc tế bằng đƣờng ô tô 

Chƣơng 6. Chuyên chở hàng hóa xuất nhập khẩu bằng Container 

6.1. Sự ra đời và phát triển của hệ thống vận tải Container 

6.2. Cơ sở vật chất – kỹ thuật của hệ thống vận tải Container 

6.2.1. Container 

6.2.2. Công cụ vận chuyển Container 

6.2.3. Cảng, ga, bến bãi Container 

6.2.4. Công cụ xếp dỡ Container 

6.3. Nghiệp vụ chuyên chở hàng hóa xuất nhập khẩu bằng Container 

6.3.1. Kỹ thuật đóng hàng vào Container 

6.3.2. Phƣơng pháp g i hàng bằng Container 

6.3.3. Chứng từ vận chuyển hàng hóa bằng Container 

6.3.4. Trách nhiệm của ngƣời chuyên chở 

6.3.5. Cƣớc phí 

6.4. Nghiệp vụ gom hàng 

6.5. Hiệu quả kinh tế - xã hội của chuyên chở hàng hóa xuất nhập khẩu bằng 

Container 

 

Chƣơng 7. Vận tải đa phƣơng thức quốc tế 

7.1. Khái quát về vận tải đa phƣơng thức (VTĐPT) 

       7.1.1. Định nghĩa và sự phát triển của VTĐPT  

        7.1.2. Các hình thức của VTĐPT trên thế giới 

        7.1.3. Hiệu quả của VTĐPT 

7.2. Cơ sở vật chất – kỹ thuật của VTĐPT 

        7.2.1. Các phƣơng thức vận tải trong VTĐPT 

        7.2.2. Các đầu mối chuyển tiếp và thông tin trong VTĐPT 

        7.2.3. Thủ tục hải quan trong VTĐPT quốc tế 

7.3. Tổ chức chuyên chở hàng hóa bằng VTĐPT quốc tế 

        7.3.1. Nguồn luật điều chỉnh 

        7.3.2. Ngƣời kinh doanh VTĐPT 

        7.3.3. Chứng từ VTĐPT 

        7.3.4. Trách nhiệm của ngƣời kinh doanh VTĐPT đối với hàng hóa 

7.4. Áp dụng và phát triển VTĐPT ở Việt Nam  

 

Chƣơng 8. Giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu  

8.1. Khái quát về giao nhận 
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8.2. Cơ sở pháp lý và nguyên tắc giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu 

8.3. Tổ chức giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu  

 

18. Hƣớng dẫn thực hiện 

- Đề cƣơng này đƣợc áp dụng cho sinh viên đại học khối ngành Quản trị từ năm 

học 2019 – 2020. 

Trong phần đánh giá sinh viên, giảng viên cần nêu rõ quy định về đánh giá học 

phần, điều kiện để đƣợc dự thi kết thúc học phần. 

Thời gian kiểm tra và thi: 

+ Kiểm tra tính điểm 30%: Trong khoảng thời gian 15 tuần 

+ Thi cuối học phần 70%: Sau tuần thứ 15 

 19. Phê duyệt 

N  y    t  n     năm 2019 

Trƣởng Khoa 

N  y   t  n      năm 2019 

Trƣởng Bộ môn 

 

N  y   t  n     năm 2019 

Ngƣời biên soạn 

 

 

 

 

TS. Bùi Hồng Đăng         Ths. Phạm Minh Luân               TS. Nguyễn Xuân Quyết 
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33. ĐỀ CƢƠNG HỌC PHẦN: LOGISTICS 

 33.1. Tên học phần: LOGISTICS 

 33.2.    học phần:  

 33.3. Số t n chỉ: 3(3,0,6) 

 33.4. Loại học phần: Bắt buộc 

 33.5. Đối tƣợng học: Sinh viên đại học chính quy khối ngành kinh tế 

 33.6. Giảng viên giảng dạy: 

STT Họ và tên Trình độ chuyên môn Đơn vị công tác 

1 Nguyễn Xu n Quyết Tiến sĩ Khoa QTKD 

2 Nguyễn Thị Ánh Hồng Thạc sĩ Khoa QTKD 

3 Lê Thị Thanh Hà Thạc sĩ Khoa QTKD 

 

 33.7. Phân bố thời gian: 

- Học trên lớp:     45 tiết 

- Tự học:      90 tiết 

- Lý thuyết:      45 tiết 

- Thí nghiệm/Thực hành (TN/TH):  00 tiết 

 33.8. Điều kiện tham gia học tập học phần: 

- Học phần tiên quyết: Không 

- Học phần trƣớc: Quản trị xuất nhập khẩu 

- Học phần song hành: Không 

 33.9. Mục tiêu học phần: 

Chuẩn 

đầu ra 

HP 

Mục tiêu học phần 

(Học phần này trang bị cho sinh viên) 

Chuẩn 

đầu ra 

CTĐT 

L1 Kiến thức cơ bản về logistics và các hoạt động logistics i 

L2 Phƣơng pháp x y dựng và s  dụng hệ thống thông tin trong i 

L3 Vận dụng các kỹ thuật, công nghệ thiết kế xây dựng hệ thống 

logistics cho các doanh nghiệp. 

i,l 

 33.10. Chuẩn đầu ra của học phần: 

Chuẩn đầu ra 

HP 

Mục tiêu học phần 

(Sau khi học xong môn học n y, n ười học có thể) 

Chuẩn 

đầu ra 

CTĐT 

 

 

L1 

 

L1.1 

Hiểu đƣợc các khái niệm, định nghĩa, bản chất, vai trò của 

logistics trong việc tổ chức và thực hiện các hoạt động kho 

vận của doanh nghiệp. 

 

i 

L1.2 Nhận biết đƣợc sự cần thiết và tầm quan trọng của logistics 

trong việc tối ƣu hóa lợi nhuận của doanh nghiệp 

i 

 

 

 

L2.1 

Hoàn thiện và xây dựng các phƣơng án tối ƣu cho hoạt động 

logistics của doanh nghiệp. 

i 
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L2 

 

L2.2 Tiếp cận các kỹ thuật, công nghệ thiết kế xây dựng hệ thống 

quản lý logistics trong thực tiễn. 

i 

 

 

 

 

 

L3 

L3.1 Có khả năng ph n tích, đánh giá hệ thồng thông tin: nhà 

cung cấp, hệ thống kho bãi, xây dựng bài toán vận tải, 

phƣơng án vận chuyển, vận tải hàng hóa, quy trình cung cấp 

dịch vụ tối ƣu. 

 

i,l 

L3.2 Có khả năng đo lƣờng hiệu quả hoạt động logistics trong quá 

trình làm việc 

i,l 

L3.3 Ý thức đƣợc tầm quan trọng của logistics trong hoạt động 

kinh doanh của doanh nghiệp 

l 

L3.4 Có hứng thú học tập, năng động trong việc tìm tòi, vận dụng 

các kiến thức về logistics và vận tải, kho vận 

l 

 33.11.  ô tả vắn tắt nội dung học phần: 

Môn học logistics trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản chính: Các khái 

niệm cơ bản về logistics và vận tải, kho vận. Giới thiệu các hoạt động của logistics: kế 

hoạch dự trữ, vật tƣ, vận chuyển và kho bãi,… Cách thức tổ chức và kiểm soát hoạt 

động logistics. Các kỹ năng tiếp cận kỹ thuật, công nghệ thiết kế xây dựng hệ thống 

logistics trong thực tiễn. Cụ thể là: 

- Chƣơng 1. Tổng quan về logistics; giới thiệu sự ra đời của logistics, các khái 

niệm và phân loại các hoạt động logistics, vị trí và vai trò của logistics.. 

- Chƣơng 2. Dịch vụ khách hàng trong logistics; các hoạt động của dịch vụ 

khách hàng, tầm quan trọng của dịch vụ khách hàng và xây dựng chiến lƣợc dịch vụ 

khách hàng, dịch vụ khách hàng trong logistics. 

- Chƣơng 3. Quản trị dự trữ và vật tƣ trong logistics; quản trị và phân loại dự 

trữ, quyết định hệ thống dự trữ (đẩy/ kéo), một số giải pháp cải tiến quản trị dự trữ và 

vật tƣ trong logistics. 

- Chƣơng 4. Vận chuyển trong logistics; khái quát về vận chuyển trong 

logistics, phân loại vận chuyển và các quyết định cơ bản trong vận chuyển. 

- Chƣơng 5. Quản trị các hoạt động hỗ trợ logistics; quản trị hoạt động mua, 

quản trị kho, bao bì và d ng logistics ngƣợc, hệ thống thông tin logistics (LIS). 

- Chƣơng 6. Tổ chức và kiểm soát hoạt động logistics: tổ chức và kiểm soát 

hoạt động logistics, các chỉ tiêu đo lƣờng kết quả hoạt động logistics và cấu trúc báo 

cáo trong hoạt động logistics. 

 33.12. Nhiệm vụ của sinh viên: 

- Tham dự giờ học lý thuyết trên lớp. 

- Làm các bài tập, tiểu luận theo yêu cầu của giảng viên. 

- Dự thi cuối học phần. 

 33.13. Tài liệu học tập: 

 33.13.1. Sách, giáo trình chính: 

[1] Đoàn Thị Hồng Vân chủ biên, Giáo trình Logistics – Những vấn đề cơ 

bản, NXB Lao động – Xã hội, 2010. 
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[2] Hoàng Văn Ch u chủ biên, Giáo trình Logistics và Vận tải quốc tế, NXB 

Thông tin và Truyền thông, 2009. 

 33.13.2. Tài liệu tham khảo: 

[1] Nguyễn Nhƣ Tiến, Giáo trình Vận tải và giao nhận trong ngoại thương, 

NXB Khoa học và Kỹ thuật, 2011. 

 33.14. Thang điểm đánh giá: 10/10 

 33.15. Đánh giá học phần: 

- Đánh giá quá trình: 

+ Điểm thái độ học tập: 00 % 

+ Điểm tiểu luận: 30% 

+ Điểm kiểm tra giữa học phần: 00% 

- Điểm thi kết thúc học phần: 70% 

 33.16. Nội dung học phần: 

 33.16.1. Phân bố thời gian các chƣơng trong học phần: 

STT Tên chƣơng 

Tổng 

số tiết 

hoặc 

giờ 

Phân bố thời gian 

(tiết hoặc giờ) 

Lý 

thuyết 

Bài 

tập 

Thảo 

luận 

TN/ 

TH 

Tự 

học 

1 Tổng quan về logistics 18 6 0 0 0 12 

2 
Dịch vụ khách hàng trong 

logistics 
18 4 0 2 0 12 

3 
Hệ thống thông tin trong 

logistics 
24 4 0 4 0 16 

4 
Quản trị dự trữ  và vật tƣ 

trong logistics 
18 4 0 2 0 12 

5 Vận chuyển trong logistics 24 4 0 4 0 16 

6 
Quản trị các hoạt động hỗ trợ 

logistics 
18 4 0 2 0 12 

7 
Tổ chức và kiểm soát hoạt 

động logistics 
15 4 0 1 0 10 

Tổng 135 30 0 15 0 90 

 

 33.16.2. Đề cƣơng chi tiết của học phần: 

Chƣơng 1. Tổng quan về logistics 

1.1. Khái niệm logistics 

1.2. Phân loại các hoạt động logistics 

1.2.1. Phân loại theo phạm vi và mức độ quan trọng 

1.2.2. Phân loại theo vị trí và các bên tham gia 
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1.2.3. Phân loại theo quá trình nghiệp vụ 

1.3. Vị trí và vai trò của logistics 

1.4. Các hoạt động của logistics 

1.4.1. Dịch vụ khách hàng 

1.4.2. Hệ thống thông tin 

1.4.3. Quản trị dự trữ 

1.4.4. Quản trị vật tƣ 

1.4.5. Vận tải 

1.4.6. Kho bãi 

1.4.7. Chi phí 

Chƣơng 2. Dịch vụ khách hàng trong logistics 

2.1. Định nghĩa dịch vụ khách hàng 

2.2. Các hoạt động của dịch vụ khách hàng 

2.2.1. Hoạt động trƣớc giao dịch 

2.2.2. Hoạt động trong giao dịch 

2.2.3. Hoạt động sau giao dịch 

2.3. Tầm quan trọng của dịch vụ khách hàng 

2.4. Xây dựng chiến lƣợc dịch vụ khách hàng 

2.5. Qui định của Nhà nƣớc về dịch vụ khách hàng trong logistics 

2.6. Một số dịch vụ khách hàng trong logistics 

Chƣơng 3. Hệ thống thông tin trong logistics 

3.1. Khái niệm về hệ thống thông tin trong logistics (logistics informatic 

System - LIS) 

3.2. Vai trò và chức năng của LIS 

3.3. Dòng thông tin trong LIS 

3.3.1. Dòng thông tin logistics trong doanh nghiệp 

3.3.2. Công cụ thông tin liên lạc trong logistics 

3.3.3. Đồng bộ hóa dữ liệu trong logistics 

3.3.4. Ứng dụng công nghệ trong logistics 

3.3.5. Chi trình và dòng thông tin trong logistics 

3.4. Hệ thống ERP, VMI và WMS 

3.5. Thiết kế LIS 

3.5.1. Hoạch định và phối hợp 

3.5.2. Hoạt động 

3.5.3. Theo dõi và kiểm soát LIS 

Chƣơng 4. Quản trị dự trữ và vật tƣ trong logistics 

4.1. Khái niệm và phân loại dự trữ 

4.2. Quản trị dự trữ và phân loại vật tƣ dự trữ 

4.2.1. Yêu cầu quản trị dự trữ 

4.2.2. Phân loại vật tƣ dự trữ 
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4.3. Quyết định hệ thống dự trữ 

4.3.1. Quyết định hệ thống dự trữ 

4.3.2. Quyết định hệ thống “đẩy” 

4.3.3. Quyết định hệ thống “kéo” 

4.4. Một số giải pháp cải tiến quản trị dự trữ 

Chƣơng 5. Vận chuyển trong logistics 

5.1. Khái quát về vận chuyển trong logistics 

5.1.1. Khái niệm, vai trò và vị trí của vận chuyển 

5.1.2. Đặc điểm của hoạt động vận chuyển hàng hóa 

5.1.3. Các thành phần tham gia vận chuyển hàng hóa 

5.2. Phân loại vận chuyển 

5.2.1. Phân loại theo đặc trƣng con đƣờng/ loại phƣơng tiện vận tải 

5.2.2. Phân loại theo đặc trƣng sở hữu và mức độ điều tiết của nhà nƣớc 

5.2.3. Phân loại theo khả năng phối hợp của phƣơng tiện vận tải 

5.2.4. Các phƣơng án vận chuyển khác 

5.3. Các quyết định cơ bản trong vận chuyển 

5.3.1. Chiến lƣợc vận chuyển hàng hóa 

5.3.2. Phối hợp trong vận chuyển hàng hóa 

5.3.3. Hệ thống chứng từ trong vận chuyển hàng hóa 

Chƣơng 6. Quản trị các hoạt động hỗ trợ logistics 

6.1. Quản trị hoạt động mua 

6.1.1. Vai trò và mục tiêu của mua 

6.1.2. Chọn nhà cung ứng 

6.1.3. Nghiệp vụ mua 

6.2. Quản trị kho 

6.2.1. Khái niệm, vai trò và chức năng của kho 

6.2.2. Hệ thống bảo quản và các loại kho 

6.2.3. Các quyết định và nghiệp vụ kho 

6.3. Quản trị bao bì 

6.3.1. Chức năng và yêu cầu đối với bao bì 

6.3.2. Tiêu chuẩn hóa bao bì 

6.3.3. Quá trình nghiệm vụ bao bì 

6.4. D ng logistics ngƣợc 

Chƣơng 7. Tổ chức và kiểm soát hoạt động logistics 

7.1. Tổ chức logistics 

7.1.1. Sự cần thiết phải thiết lập tổ chức logistics 

7.1.2. Sự phát triển của tổ chức logistics 

7.1.3. Lựa chọn loại hình tổ chức logistics 

7.1.4. Chiến lƣợc ảnh hƣởng đến tổ chức logistics 

7.2. Kiểm soát hoạt động logistics 
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7.2.1. Mô hình kiểm soát logistics 

7.2.2. Hệ thống kiểm soát logistics 

7.3. Các chỉ tiêu đo lƣờng kết quả hoạt động logistics 

7.3.1. Đo lƣờng kết quả bên trong 

7.3.2. Đo lƣờng kết quả bên ngoài 

7.3.3. Đo lƣờng toàn diện chuỗi cung ứng 

7.3.4. Đặc điểm của hệ thống đo lƣờng l  tƣởng 

7.4. Cấu trúc báo cáo 

7.4.1. Báo cáo trạng thái 

7.4.2. Báo cáo khuynh hƣớng 

7.4.3. Báo cáo chuyên biệt 

 33.17. Cơ sở vật chất phục vụ học tập: 

- Phấn, bảng, micro, projector, laptop. 

- Giáo trình, tài liệu tham khảo, danh mục các chuyên đề và bài tập lớn. 

 33.18. Hƣớng dẫn thực hiện 

- Đề cƣơng này đƣợc áp dụng cho sinh viên đại học khối ngành kinh tế từ năm 

học 2017 – 2019. 

- Trong phần đánh giá sinh viên, giảng viên cần nêu rõ quy định về đánh giá 

học phần, điều kiện để đƣợc dự thi kết thúc học phần. 

- Thời gian kiểm tra và thi: 

+ Kiểm tra tính điểm 30%: Trong khoảng thời gian 15 tuần 

+ Thi cuối học phần 70%: Sau tuần thứ 15 

 33.19. Phê duyệt 

N  y    t  n     năm 2019 

Trƣởng Khoa 

 

 

 

 

TS. Bùi Hồng Đăng          

N  y   t  n      năm 2019 

Trƣởng Bộ môn 

 

 

 

 

Ths. Phạm Minh Luân 

N  y   t  n     năm 2019 

Ngƣời biên soạn 
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34. ĐỀ CƢƠNG HỌC PHẦN: NGHIỆP VỤ XUẤT NHẬP KHẨU 

 34.1. Tên học phần: NGHIỆP VỤ XUẤT NHẬP KHẨU 

 34.2.    học phần:  

 34.3. Số t n chỉ: 3(3,0,6) 

 34.4. Loại học phần: Bắt buộc (chuyên ngành) 

 34.5. Đối tƣợng học: Sinh viên đại học chính quy khối ngành kinh tế 

 34.6. Giảng viên giảng dạy: 

STT Họ và tên Trình độ chuyên môn Đơn vị công tác 

1 Nguyễn Xuân Quyết Tiến sĩ Khoa QTKD 

2 Lê Thị Thanh Hà Thạc sĩ Khoa QTKD 

3 Nguyễn Lƣơng Ng n Thạc sĩ Khoa QTKD 

4 Nguyễn Thị Ánh Hồng Thạc sĩ Khoa QTKD 

 

 34.7. Phân bố thời gian: 

- Học trên lớp:     45 tiết 

- Tự học:      90 tiết 

- Lý thuyết:      45 tiết 

- Thí nghiệm/Thực hành (TN/TH):  00 tiết 

 34.8. Điều kiện tham gia học tập học phần: 

- Học phần tiên quyết: Không 

- Học phần trƣớc: Không 

- Học phần song hành: Không 

 34.9. Mục tiêu học phần: 

Chuẩn 

đầu ra 

HP 

Mục tiêu học phần 

(Học phần này trang bị cho sinh viên) 

Chuẩn 

đầu ra 

CTĐT 

IE1 Những kiến thức cơ bản về Quản trị xuất nhập khẩu i 

IE2 Xây dựng và tổ chức thực hiện các thƣơng vụ xuất nhập khẩu. i 

IE3  Ph n tích, đánh giá, x  lý các tình huống thực tế đặt ra trong hoạt 

động xuất nhập khẩu 

i,l 

 34.10. Chuẩn đầu ra của học phần: 

Chuẩn đầu ra 

HP 

Mục tiêu học phần 

(Sau khi học xong môn học n y, n ười học có thể) 

Chuẩn 

đầu ra 

CTĐT 

 

 

IE1 

IE1.1 Điều kiện thƣơng mại trong Incoterms ® 2010  i 

IE1.2 Hiểu đƣợc Hợp đồng xuất nhập khẩu; nắm vững 6 điều 

khoản bắt buộc trong hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế 

i 

IE1.3 Cách soạn thảo hợp đồng; chuẩn bị một bộ chứng từ hoàn i 
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chỉnh 

 

 

IE2 

 

 

IE2.1 

Thiết kế quy trình xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa ở một 

doanh nghiệp cụ thể 

i 

IE2.2 Xây dựng hợp đồng ngoại thƣơng hoàn chỉnh i 

IE2.3 Tự tiến hành một hoặc các bƣớc trong tổ chức thực hiện hợp 

đồng xuất nhập khẩu 

i 

 

 

 

 

 

IE3 

IE3.1 Nhận biết những tranh chấp, bất đồng trong hoạt động xuất 

nhập khẩu và cách giải quyết, phòng ngừa 

 

i,l 

IE3.2 X  lý tốt những tranh chấp, bất đồng trong hoạt động xuất 

nhập khẩu và đƣa ra cách giải quyết, phòng ngừa. 

i,l 

IE3.3 Nhìn nhận một cách nghiêm túc khi soạn thảo hợp đồng 

cũng nhƣ trong công tác thực hiện hợp động xuất nhập khẩu 

(theo đúng quy định của Pháp luật hiện hành). 

l 

IE3.4 Có ý thức vận dụng những hiểu biết của môn học vào hoạt 

động xuất nhập khẩu của một doanh nghiệp cụ thể 

l 

 34.11.  ô tả vắn tắt nội dung học phần: 

Đ y là môn học trang bị cho sinh viên những kiến thức để thực hiện các giao 

dịch ngoại thƣơng, nhƣ: các điều kiện thƣơng mại quốc tế Incoterms; quá trình đàm 

phán hợp đồng xuất nhập khẩu; cách thức xây dựng những điều khoản trong hợp đồng 

xuất nhập khẩu (bằng tiếng Anh); các bƣớc cần thiết để thực hiện một hợp đồng xuất 

nhập khẩu; thủ tục hải quan hàng xuất nhập khẩu; những tranh chấp, bất đồng trong 

hoạt động xuất nhập khẩu và cách giải quyết, phòng ngừa. Cụ thể là: 

- Chƣơng 1: Tổng quan về Incoterms; giới thiệu sơ lƣợc lịch s  hình thành 

Incoterms; mục đích và phạm vi điều chỉnh Incoterm; cách dẫn chiếu Incoterms vào 

trong hợp đồng; chi tiết 11 điều kiện Incoterms ® 2010. 

- Chƣơng 2: Quá trình đàm phán hợp đồng xuất nhập khẩu; phân biệt các kiểu 

đàm phán; các nguyên tắc đàm phán; lập kế hoạch đàm phán; quản l  quá trình đàm 

phán; và những điều lƣu   khi đàm phán. 

- Chƣơng 3: Tìm hiểu các phƣơng thức giao dịch mua bán chủ yếu trên thị 

trƣờng thế giới; cách soạn thảo hợp đồng ngoại thƣơng. 

- Chƣơng 4: Tìm hiểu về các chứng từ. Mỗi chứng từ nắm vững về việc ai phát 

hành, chức năng, cách soạn thảo và kiểm tra chứng từ. 

- Chƣơng 5: Các bƣớc thực hiện hợp đồng xuất khẩu và nhập khẩu. 

- Chƣơng 6: Nghiệp vụ hải quan. 

- Chƣơng 7: Những tranh chấp và bất đồng trong quá trình thực hiện hợp đồng 

xuất nhập khẩu hàng hóa; trong quá trình thực hiện hợp đồng gia công; những biện 

pháp phòng ngừa. 

 34.12. Nhiệm vụ của sinh viên: 

- Tham dự giờ học lý thuyết trên lớp. 

- Làm các bài tập, tiểu luận theo yêu cầu của giảng viên. 

- Dự thi cuối học phần. 



249 

 34.13. Tài liệu học tập: 

 34.13.1. Sách, giáo trình chính: 

[1] Đoàn Thị Hồng Vân, Giáo trình Quản trị xuất nhập khẩu, NXB Kinh tế 

TP HCM, 2016. 

 34.13.2. Tài liệu tham khảo: 

[1] Đoàn Thị Hồng Vân, Đàm phán trong kinh doanh quốc tế, NXB Lao Động 

Xã Hội, 2011. 

[2] Võ Thanh Thu, Hỏi & đáp về Incoterms ® 2010, NXB Tổng Hợp TP HCM, 

2011 

 34.14. Thang điểm đánh giá: 10/10 

 34.15. Đánh giá học phần: 

- Đánh giá quá trình: 

+ Điểm thái độ học tập: 00 % 

+ Điểm tiểu luận:  30% 

+ Điểm kiểm tra giữa học phần: 00% 

- Điểm thi kết thúc học phần: 70% (Tự luận) 

 34.16. Nội dung học phần: 

 34.16.1. Phân bố thời gian các chƣơng trong học phần: 

STT Tên chƣơng 

Tổng 

số tiết 

hoặc 

giờ 

Phân bố thời gian 

(tiết hoặc giờ) 

Lý 

thuyết 

Bài 

tập 

Thảo 

luận 

TN/ 

TH 

Tự 

học 

1 
Các điều kiện thƣơng mại quốc 

tế Incoterms 
36 9 3 0 0 24 

2 
Quá trình đàm phán hợp đồng 

xuất nhập khẩu 
9 3 0 0 0 6 

3 Hợp đồng xuất nhập khẩu 45 12 3 0 0 30 

4 
Các chứng từ trong kinh doanh 

xuất nhập khẩu 
18 6 0 0 0 12 

5 
Tổ chức thực hiện hợp đồng 

xuất nhập khẩu 
9 3 0 0 0 6 

6 Nghiệp vụ hải quan 9 3 0 0 0 6 

7 
Các tranh chấp, bất đồng trong 

hoạt động xuất nhập khẩu 
9 3 0 0 0 6 

Tổng 135 39 6 0 0 90 

 

 34.16.2. Đề cƣơng chi tiết của học phần: 

Chƣơng 1. Các điều kiện thƣơng mại quốc tế Incoterms 
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1.1. Giới thiệu chung về Incoterms  

1.1.1. Định nghĩa Incoterms  

1.1.2. Lịch s  phát triển Incoterms  

1.1.3. Tính chất pháp lý Incoterms  

1.1.4. Mục đích Incoterms  

1.2.5. Phạm vi điều chỉnh của Incoterms  

1.2. Incoterms ® 2010  

1.2.1. L  do Incoterms ® 2010 ra đời  

1.2.2. Một số đặc điểm nổi bật của Incoterms® 2010  

1.2.3. Giải thích thuật ngữ trong Incoterms ® 2010  

1.2.4. Các (11) điều kiện thƣơng mại của Incoterms ® 2010  

1.2.5. Hƣớng dẫn s  dụng Incoterms ® 2010  

1.3. Những biến dạng của Incoterms  

Chƣơng 2. Quá trình đàm phán hợp đồng xuất nhập khẩu 

2.1. Tổng quan về đàm phán hợp đồng xuất nhập khẩu 

2.1.1. Giới thiệu chung về đàm phán 

2.1.2. Những nguyên tắc cơ bản đàm phán 

2.1.3. Các kiểu đàm phán 

2.1.3.1. Đàm phán kiểu mềm (soft negotiation) 

2.1.3.2. Đàm phán kiểu cứng (hard negotiation) 

2.1.3.3. Đàm phán kiểu nguyên tắc (principled negotiation) 

2.1.4. Những điểm lƣu   

2.1.5. Những lỗi thông thƣờng trong đàm phán 

2.2. Quá trình đàm phán hợp đồng xuất nhập khẩu 

2.2.1. Chuẩn bị 

2.2.2. Tiếp xúc 

2.2.3. Đàm phán 

2.2.4. Kết thúc – Ký kết HĐ 

2.2.5. Rút kinh nghiệm 

Chƣơng 3. Hợp đồng xuất nhập khẩu 

3.1. Các phƣơng thức giao dịch mua bán trên thị trƣờng thế giới 

3.1.1. Mua bán thông thƣờng 

3.1.2. Mua bán đối lƣu 

3.1.3. Gia công quốc tế 

3.1.4. Các phƣơng thức khác 

3.2. Hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế 

3.2.1. Giới thiệu khái quát về HĐ mua bán hàng hóa quốc tế 

3.2.1.1. Khái niệm 

3.2.1.2. Đặc điểm của hợp đồng HĐMBQT 

3.2.1.3. Các điều kiện để hợp đồng có hiệu lực 
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3.2.1.4. Kết cấu của HĐMBQT 

3.2.2. Nội dung các điều kiện và điều khoản của HĐ mua bán hàng hóa quốc tế 

3.2.2.1. Tên hàng (commodity) 

3.2.2.2. Số lƣợng (Quantity) 

3.2.2.3. Chất lƣợng (Quality) 

3.2.2.4. Giao hàng (Shipment/Delivery) 

3.2.2.5. Giá cả (Price) 

3.2.2.6. Thanh toán (Payment) 

3.2.2.7. Bao bì và ký mã hiệu (Packing and Marking) 

3.2.2.8. Bảo hành (Warranty) 

3.2.2.9. Phạt (Penalty) 

3.2.2.10. Bảo hiểm (Insurance) 

3.2.2.11. Bất khả kháng (Force Majuere) 

3.2.2.12. Khiếu nại (Claim) 

3.2.2.13. Trọng tài (Arbitration) 

3.3. Hợp đồng gia công quốc tế 

3.3.1. Khái niệm gia công 

3.3.2. Phân loại 

3.3.2.1. Theo quyền sở hữu nguyên vật liệu trong quá trình sản xuất sản phẩm 

3.3.2.2. Xét về mặt giá cả gia công 

3.3.2.3. Xét về mức độ cung cấp nguyên liệu, phụ liệu 

3.3.2.4. Theo loại hình sản xuất 

3.3.3. Hợp đồng gia công quốc tế 

3.3.3.1. Khái niệm 

3.3.3.2. Nội dung hợp đồng gia công 

Chƣơng 4. Các chứng từ trong kinh doanh xuất nhập khẩu 

4.1. Hóa đơn thƣơng mại (Commercial Invoice) 

4.1.1. Bản chất, công dụng 

4.1.2. Những điểm cần chú ý khi lập và kiểm tra hóa đơn thƣơng mại 

4.2. Vận đơn đƣờng biển (Bill of lading – B/L) 

4.2.1. Bản chất, công dụng và phân loại 

4.2.2. Những điểm cần chú ý khi lập và kiểm tra B/L 

4.3. Phiếu đóng gói 

4.4. Giấy chứng nhận chất lƣợng 

4.5. Giấy chứng nhận số lƣợng/trọng lƣợng 

4.6. Giấy chứng nhận xuất xứ 

4.7. Chứng từ bảo hiểm 

4.8. Giấy chứng nhận kiểm dịch và giấy chứng nhận vệ sinh 

4.9. Giấy chứng nhận hun trùng 

Chƣơng 5. Tổ chức thực hiện hợp đồng xuất nhập khẩu 
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5.1. Tổ chức thực hiện HĐ xuất khẩu 

5.1.1. Thực hiện những công việc bƣớc đầu của khâu thanh toán 

5.1.2. Chuẩn bị hàng hóa để xuất khẩu 

5.1.3. Kiểm tra hàng xuất khẩu 

5.1.4. Thuê phƣơng tiện vận tải 

5.1.5. Mua bảo hiểm cho hàng hóa xuất khẩu 

5.1.6. Làm thủ tục hải quan 

5.1.7. Giao hàng cho ngƣời vận tải 

5.1.8. Lập bộ chứng từ thanh toán 

5.1.9. Khiếu nại 

5.2. Tổ chức thực hiện HĐ nhập khẩu 

5.2.1. Thực hiện những công việc bƣớc đầu của khâu thanh toán 

5.2.2. Thuê phƣơng tiện vận tải 

5.2.3. Mua bảo hiểm cho hàng hóa nhập khẩu 

5.2.4. Nhận hàng 

5.2.5. Làm thủ tục hải quan 

5.2.6. Kiểm tra hàng nhập khẩu 

5.2.7. Khiếu nại 

5.2.8. Thanh toán 

Chƣơng 6. Nghiệp vụ Hải quan 

6.1. Giới thiệu chung về Hải quan 

6.1.1. Chức năng, nhiệm vụ 

6.1.2. Xu hƣớng phát triển của Hải quan trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế 

6.2. Nghiệp vụ Hải quan 

6.3. Hải quan điện t  

Chƣơng 7. Các tranh chấp, bất đồng trong hoạt động xuất nhập khẩu 

7.1. Những tranh chấp, bất đồng trong hoạt động xuất nhập khẩu 

7.1.1. Trong quá trình thực hiện HĐ XNK hàng hóa 

7.1.2. Trong quá trình thực hiện gia công quốc tế 

7.1.3. Trong quá trình thực hiện các HĐ vận tải, giao nhận quốc tế 

7.1.4. Các tranh chấp khác 

7.2. Những biện pháp phòng ngừa các tranh chấp trong hoạt động xuất nhập khẩu 

7.2.1. Làm tốt kh u đàm phán, soạn thảo ký kết HĐ 

7.2.2. Soạn thảo những tình huống bất khả kháng, miễn trách 

7.2.3. Tổ chức quá trình thực hiện HĐ 

7.3. Giải quyết tranh chấp, bất đồng trong hoạt động xuất nhập khẩu 

7.3.1. Các phƣơng thức mang tính tài phán 

7.3.2. Các phƣơng thức không mang tính tài phán 

7.4. Luật áp dụng 

7.5. Khuyến nghị cách soạn thảo điều khoản trọng tài 
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 34.17. Cơ sở vật chất phục vụ học tập: 

- Phấn, bảng, micro, projector, laptop. 

- Giáo trình, tài liệu tham khảo, danh mục các chuyên đề và bài tập lớn. 

 34.18. Hƣớng dẫn thực hiện 

- Đề cƣơng này đƣợc áp dụng cho sinh viên đại học khối ngành kinh tế chuyên 

ngành Quản trị kinh doanh từ năm học 2017. 

- Trong phần đánh giá sinh viên, giảng viên cần nêu rõ quy định về đánh giá 

học phần, điều kiện để đƣợc dự thi kết thúc học phần. 

- Thời gia kiểm tra và thi: 

+ Kiểm tra tính điểm 30%: Trong khoảng thời gian 15 tuần 

+ Thi kết thúc học phần 70%: Sau tuần thứ 15 

 34.19. Phê duyệt 

N  y    t  n     năm 2019 

Trƣởng Khoa 

 

 

N  y   t  n      năm 2019 

Trƣởng Bộ môn 

 

N  y   t  n     năm 2019 

Ngƣời biên soạn 

 

 

       TS. Bùi Hồng Đăng             Ths. Phạm Minh Luân 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



254 

 35. ĐỀ CƢƠNG HỌC PHẦN: TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢP 

 35.1. Tên học phần: TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢP 

 35.2.    học phần: 13200028 

 35.3. Số t n chỉ: 3(3,0,6) 

 35.4. Loại học phần: Bắt buộc 

 35.5. Đối tƣợng học: Sinh viên đại học chính quy khối ngành Kinh tế 

 35.6. Giảng viên giảng dạy: 

STT Họ và tên Trình độ chuyên môn Đơn vị công tác 

1 Nguyễn Thị Qu nh Nhƣ ThS. QTKD Khoa QTKD 

2 Nguyễn Thị Thanh Vân ThS. QTKD Khoa QTKD 

3 Võ Thị Hƣơng Giang ThS. QTKD Khoa QTKD 

4 Phạm Hùng ThS. QTKD Khoa QTKD 

 

 35.7. Phân bố thời gian: 

- Học trên lớp:     45 tiết 

- Tự học:      90 tiết 

- Lý thuyết:      45 tiết 

- Thí nghiệm/Thực hành (TN/TH):  00 tiết 

 35.8. Điều kiện tham gia học tập học phần: 

- Học phần tiên quyết: không 

- Học phần trƣớc: Marketing căn bản 

- Học phần song hành: không 

 35.9. Mục tiêu học phần:  

Chuẩn 

đầu ra 

HP 

Mục tiêu học phần 

(Học phần này trang bị cho sinh viên) 

Chuẩn 

đầu ra 

CTĐT 

IM1 Những kiến thức cơ bản truyền thông marketing tích hợp h 

IM2 Xây dựng đánh giá các hoạt động marketing tích hợp trong 

doanh nghiệp 

k 

 35.10. Chuẩn đầu ra của học phần: 

Chuẩn đầu ra 

HP 

Mục tiêu học phần 

(Sau khi học xong môn học n y, n ười học có thể) 

Chuẩn 

đầu ra 

CTĐT 

 

 

IM1 

IM1.1 Hiểu và phân tích các thành phần của truyền thông 

marketing tích hợp; quy trình lập kế hoạch IMC. 

h 

IM1.2 Hiểu đƣợc tổ chức hoạt động IMC trong doanh nghiệp và 

các công ty (đại lý) truyền thông marketing 

h 
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IM1.3 Hiểu và ph n tích đƣợc quá trình IMC và các nhân tố ảnh 

hƣởng đến quá trình truyền thông và đối tƣợng truyền thông 

 

h 

IM1.4 Hiểu đƣợc cách thức thiết lập mục tiêu và ngân sách truyền 

thông 

h 

 

 

IM2 

 

IM2.1 Thiết lập mục tiêu truyền thông marketing phù hợp k 

IM2.2 Xây dựng ngân sách cho hoạt động IMC k 

IM2.3 Thiết kế thông điệp và lựa chôn phƣơng tiện truyền thông 

phù hợp 

k 

IM2.4 Triển khai và đánh giá các hoạt động IMC k 

IM2.5 Ý thức đƣợc tầm quan trọng của hoạt động IMC trong doanh 

nghiệp 

k 

IM2.6 Tích cực tìm kiếm và vận dụng sáng tạo các phƣơng pháp, 

kỹ thuật IMC 

k 

IM2.7 Tự tiến hành một hoặc các bƣớc trong tổ chức thực hiện hợp 

đồng xuất nhập khẩu 

k 

 35.11.  ô tả vắn tắt nội dung học phần: 

Môn học này cung cấp kiến thức về hoạt động truyền thông marketing tích hợp. 

Trong đó, tập trung vào việc trình bày các vấn đề quan trọng trong việc xây dựng kế 

hoạch IMC là thiết lập mục tiêu, ng n sách, thông điệp truyền thông, lựa chọn phƣơng 

tiện truyền thông và đánh giá hoạt động truyền thông. Bên cạnh đó, môn học này cũng 

cung cấp các kiến thức về năm thành phần quan trọng trong hoạt động IMC là quảng 

cáo, xúc tiến bán, bán hàng cá nhân, quan hệ công chúng và marketing trực tiếp. Ngoài 

ra, cách thức tổ chức hoạt động IMC trong doanh nghiệp và các yếu tố ảnh hƣởng đến 

hoạt động truyền thông và công chúng mục tiêu cũng đƣợc trình bày trong nội dung 

của môn học này. 

 35.12. Nhiệm vụ của sinh viên: 

- Tham dự giờ học lý thuyết trên lớp. 

- Làm các bài tập, tiểu luận, thuyết trình, thảo luận, v.v. theo yêu cầu của giảng 

viên. 

- Dự kiểm tra giữa học phần và thi cuối học phần theo quy định. 

 35.13. Tài liệu học tập: 

 35.13.1. Sách, giáo trình chính: 

[1] Trƣơng Đình Chiến, 2016. Giáo trình Truyền Thông Marketing Tích Hợp, 

NXB Đại học Kinh Tế Quốc Dân 

 35.13.2. Tài liệu tham khảo: 

[1] Larry Percy, 2008. Strategic Intergrated Marketing Communication, 

Plublished by Elsevier Inc. 

[2] Lƣu Đan Thọ, Tôn THất Hoàn Hải, Cao Minh Nhựt, 2016. Quản trị Truyền 

Thông Mar etin  Tíc  Hợp, NXB Tài Chính 
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Và các tài liệu khác theo yêu cầu của giảng viên 

 35.14. Thang điểm đánh giá: 10/10 

 35.15. Đánh giá học phần: 

- Đánh giá quá trình: 

+ Điểm thái độ học tập: 0% 

+ Điểm tiểu luận:  30% 

+ Điểm kiểm tra giữa học phần: 0% 

- Điểm thi kết thúc học phần: 70% 

 35.16. Nội dung học phần: 

 35.16.1. Phân bố thời gian các chƣơng trong học phần: 

STT Tên chƣơng 

Tổng 

số tiết 

hoặc 

giờ 

Phân bố thời gian 

(tiết hoặc giờ) 

Lý 

thuyết 

Bài 

tập 

Thảo 

luận 

TN/ 

TH 

Tự 

học 

1 
Chƣơng 1. Tổng Quan Về Truyền 

Thông Marketing Tích Hợp. 
6 2    4 

2 
Chƣơng 2. Tổ Chức Hoạt Động 

Truyền Thông Marketing. 
3 1    2 

3 

Chƣơng 3. Nghiên Cứu Quá 

Trình Truyền Thông Marketing 

Và Các Nhân Tố Ảnh Hƣởng. 

9 2  1  6 

4 

Chƣơng 4. Nghiên Cứu Công 

Chúng Nhận Tin Trong Hoạt 

Động Truyền Thông Markeitng. 

9 2  1  6 

5 

Chƣơng 5. Thiết Lập Mục Tiêu 

Và Ngân Sách Truyền Thông 

Marketing. 

9 2  1  6 

6 

Chƣơng 6. Chiến Lƣợc Sáng 

Tạo Trong Truyền Thông 

Marketing. 

18 4  2  12 

7 
Chƣơng 7. Kế Hoạch S  Dụng 

Phƣơng Tiện Truyền Thông. 
9 2  1  6 

8 
Chƣơng 8. Đặc Điểm Của Các 

Phƣơng Tiện Truyền Thông. 
9 2  1  6 

9 

Chƣơng 9. Quảng Cáo Trong 

Hoạt Động Truyền Thông 

Marketing Tích Hợp 

18 4  2  12 

10 
Chƣơng 10. Hoạt Động Xúc 

Tiến Bán Trong Truyền Thông 
9 2  1  6 
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Marketing. 

11 Chƣơng 11. Bán Hàng Cá Nhân. 9 2  1  6 

12 
Chƣơng 12. Quan Hệ Công 

Chúng. 
9 2  1  6 

13 

Chƣơng 13. Marketing Trực 

Tiếp Và Truyền Thông Trực 

Tuyến 

9 2  1  6 

14 

Chƣơng 14. Đánh Giá Hiệu Quả 

Hoạt Động Truyền Thông 

Marketing. 

9 1  2  6 

Tổng 135 30  15  90 

 

 35.16.2. Đề cƣơng chi tiết của học phần: 

Chƣơng 1. Tổng Quan Về Truyền Thông Marketing Tích Hợp 

1.1. Bản chất của truyền thông marketing tích hợp 

1.2. Các công cụ của truyền thông marketing tích hợp (IMC) 

1.3. Quy trình lập kế hoạch IMC 

Chƣơng 2. Tổ Chức Hoạt Động Truyền Thông Marketing 

2.1.  Đặc điểm của các tổ chức tham gia vào hoạt động truyền thông marketting 

2.2. Các mô hình tổ chức hoạt động truyền thông trong các doanh nghiệp 

2.3. Các công ty (đại lý) truyền thông marketing 

2.4. Quản l  nhà nƣớc về hoạt động truyền thông marketing 

Chƣơng 3. Nghiên Cứu Quá Trình Truyền Thông Marketing Và Các Nhân Tố 

Ảnh Hƣởng 

3.1. Khái quát chung về quá trình truyền thông marketing 

3.2. Các hệ thống/kênh truyền thông marketing 

3.3. Quá trình truyền thông giữa các bên tham gia 

Chƣơng 4. Nghiên Cứu Công Chúng Nhận Tin Trong Hoạt Động Truyền 

Thông Marketing 

4.1. Khái quát về nghiên cứu công chúng nhận tin trong hoạt động truyền thông 

marketing 

4.2. Tâm lý học trong truyền thông marketing 

4.3. Xã hội học trong truyền thông marketing 

4.4. Quá trình nhận thức của ngƣời tiêu dùng trong truyền thông marketing 

Chƣơng 5. Thiết Lập Mục Tiêu Và Ngân Sách Truyền Thông Marketing 

5.1. Thiết lập mục tiêu truyền thông marketing 

5.2. Thiết lập và phân bổ ngân sách truyền thông marketing 

Chƣơng 6. Chiến Lƣợc Sáng Tạo Trong Truyền Thông Marketing 

6.1. Tầm quan trọng của sáng tạo trong truyền thông marketing 
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6.2. Quy trình sáng tạo thông điệp truyền thông 

6.3. Phát triển chiến lƣợc sáng tạo thông điệp truyền thông 

6.4. Chiến lƣợc sáng tạo – thực hiện và đánh giá 

Chƣơng 7. Kế Hoạch S  Dụng Phƣơng Tiện Truyền Thông 

7.1. Tổng quan về lập kế hoạch s  dụng phƣơng tiện truyền thông 

7.2. Các bƣớc lập kế hoạch s  dụng phƣơng tiện truyền thông 

Chƣơng 8. Đặc Điểm Của Các Phƣơng Tiện Truyền Thông 

8.1. Truyền hình 

8.2. Phát thanh (Radio) 

8.3. Tạp chí 

8.4. Báo viết 

Chƣơng 9. Quảng Cáo Trong Hoạt Động Truyền Thông Marketing Tích Hợp 

9.1. Bản chất của quảng cáo 

9.2. Vai trò, chức năng, nhiệm vụ và yêu cầu của quảng cáo 

9.3. Quy trình quản trị quảng cáo 

9.4. Tích hợp quảng cáo với các công cụ truyền thông marketing khác 

Chƣơng 10. Hoạt Động Xúc Tiến Bán Trong Truyền Thông Marketing 

10.1. Bản chất và vai trò của hoạt động xúc tiến bán 

10.2. Đối tƣợng và các hình thức của xúc tiến bán 

10.3. Tích hợp hoạt động xúc tiến bán vào trong chƣơng trình truyền thông 

marketing 

Chƣơng 11. Bán Hàng Cá Nh n 

11.1. Bản chất của bán hàng cá nhân 

11.2. Tích hợp bán hàng cá nhân với các công cụ truyền thông marketing khác 

11.3. Các kỹ năng cơ bản của bán hàng cá nhân 

11.4. Quy trình bán hàng cá nhân 

Chƣơng 12.  Quan Hệ Công Chúng 

12.1. Bản chất và vai trò của quan hệ công chúng 

12.2. Công chúng của quan hệ công chúng 

12.3. Các công cụ của quan hệ công chúng 

12.4. Lập kế hoạch và chiến lƣợc quan hệ công chúng 

12.5. Tích hợp quan hệ công chúng với các công cụ khác trong truyền thông 

marketing 

Chƣơng 13. Marketing Trực Tiếp Và Truyền Thông Trực Tuyến 

13.1. Marketing trực tiếp trong IMC 

13.2. Truyền thông trực tuyến trên internet 

Chƣơng 14. Đánh Giá Hiệu Quả Hoạt Động Truyền Thông Marketing 

14.1. Các quan điểm  đánh giá hiệu quả hoạt động truyền thông marketing 

14.2. Quy trình đánh giá điều chỉnh hoạt động truyền thông marketing 

14.3. Nội dung đánh giá và điều chỉnh hoạt động truyền thông marketing 
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 35.17. Cơ sở vật chất phục vụ học tập: 

- Phấn, bảng, micro, projector, laptop. 

- Tài liệu học tập, tài liệu tham khảo 

 35.18. Hƣớng dẫn thực hiện 

- Đề cƣơng này đƣợc áp dụng cho sinh viên đại học khối ngành kinh tế từ năm 

học 2017-2019. 

- Trong phần đánh giá sinh viên, giảng viên cần nêu rõ quy định về đánh giá 

học phần, điều kiện để đƣợc dự thi kết thúc học phần. 

- Thời gian kiểm tra và thi: Theo lịch của nhà trƣờng 

 35.19. Phê duyệt 

N  y    t  n     năm 2019 

Trƣởng Khoa 

 

 

 

 

TS. Bùi Hồng Đăng              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N  y   t  n      năm 2019 

Trƣởng Bộ môn 

 

 

 

 

Ths. Phạm Minh Luân 

 

N  y   t  n     năm 2019 

Ngƣời biên soạn 
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 36 ĐỀ CƢƠNG HỌC PHẦN: NGHIỆP VỤ KHAI BÁO HẢI QUẢN   

 36.1. Tên học phần: Nghiệp vụ khai báo Hải quan  

 36.2.    học phần: (chƣa ghi)  

 36.3. Số t n chỉ: 3(3,0,6)  

 36.4. Loại học phần: Bắt buộc  

 36.5. Đối tƣợng học: Sinh viên đại học chính quy khối ngành kinh tế 

 36.6. Giảng viên giảng dạy: 

STT Họ và tên Trình độ chuyên môn Đơn vị công tác 

1 Lệ Thị Thanh Hà ThS QTKD Khoa QTKD 

2 Nguyễn  Thị Thanh V n  ThS QTKD Khoa QTKD 

3 Võ Hƣơng Giang ThS QTKD Khoa QTKD 

4 Phạm H ng ThS QTKD Khoa QTKD 

5 Trần Tuấn Anh ThS QTKD Khoa QTKD 

 

 36.7. Phân bố thời gian: 

- Học trên lớp:     30 tiết 

- Tự học:      60 tiết  

- Lý thuyết:      30 tiết 

- Thí nghiệm/Thực hành (TN/TH):  tiết 

 36.8. Điều kiện tham gia học tập học phần:  

- Học phần tiên quyết: Thanh Toán Trong Kinh Doanh Quốc Tế, Nghiệp vụ Xuất 

Nhập Khẩu 

- Học phần trƣớc: Không có 

- Học phần song hành: Không có 

 36.9. Mục tiêu học phần:  

Chuẩn 

đầu ra 

HP 

Mục tiêu học phần 

(Học phần này trang bị cho sinh viên) 

Chuẩn 

đầu ra 

CTĐT 

CS1 Nghiệp vụ hải quan Việt Nam trong sự phù hợp với những quy đinh 

của hải quan thế giới 

f 

CS2 Quy trình về thủ tục hải quan, quy trình hải quan thông quan hàng 

hóa 

f,i 

 36.10. Chuẩn đầu ra của học phần: 

Chuẩn đầu ra 

HP 

Mục tiêu học phần 

(Sau khi học xong môn học n y, n ười học có thể) 

Chuẩn 

đầu ra 

CTĐT 

 CS1.1 Nắm đƣợc kiến thức liên quan đến nghiệp vụ hải quan nhƣ f 
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CS1 

thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát hải quan, xác định trị giá 

hải quan, tính thuế xuất nhập khẩu và các loại thuế khác… 

CS1.2 Biết đƣợc các quy định của Việt Nam cũng nhƣ các Công 

ƣớc quốc tế có liên quan đến nghiệp vụ hải quan đang đƣợc 

áp dụng 

f 

CS1.3 Vận dụng đƣợc các kiến thức về nghiệp vụ hải quan làm cơ 

sở để thực hiện các tác nghiệp nhƣ khai báo, làm thủ tục hải 

quan, giao nhận hàng hoá xuất nhập khẩu, gia công, viện trợ 

 

f 

 

 

CS2 

 

CS2.1 Thực hiện chính xác các quy định trong quá trình làm thủ 

tục hải quan để thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu 

k 

CS2.2 Phát hiện và giải quyết các vƣớng mắc c n tồn tại liên quan 

đến quy trình, thủ tục hải quan hiện nay 

i 

CS2.3 Soạn thảo đƣợc các văn bản khi ph n tích, đánh giá về quy 

định thủ tục hải quan cũng nhƣ soạn thảo văn bản theo yêu 

cầu của bộ hồ sơ khai báo Hải quan; s  dụng thành thạo các 

công cụ tin học để thực hiện khai báo Hải quan điện t  

i 

CS2.4 Có khả năng thực hiện các công việc liên quan đến hoạt 

động XNK hàng hóa và khai báo Hải Quan 

i 

CS2.5.5 Có trách nhiệm trong công việc, cẩn thận thành thạo các 

quy tắc quy trình trong qua trình thông quan hàng hóa XNK 

và có khả năng tự học nâng cao trong quá trình làm việc 

i 

 36.11.  ô tả vắn tắt nội dung học phần:  

- Giới thiệu về Hải quan Việt nam 

- Thủ tục Hải quan đối với Hàng Hóa XNK theo hơp đồng mua bán hàng hóa 

- Thủ tục Hải quan đối với một số hàng hóa đặc biệt 

- Quản lý rủi ro và gian lận thƣơng mại trong thủ tục Hải Quan 

 36.12. Nhiệm vụ của sinh viên: 

- Theo Qui chế Đào tạo đại học và cao đ ng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ( an 

  n    m t eo Quyết địn  số 43/2007/QĐ- GDĐT n  y 15 t  n  08 năm 2007 của 

 ộ trưởn   ộ Gi o dục v  Đ o tạo .  

- Dự lớp: trên 75%.  

- Bài tập thực hành: trên lớp và ở nhà.  

- Khác: theo yêu cầu của giảng viên. 

 36.13. Tài liệu học tập:  

13.1. Sách, giáo trình chính: 

[1] PGS. TS Hoàng Trần Hậu, PGS.TS Nguyễn Thị Thƣơng Huyền, Giáo trinh 

Hải Quan Cơ Bản, NXB Tài chính 2011 

[2] GS.TS Hoàng Đức Th n Gi o trìn  Kin  tế Hải quan – P ần 1v  p ần 2, 

NXB Đại học kinh tế quốc d n (2009) 

13.2. Tài liệu tham khảo:  
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[1] PGS.TS Nguyễn Thị Thƣơng Huyền, Kỹ Thuật Nghiệp Vụ Hải Quan và 

XNK, NXB tài Chính 2008 

[2] PGS.TS Nguyễn Thị Thƣơng Huyền, Tình Huống thực hành nghiệp vụ Hải 

Quan, NXB tài Chính 2008 

 36.14. Thang điểm đánh giá: 10/10 

 36.15. Đánh giá học phần:  

- Đánh giá quá trình: 

 + Điểm thái độ học tập: 10% 

 + Điểm tiểu luận: 20% 

 + Điểm kiểm tra giữa học phần:  

- Điểm thi kết thúc học phần: 70% 

 36.16. Nội dung học phần:  

 36.16.1. Phân bố thời gian các chƣơng trong học phần: 

STT Tên chƣơng 

Tổng 

số tiết 

hoặc 

giờ 

Phân bố thời gian 

(tiết hoặc giờ) 

Lý 

thuyết 

Bài 

tập 

Thảo 

luận 

TN/ 

TH 

Tự 

học 

1 
Chƣơng 1: Giới Thiệu về 

Hải Quan Việt Nam 
18 6 0 0 0 12 

2 

Chƣơng 2: Thủ tục Hải 

quan đối với Hàng Hóa 

XNK theo hơp đồng mua 

bán hàng hóa 

36 9 3 0 0 24 

3 

Chƣơng 3: Thủ tục Hải 

quan đối với một số loại 

hình kinh doanh đặc biệt 

36 9 3 0 0 24 

4 Chƣơng 4: Thuế Hải Quan 45 9 6 0 0 30 

5 

Chƣơng 5: Quản l  rủi ro 

và gian lận thƣơng mại 

trong thủ tục Hải Quan 

45 9 6 0 0 30 

6 
Chƣơng 6: Đại l  làm thủ 

tục Hải Quan 
12 3 0 1 0 8 

Tổng 192 45 18 1  128 

 

 36.16.2. Đề cƣơng chi tiết của học phần: 

Chƣơng 1. Giới thiệu về Hải Quan Việt Nam 

1.1. Lịch s  phát triển của Hải Quan thế giới và hải Quan Việt Nam 

1.2. Vai trò của Hải quan Việt Nam 
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1.3. Hệ thống tổ chức chức năng nhiệm vụ của Hải quan Việt Nam 

1.4. Mô hình hoạt động của Hải Quan 

1.5. Cơ sở pháp lý của hoạt động Hải quan 

  1.5.1. Cơ sở pháp lý Quốc tế 

  1.5.2. Cơ sở pháp l  trong nƣớc 

1.6 Hiện đại hóa hải quan 

 1.6.1. Tính tấu yếu của hiện đại hóa Hải quan 

1.6.2. Xu hƣớng hiện đại hóa Hải quan  

 

 

Chƣơng 2. Thủ tục Hải quan đối với Hàng Hóa XNK theo hơp đồng mua bán hàng hóa 

2.1. Khái niệm về thủ tục Hải quan, quy trình thủ tục Hải quan 

2.2. Nguyên tắc thực hiện thủ tục  Hải quan 

2.3. Chủ thể thực hiện thủ tục Hải quan 

 2.3.1.  Ngƣời khai Hải quan 

 2.3.2. Công chức Hải quan 

2.3.3. Mối quan hệ giữa các chủ thể thực hiện thủ tục Hải quan 

2.4. Quy trình thủ tục hải quan đối với hàng hóa XNK theo hợp đồng mua bán hàng 

hóa 

 2.4.1. Tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ hải quan 

 2.4.2. Kiểm tra thực tế hàng hóa 

 2.4.3. Thu phí lệ phí Hải quan và quyết định thông quan 

 2.4.4. Phúc tập hồ sơ Hải quan 

2.5. Tham vấn giá 

 2.5.1. Khái niệm về tham vấn giá 

 2.5.2. tác dụng của tham vấn giá 

 2.5.3. Quy trình tham vấn giá 

Chƣơng 3. Thủ tục Hải quan đối với một số loại hình kinh doanh đặc biệt 

3.1. Thủ tục hải quan đối với loại hình hàng hóa gia công cho thƣơng nh n nƣớc ngoài 

3.2. Thủ tục Hải quan đối với nguyên liệu, vật liệu nhập khẩu để sản xuất hàng hóa 

xuất khẩu 

3.3. Thủ tục Hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu nhập khẩu của doanh nghiệp chế 

xuất 

3.4. Thủ tục hải quan đối với hàng hóa kinh doanh tạm nhập -  tái xuất 

3.5. Thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu – nhập khẩu tại chỗ 

3.6. Thủ tục hải quan đối với hàng hóa chuyển chịu sự giám sát của Hải quan 

Chƣơng 4. Thuế Hải quan 

4.1. Khái niệm về thuế Hải quan và phƣơng pháp tính thuế Hải quan 

 4.1.1. Khái niệm về thuế Hải quan 

 4.1.2. Các phƣơng pháp tính thuế Hải quan (Tuyệt đối, theo giá trị, kết hợp) 
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4.2. Phân loại hàng hóa xuất nhập khẩu 

 4.2.1. Khái niệm và   nghĩa của phân loại hàng hóa xuất nhập khẩu 

 4.2.2 Danh mục HS 

 4.2.3 Danh mục hàng hóa ASEAN 

 4.2.4. Danh mục hàng hóa XNK Việt Nam 

4.3 Thuế suất 

 4.3.1 Thuế suất thông thƣờng 

 4.3.2. Thuế suất MFN 

 4.3.3. Thuế suất ƣu đãi đặc biệt 

4.4. Phƣơng pháp xác định trị giá tính thuế 

4.4.1. Phƣơng pháp trị giá giao dịch 

4.4.2. Phƣơng pháp trị giá hàng giống hệt 

4.4.3. Phƣơng pháp trị giá hàng tƣơng tự 

4.4.4. Phƣơng pháp cộng dồn 

4.4.5. Phƣơng pháp khấu trừ 

4.4.6. Phƣơng pháp suy luận 

Chƣơng 5. Quản lý rủi ro và gian lận thƣơng mại trong hoạt động Hải quan 

5.1. Buôn lậu và gian lận thƣơng mại trong hoạt động Hải quan 

 5.1.1. Khái niệm buôn lậu và gian lận thƣơng mại trong hoạt động Hải quan 

5.1.2. các hình thức gian lận thƣơng mại trong hoạt động Hải quan 

5.1.3. Tác hại của buôn lậu và gian lận thƣơng mại trong hoạt động Hải quan(đối với 

kinh tế, đối với doanh nghiệp) 

5.1.4. Các biện pháp phòng chống buôn lậu và gian lận thƣơng mại trong hoạt động 

Hải quan 

5.1.5. Các yếu tố ảnh hƣởng phòng chống buôn lậu và gian lận thƣơng mại trong hoạt 

động hải quan 

5.2. Giám sát Hải quan 

 5.2.1. Khái niệm và   nghĩa của giám sát hải quan 

 5.2.2. Các phƣơng thức giám sát Hải quan 

5.3 Quản lý rủi ro trong hoạt động thƣơng mại 

 5.3.1. Khái niệm và   nghĩa của quản lý rủi ro trong hoạt động hải quan 

5.3.2. Quy trình quản lý rủi ro trong hoạt động  hải quan 

 5.3.3. Các yếu tố ảnh hƣởng đến quản lý rủi ro 

Chƣơng 6. Đại lý làm thủ tục hải quan 

6.1. Khái niệm và vai trò của đại lý làm thủ tục Hải quan 

6.2. Điều kiện làm đại lý Hải quan và nh n viê đại lý hải quan 

6.3. Phạm vi công việc của đại lý làm thủ tục Hải quan 

6.4. Mối quan hệ giữa cơ quan hải quan, đại lý hải quan và chủ hàng 
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 36.17. Cơ sở vật chất phục vụ học tập: 

- Phấn, bảng, micro, projector, laptop. 

- Giáo trình, tài liệu tham khảo, danh mục các chuyên đề và bài tập lớn. 

 36.18. Hƣớng dẫn thực hiện   

- Đề cƣơng này đƣợc áp dụng cho sinh viên đại học khối ngành Kinh Doanh Quốc tế 

từ năm học 2019 – 2020. 

- Trong phần đánh giá sinh viên, giảng viên cần nêu rõ quy định về đánh giá học phần, 

điều kiện để đƣợc dự thi kết thúc học phần. 

- Thời gian kiểm tra và thi: 

+ Kiểm tra tính điểm 30%: Trong khoảng thời gian 15 tuần 

+ Thi cuối học phần 70%: Sau tuần thứ 15 

 36.19. Phê duyệt    

 

N  y    t  n     năm 2019 

Trƣởng Khoa 

 

 

 

TS. Bùi Hồng Đăng      

 

N  y   t  n      năm 2019 

Trƣởng Bộ môn 

 

 

 

Ths. Phạm Minh Luân 

 

 

N  y   t  n     năm 2019 

Ngƣời biên soạn 

 

 

      

      Phạm Hùng 
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37. ĐỀ CƢƠNG HỌC PHẦN: MARKETING QUỐC TẾ 

 37.1. Tên học phần: MARKETING QUỐC TẾ 

 37.2     học phần: 13200034 

 37.3. Số t n chỉ: 2(2,0,4) 

 37.4. Loại học phần: Bắt buộc 

 37.5. Đối tƣợng học: Sinh viên đại học chính quy khối ngành kinh tế 

 37.6. Giảng viên giảng dạy: 

STT Họ và tên Trình độ chuyên môn Đơn vị công tác 

1 Nguyễn Thị Qu nh Nhƣ Thạc sĩ Khoa QTKD 

2 Võ Thị Hƣơng Giang Thạc sĩ Khoa QTKD 

3 Phạm Hùng Thạc sĩ Khoa QTKD 

4 Lê Thị Thanh Hà Thạc sĩ Khoa QTKD 

 

 37.7. Phân bố thời gian: 

- Học trên lớp:     30 tiết 

- Tự học:      60 tiết 

- Lý thuyết:      30 tiết 

- Thí nghiệm/Thực hành (TN/TH):  00 tiết 

 37.8. Điều kiện tham gia học tập học phần: 

- Học phần tiên quyết: Không 

- Học phần trƣớc: Marketing căn bản 

- Học phần song hành: Không 

 37.9. Mục tiêu học phần: 

Chuẩn 

đầu ra 

HP 

Mục tiêu học phần 

(Học phần này trang bị cho sinh viên) 

Chuẩn 

đầu ra 

CTĐT 

GM1 Những kiến thức cơ bản về hoạt động marketing trên thị trƣờng 

toàn cầu 

h 

GM2 Phân tích và lựa chọn chiến lƣợc, lập kế hoạch marketing phù hợp 

cho doanh nghiệp 

h,i 

 37.10. Chuẩn đầu ra của học phần: 

Chuẩn đầu ra 

HP 

Mục tiêu học phần 

(Sau khi học xong môn học n y, n ười học có thể) 

Chuẩn 

đầu ra 

CTĐT 

 

 

GM1 

GM1.1 Nắm đƣợc những kiến thức cơ bản về marketing quốc tế 

trong bối cảnh toàn cầu hóa 

h 

GM1.2 Hiểu đƣợc các khái niệm cũng nhƣ các thuật ngữ trong hoạt 

động kinh doanh quốc tế. 

f 

GM1.3 Nhận biết các phƣơng thức thâm nhập thị trƣờng thế giới 

của các công ty đa quốc gia, công ty toàn cầu 

 

f 
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GM2 

 

GM2.1 Ph n tích, đánh giá môi trƣờng marketing quốc tế để lựa 

chọn quốc gia đầu tƣ 

k 

GM2.2 Xác định các phƣơng thức thâm nhập thị trƣờng thế giới i 

GM2.3 Hoạch định và tổ chức thực hiện các chiến lƣợc marketing 

quốc tế 

i 

GM2.4 Có ý thức vận dụng những hiểu biết về marketing quốc tế 

vào công việc thực tế một cách đúng đắn và không vi phạm 

luật 

i 

GM2.5 Có hứng thú, yêu thích và tìm tòi hoạt động Marketing quốc 

tế, cơ hội kinh doanh ở thị trƣờng nƣớc ngoài 

i 

 37.11.  ô tả vắn tắt nội dung học phần: 

Học phần này bao gồm các nội dung sau: 

- Tổng quan về marketing quốc tế. 

- Môi trƣờng marketing quốc tế. 

- Phƣơng thức thâm nhập thị trƣờng thế giới. 

- Chiến lƣợc sản phẩm quốc tế. 

- Chiến lƣợc giá quốc tế. 

- Phân phối sản phẩm quốc tế. 

- Chiến lƣợc xúc tiến quốc tế. 

 37.12. Nhiệm vụ của sinh viên: 

- Tham dự giờ học lý thuyết trên lớp. 

- Làm các bài tập, tiểu luận theo yêu cầu của giảng viên. 

- Dự thi cuối học phần. 

 37.13. Tài liệu học tập: 

 37.13.1. Sách, giáo trình chính: 

[1] Nguyễn Đông Phong chủ biên, Marketing Quốc Tế, NXB Kinh Tế TP.HCM, 

2012. 

 37.13.2. Tài liệu tham khảo: 

[1] Trần Minh Đạo, Vũ Trí Dũng, Marketing Quốc Tế, NXB Đại học Kinh tế 

Quốc dân, 2015. 

[2] Philip R. Cateora, John L. Graham, International Marketing, Irwin 

McGraw-Hill, 2007. 

 37.14. Thang điểm đánh giá: 10/10 

 37.15. Đánh giá học phần: 

- Đánh giá quá trình: 

+ Điểm thái độ học tập: 0% 

+ Điểm tiểu luận: 30% 

+ Điểm kiểm tra giữa học phần: 0% 

- Điểm thi kết thúc học phần: 70% (Tự luận) 
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37.16. Nội dung học phần: 

 37.16.1. Phân bố thời gian các chƣơng trong học phần: 

STT Tên chƣơng 

Tổng 

số tiết 

hoặc 

giờ 

Phân bố thời gian 

(tiết hoặc giờ) 

Lý 

thuyết 

Bài 

tập 

Thảo 

luận 

TN/ 

TH 

Tự 

học 

1 Tổng quan marketing quốc tế 12 3 0 1 0 8 

2 
Môi trƣờng marketing quốc tế và 

nghiên cứu thị trƣờng thế giới 
15 4 0 1 0 10 

3 
Phƣơng thức thâm nhập thị 

trƣờng thế giới 
15 3 0 2 0 10 

4 Chiến lƣợc sản phẩm quốc tế 12 3 0 1 0 8 

5 Chiến lƣợc giá quốc tế 12 3 0 1 0 8 

6 Chiến lƣợc phân phối quốc tế 12 3 0 1 0 8 

7 Chiến lƣợc xúc tiến quốc tế 12 3 0 1 0 8 

Tổng 90 22 0 8 0 60 

 37.16.2. Đề cƣơng chi tiết của học phần: 

Chƣơng 1. Tổng quan marketing quốc tế 

1.1. Bản chất marketing quốc tế 

1.1.1. Bối cảnh thị trƣờng thế giới hiện nay 

1.1.2. Khái niệm và bản chất marketing quốc tế 

1.1.3. Sự khác nhau giữa marketing quốc tế và marketing nội địa 

1.2. Định hƣớng marketing quốc tế 

1.2.1. Định hƣớng mở rộng thị trƣờng nội địa 

1.2.2. Định hƣớng đa nội địa 

1.2.3. Định hƣớng marketing toàn cầu 

1.3. Tầm quan trọng và sự cần thiết của marketing quốc tế 

1.3.1. Những lợi ích của marketing quốc tế 

1.3.2. Những l  do thúc đẩy công ty tiếp cận với marketing quốc tế 

1.3.3. Nhiệm vụ của marketing quốc tế 

Chƣơng 2. Môi trƣờng marketing quốc tế và nghiên cứu thị trƣờng thế giới 

2.1. Môi trƣờng marketing quốc tế 

2.1.1. Môi trƣờng kinh tế - tài chính 

2.1.2. Môi trƣờng văn hóa 

2.1.3. Môi trƣờng chính trị và pháp luật 

2.1.4. Môi trƣờng cạnh tranh 

2.1.5. Môi trƣờng công nghệ 

2.2. Nghiên cứu thị trƣờng thế giới 
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2.2.1. Nguồn thông tin nghiên cứu thị trƣờng thế giới 

2.2.2. Quy trình nghiên cứu marketing quốc tế 

2.3. Lựa chọn thị trƣờng mục tiêu 

2.3.1. Phân khúc thị trƣờng thế giới 

2.3.2. Lựa chọn thị trƣờng mục tiêu 

Chƣơng 3. Phƣơng thức thâm nhập thị trƣờng thế giới 

3.1. Tổng quan về thâm nhập thị trƣờng quốc tế 

3.1.1. Ý nghĩa của việc lựa chọn phƣơng thức thâm nhập thị trƣờng quốc tế 

3.1.2. Tiêu chuẩn để lựa chọn phƣơng thức thâm nhập 

3.1.3. Các nguyên tắc lựa chọn phƣơng thức thâm nhập thị trƣờng quốc tế 

3.2. Các phƣơng thức thâm nhập thị trƣờng thế giới 

3.2.1. Phƣơng thức thâm nhập thị trƣờng thế giới từ sản xuất trong nƣớc 

3.2.1.1. Hình thức xuất khẩu gián tiếp 

3.2.1.2. Hình thức xuất khẩu trực tiếp 

3.2.2. Phƣơng thức thâm nhập thị trƣờng thế giới từ sản xuất ở nƣớc ngoài 

3.2.3. Phƣơng thức thâm nhập tại khu thƣơng mại tự do 

3.3. Rút lui và tái thâm nhập 

Chƣơng 4. Chiến lƣợc sản phẩm quốc tế 

4.1. Kế hoạch và phát triển sản phẩm 

4.1.1. Phát triển hoặc thêm sản phẩm mới 

4.1.2. Thay đổi sản phẩm hiện có 

4.1.3. Tìm ra công dụng mới của sản phẩm 

4.1.4. Loại bỏ sản phẩm 

4.2. Tiêu chuẩn hóa và thích nghi hóa sản phẩm 

4.2.1. Tiêu chuẩn hóa và thích nghi hóa sản phẩm xuất khẩu trên thị trƣờng quốc tế 

4.2.2. Tiêu chuẩn hóa và thích nghi hóa sản phẩm mới trong marketing toàn cầu 

4.3. Nhãn hiệu quốc tế 

4.3.1. Khái quát 

4.3.2. Các quyết định về nhãn hiệu quốc tế 

4.3.3. Thái độ của ngƣời tiêu dùng về nguồn gốc, xuất xứ sản phẩm 

4.4. Bao bì sản phẩm quốc tế 

4.4.1. Chức năng bao bì sản phẩm quốc tế 

4.4.2. Tiêu chuẩn hóa và thích nghi hóa bao bì sản phẩm quốc tế 

4.5. Định vị sản phẩm quốc tế 

Chƣơng 5. Chiến lƣợc giá quốc tế 

5.1. Khái quát về giá quốc tế 

5.1.1. Tầm quan trọng của chiến lƣợc giá 

5.1.2. Các nhân tố cơ bản tác động đến giá trên thị trƣờng quốc tế 

5.2. Các chiến lƣợc giá quốc tế 

5.2.1. Định giá trên cơ sở chi phí 
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5.2.2. Định giá hiện hành 

5.2.3. Định giá hớt váng 

5.2.4. Định giá trƣợt xuống theo đƣờng cầu 

5.2.5. Định giá thâm nhập 

5.2.6. Định giá ngăn chặn 

5.2.7. Định giá tiêu diệt 

5.3. Quy trình xác định mức giá cơ bản 

5.4. Mối quan hệ giữa giá xuất khẩu và giá hàng bán nội địa 

Chƣơng 6. Chiến lƣợc phân phối quốc tế 

6.1. Những yếu tố ảnh hƣởng đến hoạt động phân phối sản phẩm quốc tế 

6.1.1. Chi phí 

6.1.2. Vốn 

6.1.3. Kiểm soát 

6.1.4. Độ bao phủ 

6.1.5. Đặc điểm doanh nghiệp và thị trƣờng 

6.1.6. Sự liên tục 

6.2. Lựa chọn thành viên kênh phân phối sản phẩm quốc tế 

6.2.1. Thành viên thuộc nƣớc ngƣời bán 

6.2.2. Thành viên thuộc nƣớc ngƣời mua 

6.2.3. Thành viên thuộc công ty của Nhà nƣớc 

6.3. Thâm nhập vào kênh phân phối ở nƣớc ngoài 

6.3.1. Kênh khó thâm nhập 

6.3.2. Piggybacking 

6.3.3. Liên doanh 

6.3.4. Nhà sản xuất trang thiết bị 

6.3.5. Mua lại cơ sở 

6.3.6. Khởi sự doanh nghiệp mới 

6.4. Phân phối vật chất của sản phẩm quốc tế 

Chƣơng 7. Chiến lƣợc xúc tiến quốc tế 

7.1. Hỗn hợp xúc tiến quốc tế 

7.1.1. Những rào cản trong xúc tiến thƣơng mại quốc tế 

7.1.2. Hỗn hợp xúc tiến quốc tế 

7.1.3. Một số yếu tố ảnh hƣởng đến hỗn hợp xúc tiến quốc tế 

7.2. Quảng cáo quốc tế 

7.2.1. Bản chất quảng cáo quốc tế 

7.2.2. Tiêu chuẩn hóa hay thích nghi hóa quảng cáo quốc tế 

7.2.3. Phƣơng tiện quảng cáo 

7.3. Quan hệ công chúng quốc tế 

7.4. Khuyến mại quốc tế 

7.5. Marketing quốc tế trực tiếp 
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7.6. Bán hàng cá nhân 

 37.17. Cơ sở vật chất phục vụ học tập: 

- Phấn, bảng, micro, projector, laptop. 

- Giáo trình, tài liệu tham khảo, danh mục các chuyên đề và bài tập lớn. 

 37.18. Hƣớng dẫn thực hiện 

- Đề cƣơng này đƣợc áp dụng cho sinh viên đại học khối ngành kinh tế từ năm 

học 2017 – 2019. 

- Trong phần đánh giá sinh viên, giảng viên cần nêu rõ quy định về đánh giá 

học phần, điều kiện để đƣợc dự thi kết thúc học phần. 

- Thời gian kiểm tra và thi: 

+ Kiểm tra tính điểm 30%: Trong khoảng thời gian 15 tuần 

+ Thi cuối học phần 70%: Sau tuần thứ 15 

 37.19. Phê duyệt 

N  y    t  n     năm 2019 

Trƣởng Khoa 

 

 

 

 

     TS. Bùi Hồng Đăng  

 

 

 

 

 

 

N  y   t  n      năm 2019 

Trƣởng Bộ môn 

 

 

 

 

Ths. Phạm Minh Luân 

 

N  y   t  n     năm 2019 

Ngƣời biên soạn 
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38. ĐỀ CƢƠNG HỌC PHẦN: KIẾN TẬP 

 38.1. Tên học phần: KIẾN TẬP 

 38.2.    học phần: 13205096 

 38.3. Số t n chỉ:  1 (0,1,2) 

 38.4. Loại học phần: Bắt buộc 

 38.5. Đối tƣợng học:  Sinh viên đại học chính quy khối ngành Quản trị 

 38.6. Giảng viên giảng dạy: 

STT Họ và tên Trình độ chuyên môn Đơn vị công tác 

1 Giảng viên Khoa QTKD Tiến sĩ, Thạc sĩ Khoa QTKD 

 

 38.7. Phân bố thời gian: 

- Học trên lớp:     0 tiết 

- Tự học:      60 tiết 

- Lý thuyết:      0 tiết 

- Thí nghiệm/Thực hành (TN/TH):  30 tiết 

 38.8. Điều kiện tham gia học tập học phần: 

- Học phần tiên quyết: Quản trị nguồn nhân lực, Quản trị vận hành, Quản trị 

chất lƣợng. 

- Học phần trƣớc: 

- Học phần song hành: 

- Sinh viên tham gia kiến tập vào học kì 6 theo tiến độ chƣơng trình đào tạo. 

 38.9. Mục tiêu học phần: 

Chuẩn 

đầu ra 

HP 

Mục tiêu học phần 

(Học phần này trang bị cho sinh viên) 

Chuẩn 

đầu ra 

CTĐT 

KT1 Quan sát, thực hiện công việc tại doanh nghiệp có liên quan đến 

ngành học Kinh doanh quốc tế 

f,j,l 

KT2 Đối chiếu giữa lý thuyết đã học với thực tế công việc đã thực hiện 

tại doanh nghiệp 

f,j,l 

KT3 Các bài học kinh nghiệm từ thực tế công việc cho chuyên môn f,j,l 

 38.10. Chuẩn đầu ra của học phần: 

Chuẩn đầu ra 

HP 

 

Mục tiêu học phần 

(Sau khi học xong môn học n y, n ười học có thể) 

Chuẩn 

đầu ra 

CTĐT 

 

KT1 

KT1.1 Biết đƣợc kiến thức thực tế về chuyên môn f,j,l 

KT1.2 Biết cách tổ chức, thực hiện và điều hành một công việc cụ 

thể trong thực tế 

f,j,l 

 

 

KT2 

KT2.1 Hình thành và phát triển kỹ năng cộng tác, làm việc nhóm f,j,l 

KT2.2 Phát triển khả năng quan sát và tái tạo thực tế f,j,l 

KT2.3 Ph n tích, so sánh, đánh giá các khác biệt giữa lý thuyết và 

thực tế 

f,j,l 
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KT 3 

KT3.1 Phát triển kỹ năng tƣ duy sáng tạo, khám phá tìm tòi f,j,l 

KT3.2 Có ý thức tốt trong việc nhìn nhận đánh giá các khó khăn, 

thuận lợi trong quá trình thực hiện công việc 

f,j,l 

KT3.3 Nâng cao ý thức trách nhiệm của bản thân f,j,l  

 38.11.  ô tả vắn tắt nội dung học phần: 

Học phần này gồm các nội dung sau: 

- Tổng quan về doanh nghiệp, bộ phận chuyên môn. 

- Thực trạng tổ chức tại bộ phận sinh viên kiến tập. 

- Đánh giá thực tế với lý thuyết. 

 38.12. Nhiệm vụ của sinh viên: 

- Tham dự đầy đủ theo tiến độ thực tập của khoa và của doanh nghiệp. 

- Chấp hành tốt các nội quy quy định của nhà trƣờng và của doanh nghiệp mình 

thực tập. 

- Gặp giáo viên hƣớng dẫn và nộp bài đúng tiến độ thực tập. 

 38.13. Tài liệu học tập: 

 38.13.1. Sách, giáo trình liệu chính: 

[1]. Tập thể Giảng viên Tổ Quản trị, Sổ tay hướng dẫn kiến tập nghề nghiệp, 

Lƣu hành nội bộ Khoa Quản trị kinh doanh và du lịch, 2017. 

 38.13.2. Tài liệu tham khảo: 

[1] TS B i Văn Quang, Giáo trình Quản trị thương hiệu lý thuyết và thực 

tiễn, nhà xuất bản lao động xã hội, 2015. 

[2] Đặng Minh Trang, Giám sát – Công việc của Quản đốc và tổ trưởng, NXB 

Thống kê, 2013. 

[3] TS.Trần Kim Dung, Quản trị nguồn  nhân lực, Nhà xuất bản Thống kê,  

TPHCM, 2015. 

 [4] Hu nh Thị Thúy Giang(cb), Chung Từ Bảo Nhƣ (2018), Giáo trình quản trị 

chuỗi cung ứng, Nhà xuất bản: ĐHQG-HCM 

[5] Hoàng Văn Ch u chủ biên, Giáo trình Logistics và Vận tải quốc tế, NXB 

Thông tin và Truyền thông, 2009 

38.14. Thang điểm đánh giá: 10/10 

 38.15. Đánh giá học phần: 

Đánh giá quá trình kiến tập: 

- Điểm thái độ thực tập của sinh viên trong doanh nghiệp: 20% 

- Điểm trình bày theo đúng yêu cầu của khoa : 20% 

- Tham gia đầy đủ buổi hƣớng dẫn của giảng viên: 20% 

- Nội dung trình bày đúng với thực tế, logic, đánh giá đƣợc giữa lý thuyết và 

thực tế tại công ty về công việc quan sát: 40%. 
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 38.16. Nội dung học phần: 

 38.16.1. Phân bố thời gian các chƣơng trong học phần: 

STT Tên chƣơng 

Tổng 

số tiết 

hoặc 

giờ 

Phân bố thời gian 

(tiết hoặc giờ) 

Lý 

thuyết 

Bài 

tập 

Thảo 

luận 

TN/ 

TH 

Tự 

học 

1 
Chƣơng 1: Tổng quan về 

doanh nghiệp 
15 0 0 0 5 10 

2 

Chƣơng 2: Thực trạng tổ 

chức tại bộ phận sinh viên 

kiến tập 

60 0 0 0 20 40 

3 Chƣơng 3: Kết luận 10 0 0 0 5 10 

Tổng 90 0 0 0 30 60 

 38.16.2. Đề cƣơng chi tiết của học phần: 

MỞ ĐẦU (In đậm) 

1. Lý do kiến tập 

2. Mục tiêu kiến tập 

3. Phạm vi kiến tập 

4. Phƣơng pháp tiếp cận công việc 

5. Bố cục bài kiến tập 

Chƣơng 1. Tổng quan về đơn vị kiến tập 

1.1. Khái quát về doanh nghiệp 

1.1.1. Thông tin chung 

1.1.2. Quá trình hình thành và phát triển 

1.1.3. Đặc điểm sản xuất kinh doanh 

1.1.4. Cơ cấu tổ chức doanh nghiệp 

1.1.4.1. Sơ đồ cơ cấu tổ chức 

1.1.4.2. Nhiệm vụ của các ph ng ban 

1.2. Thông tin về tình hình hoạt động doanh nghiệp 

Chƣơng 2. Thực trạng tổ chức tại bộ phận… 

2.1. Giới thiệu bộ phận kiến tập 

2.1.1. Sơ đồ tổ chức bộ phận 

2.1.2. Nhiệm vụ từng vị trí 

2.2. Tổ chức công việc tại bộ phận kiến tập 

2.2.1 Bố trí mặt bằng 

2.2.2 Bố trí nguồn nhân lực 

2.2.3 Mô tả quy trình một công việc đƣợc quan sát trong bộ phận 

Chƣơng 3. Tổng kết 
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3.1 Nhận xét chung doanh nghiệp, bộ phận kiến tập 

3.2 Nhận xét công tác tổ chức bộ phận kiến tập 

3.3 Bài học kinh nghiệm 

 38.17. Cơ sở vật chất phục vụ thực tập: 

- Phòng học hƣớng dẫn của giảng viên. 

- Tài liệu học tập, tài liệu tham khảo. 

 38.18. Hƣớng dẫn thực hiện 

- Đề cƣơng này đƣợc áp dụng cho sinh viên đại học khối ngành Quản trị từ năm 

học 2017 – 2019. 

- Giảng viên hƣớng dẫn công bố cách đánh giá cho sinh viên ngay vào buổi gặp 

đầu tiên. 

- Giảng viên hƣớng dẫn có trách nhiệm theo dõi sinh viên nhóm Giảng viên 

hƣớng dẫn. 

- Giảng viên hƣớng dẫn và sinh viên bám sát Sổ tay hƣớng dẫn kiến tập (Phụ 

lục 1). 

 38.19. Phê duyệt 

N  y    t  n     năm 2019 

Trƣởng Khoa 

 

 

N  y   t  n      năm 2019 

Trƣởng Bộ môn 

 

 

N  y   t  n     năm 2019 

Ngƣời biên soạn 

 

 

 

 

TS. Bùi Hồng Đăng             Ths. Phạm Minh Luân 
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39. ĐỀ CƢƠNG HỌC PHẦN: THỰC TẬP TỐT NGHIỆP 

 39.1. Tên học phần: THỰC TẬP NGHỀ NGHIỆP 

 39.2     học phần:  

 39.3. Số t n chỉ: 3(0,3,6) 

 39.4. Loại học phần: Bắt buộc 

 39.5. Đối tƣợng học:  Sinh viên đại học chính quy khối ngành Kinh tế 

 39.6. Giảng viên giảng dạy: 

STT Họ và tên Trình độ chuyên môn Đơn vị công tác 

1 Giảng viên Khoa QTKD Tiến sĩ, Thạc sĩ Khoa QTKD 

 

 39.7. Phân bố thời gian: 

- Học trên lớp:     00 tiết 

- Tự học:      120 tiết 

- Lý thuyết:      00 tiết 

- Thí nghiệm/Thực hành (TN/TH):  60 tiết 

 39.8. Điều kiện tham gia học tập học phần: 

- Học phần tiên quyết: Sau khi hoàn thành các môn học chuyên ngành và cơ sở ngành 

- Học phần trƣớc: 

- Học phần song hành: 

 39.9. Mục tiêu học phần: 

Chuẩn 

đầu ra 

HP 

Mục tiêu học phần 

(Học phần này trang bị cho sinh viên) 

Chuẩn đầu 

ra CTĐT 

TT1 Tìm hiểu về tổ chức và bộ máy hoạt động của doanh nghiệp, 

xu thế phát triển của các doanh nghiệp trong tƣơng lai 

d,f,g,h,i,j,k,l 

TT2 Tiếp tục xây dựng phƣơng pháp học tập và hình thành phong 

cách làm việc của một cán bộ làm công việc kinh doanh quốc 

tế trong tƣơng lai: khoa học, chủ động, sáng tạo, có kế hoạch 

và có tính kỉ luật cao 

d,f,g,h,i,j,k,l 

TT3 Rèn luyện kĩ năng giao tiếp với khách hàng, với đồng nghiệp, 

x  lý các vấn đề thực tiễn phát sinh trong các hoạt động kinh 

doanh của các doanh nghiệp 

d,f,g,h,i,j,k,l 

 39.10. Chuẩn đầu ra của học phần: 

Chuẩn đầu ra 

HP 

 

Mục tiêu học phần 

(Sau khi học xong môn học n y, n ười học có thể) 

Chuẩn đầu 

ra CTĐT 

 

TT1 

TT1.1 Áp dụng đƣợc những kiến thức đã học vào trong thực 

tế 

d,f,g,h,i,j,k,l 

TT1.2 Vẽ đƣợc sơ đồ tổ chức bộ máy công ty và tổ chức bộ 

máy của bộ phận sinh viên thực tập 

d,f,g,h,i,j,k,l 

TT1.3 Trình bày các các yếu tố thuận lợi và khó khăn của vị d,f,g,h,i,j,k,l 
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trí trong bộ phận thực tập 

 

 

TT2 

TT2.1 Có khả năng vận dụng những kiến thức đã học vào quá 

trình làm việc trong các bộ phận kinh doanh, 

marketing, nhân sự, kế hoạch điều động sản xuất, giao 

nhận, đầu tƣ 

d,f,g,h,i,j,k,l 

TT2.2 Hình thành và phát triển năng lực thu thập thông tin, kỹ 

năng tổng hợp, hệ thống hóa các vấn đề trong mối quan 

hệ tổng thể; Kỹ năng so sánh, ph n tích, bình luận, 

đánh giá trong quá trình làm việc 

d,f,g,h,i,j,k,l 

 

 

TT 3 

TT3.1 Phát triển kỹ năng tƣ duy sáng tạo, khám phá tìm tòi d,f,g,h,i,j,k,l 

TT3.2 Trau dồi, phát triển năng lực đánh giá và tự đánh giá d,f,g,h,i,j,k,l 

TT3.3 Tăng tính kỷ luật và biết quý trọng thời gian hơn d,f,g,h,i,j,k,l 

TT3.4 Phát triển kĩ năng tƣ duy sáng tạo d,f,g,h,i,j,k,l 

TT3.5 Nâng cao ý thức trách nhiệm của bản thân d,f,g,h,i,j,k,l 

 39.11.  ô tả vắn tắt nội dung học phần: 

Học phần này gồm các nội dung sau: 

- Tổng quan về doanh nghiệp thực tập. 

- Thực trạng tại bộ phận sinh viên thực tập. 

- Bài học kinh nghiệm. 

 39.12. Nhiệm vụ của sinh viên: 

- Tham dự đầy đủ thời gian thực tập theo quy định của nhà trƣờng và của doanh 

nghiệp 

- Chấp hành tốt nội quy của doanh nghiệp 

- Chấp hành tốt quy định của giảng viên hƣớng dẫn. 

 39.13. Tài liệu học tập: 

 39.13.1. Sách, giáo trình chính: 

[1]. Tập thể Giảng viên Tổ Quản trị, Sổ tay hướng dẫn thực tập tốt nghiệp, 

Lƣu hành nội bộ Khoa Quản trị kinh doanh và du lịch, 2017. 

 39.13.2. Tài liệu tham khảo 

[1] TS B i Văn Quang, Giáo trình Quản trị thương hiệu lý thuyết và thực 

tiễn, nhà xuất bản lao động xã hội, 2015. 

[2] Đặng Minh Trang, Giám sát – Công việc của Quản đốc và tổ trưởng, NXB 

Thống kê, 2013. 

[3] TS.Trần Kim Dung, Quản trị nguồn  nhân lực, Nhà xuất bản Thống kê,  

TPHCM, 2015. 

[4] Hu nh Thị Thúy Giang(cb), Chung Từ Bảo Nhƣ (2018), Giáo trình quản trị 

chuỗi cung ứng, Nhà xuất bản: ĐHQG-HCM 

[5] Hoàng Văn Ch u chủ biên, Giáo trình Logistics và Vận tải quốc tế, NXB 

Thông tin và Truyền thông, 2009 

 39.14. Thang điểm đánh giá: 10/10 
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 39.15. Đánh giá học phần: 

Đánh giá quá trình thực tập: 

- Điểm thái độ thực tập của sinh viên: 50% 

- Điểm báo cáo thực tập: 50% 

+ Hình thức bài báo cáo: 20%. 

+ Nội dung bài báo cáo: 30%. 

 39.16. Nội dung học phần: 

 39.16.1. Phân bố thời gian các chƣơng trong học phần: 

STT Tên chƣơng 

Tổng 

số tiết 

hoặc 

giờ 

Phân bố thời gian 

(tiết hoặc giờ) 

Lý 

thuyết 

Bài 

tập 

Thảo 

luận 

TN/ 

TH 

Tự 

học 

1 
Chƣơng 1: Tổng quan về đơn vị 

thực tập 
30 0 0 0 10 20 

2 
Chƣơng 2: Thực trạng tại bộ 

phận thực tập 
60 0 0 0 40 80 

3 Chƣơng 3: Bài học kinh nghiệm 30 0 0 0 10 20 

Tổng 90 0 0 0 60 120 

 39.16.2. Đề cƣơng chi tiết của học phần: 

Mở đầu 

Chƣơng 1. Tổng quan về doanh nghiệp thực tập 

1.1. Khái quát về doanh nghiệp 

1.1.1 Thông tin chung doanh nghiệp 

1.1.2 Quá trình hình thành và phát triển 

1.1.3 Đặc điểm sản xuất kinh doanh 

1.1.4 Cơ cấu tổ chức doanh nghiệp 

1.1.4.1 Sơ đồ cơ cấu tổ chức 

1.1.4.2 Nhiệm vụ của các ph ng ban 

1.2. Tình hình hoạt động doanh nghiệp trong các năm gần đ y 

1.2.1 Quy mô tài sản 

1.2.2 Quy mô vốn 

1.2.3 Kết quả hoạt động kinh doanh (ít nhất tron  2 năm  

Ghi chú: 

- Nếu sinh viên th c tập tại những doanh nghiệp, tổ chức mới thành lập thì 

phân tích tình hình kinh doanh ngắn  ơn  Có t ể chia nhỏ kỳ). 

- Sinh viên th c tập trong nhữn  đơn vị khối hành chính, các tổ chức phi lợi 

nhuận t ì tùy trường hợp cụ thể giản  viên  ướng dẫn phù hợp mà không cần phân 

tích hoạt động kinh doanh. 

Chƣơng 2. Thực trạng tại bộ phận thực tập… 

2.1 Giới thiệu bộ phận thực tập 

2.1.1 Sơ đồ tổ chức bộ phận thực tập 

2.1.2 Nhiệm vụ từng vị trí 
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2.2 Thực trạng công việc sinh viên đƣợc giao 

2.2.1 Mô tả công việc đƣợc giao (tên gọi, nhiệm vụ, trách nhiệm) 

2.2.2 Quy trình thực hiện công việc đƣợc giao (vẽ quy trình, mô tả từng bƣớc) 

2.3 Đánh giá công việc đƣợc giao (theo từng bƣớc công việc) 

2.3.1 Thuận lợi trong thực hiện công việc 

2.3.2 Khó khăn trong thực hiện công việc 

2.3.3 Đánh giá mức độ thực hiện công việc 

Chƣơng 3. BÀI HỌC KINH NGHIỆM 

3.1. Nhận xét 

3.1.1 Nhận xét chung về doanh nghiệp 

3.1.2. Nhận xét về bộ phận thực tập 

3.1.3. Nhận xét về thực trạng công việc đƣợc giao (ƣu, nhƣợc) 

3.2. Bài học kinh nghiệm 

3.2.1. Bài học kinh nghiệm về cách thực hiện công việc 

3.2.2. Bài học kinh nghiệm về kỹ năng 

3.2.3. Bài học kinh nghiệm Năng lực tự chủ và trách nhiệm 

 39.17. Cơ sở vật chất phục vụ học tập: 

- Laptop, phòng gặp hƣớng dẫn. 

- Tài liệu học tập, tài liệu tham khảo 

 39.18. Hƣớng dẫn thực hiện 

- Đề cƣơng này đƣợc áp dụng cho sinh viên đại học khối ngành Quản trị từ năm 

học 2017 – 2019. 

- Giảng viên phải công bố cách đánh giá sinh viên ngay buổi gặp đầu tiên. 

- Giảng viên đánh giá điểm quá trình của sinh viên thông qua việc hỏi từng sinh 

viên trong từng buổi gặp hƣớng dẫn. 

- Giảng viên hƣớng dẫn và sinh viên căn cứ vào Sổ tay hƣớng dẫn thực tập tốt 

nghiệp thực hiện bài báo cáo (Phụ lục 2). 

- Sinh viên tự tìm doanh nghiệp thực tập, báo lại giảng viên hƣớng dẫn cập 

nhật. 

 39.19. Phê duyệt 

N  y    t  n     năm 2019 

Trƣởng Khoa 

 

 

 

N  y   t  n      năm 2019 

Trƣởng Bộ môn 

 

 

 

 

Ngày   t  n     năm 2019 

Ngƣời biên soạn 

 

 

 

 

TS. Bùi Hồng Đăng                  Ths. Phạm Minh Luân 
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 40.1. ĐỀ CƢƠNG HỌC PHẦN: KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP 

 40.1.1. Tên học phần: KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP 

 40.1.2.    học phần:  13207062 

 40.1.3. Số t n chỉ: 8 tín chỉ 

 40.1.4. Loại học phần: Bắt buộc 

 40.1.5. Đối tƣợng học: Sinh viên đại học ngành quản trị kinh doanh. 

 40.1.6. Giảng viên giảng dạy: 

STT Họ và tên Trình độ chuyên môn Đơn vị công tác 

1 Giảng viên Khoa QTKD Tiến sĩ, Thạc sĩ Khoa QTKD 

 

 40.1.7. Phân bố thời gian: 

- Học trên lớp:      0 tiết 

- Tự học:      480 tiết 

- Lý thuyết:      0 tiết 

- Thí nghiệm/Thực hành (TN/TH):  240 tiết 

 40.1.8. Điều kiện tham gia học tập học phần: 

- Học phần tiên quyết: Phƣơng pháp nghiên cứu khoa học trong kinh doanh. 

- Học phần trƣớc: 

- Học phần song hành: 

 40.1.9. Mục tiêu học phần: 

Chuẩn 

đầu ra 

HP 

Mục tiêu học phần 

(Học phần này trang bị cho sinh viên) 

Chuẩn đầu 

ra CTĐT 

KL1 Hình thành khả năng tìm hiểu chuyên sâu về lĩnh vực chuyên 

ngành 

d,f,g,h,i,j,k,l 

KL2 Nâng cao khả năng nghiên cứu khoa học, năng lực viết báo cáo 

cho sinh viên. 

d,f,g,h,i,j,k,l 

KL3 Tăng tính tự giác, tự chịu trách nhiệm và hợp tác tốt với cộng 

sự 

d,f,g,h,i,j,k,l 

 40.1.10. Chuẩn đầu ra của học phần: 

Chuẩn đầu ra 

HP 

 

Mục tiêu học phần 

(Sau khi học xong môn học n y, n ười học có thể) 

Chuẩn đầu 

ra CTĐT 

 

KL1 

KL1.1 Vận dụng phƣơng pháp nghiên cứu khoa học vào đối 

tƣợng nghiên cứu 

d,f,g,h,i,j,k,l 

KL1.2 Nghiên cứu sâu về đối tƣợng nghiên cứu về cơ sở lý d,f,g,h,i,j,k,l 
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luận và thực tiễn  

KL1.3 Vận dụng các kỹ năng tính toán, ph n tích, trình bày d,f,g,h,i,j,k,l 

 

 

KL2 

KL2.1 Phát triển kỹ năng sƣu tập, tìm kiếm tài liệu d,f,g,h,i,j,k,l 

KL2.2 Tăng cƣờng kỹ năng nghiên cứu, tổng hợp, phân tích d,f,g,h,i,j,k,l 

 

 

KL 3 

KL3.1 Phát triển kỹ năng tự nghiên cứu d,f,g,h,i,j,k,l 

KL3.2 Nghiêm túc trong công việc d,f,g,h,i,j,k,l 

KL3.3 Trung thực trong học thuật d,f,g,h,i,j,k,l 

KL3.4 Biết hợp tác với ngƣời hƣớng dẫn chuyên môn d,f,g,h,i,j,k,l 

 40.1.11.  ô tả vắn tắt nội dung học phần: 

- Xác định vấn đề nghiên cứu trong chuyên ngành. 

- Hệ thống hóa lý luận về vấn đề nghiên cứu. 

- Xác định phƣơng pháp nghiên cứu phù hợp với vấn đề nghiên cứu. 

- Đánh giá kết quả thực trạng vấn đề nghiên cứu. 

- Xây dựng giải pháp khắc phục hoặc khuyến nghị. 

 40.1.12. Nhiệm vụ của sinh viên: 

- Tìm hiểu đề tài nghiên cứu và tham khảo ý kiến của giảng viên hƣớng dẫn. 

- Gặp giảng viên hƣớng dẫn hàng tuần để trao đổi về vấn đề nghiên cứu. 

- Hoàn thành khóa luận trong 15 tuần học, phải bảo về trƣớc hội đồng khóa luận 

về kết quả nghiên cứu của sinh viên. 

- Sinh viên phải s a bài theo ý kiến của hội đồng bảo vệ và nộp về khoa theo 

thông báo. 

 40.1.13. Tài liệu học tập: 

 40.1.13.1. Sách, giáo trình chính: 

[1] Nguyễn Đình Thọ, Giáo trình Phương pháp nghiên cứu khoa học trong 

kinh doanh, Nhà xuất bản tài chính, TPHCM, 2013. 

 40.1.13.2. Tài liệu tham khảo: 

[1] TS. Lê Quang Hùng, Phân tích dữ liệu trong kinh doanh, Nhà xuất bản 

kinh tế TPHCM, TPHCM, 2016. 

 40.1.14. Thang điểm đánh giá: 10/10 

 40.1.15. Đánh giá học phần: 

- Đánh giá quá trình: 

+ Điểm thái độ học tập: 30% (Giảng viên hƣớng dẫn chấm). 

+ Điểm tiểu luận:  0% 

+ Điểm kiểm tra giữa học phần: 0% 

- Điểm bảo vệ khóa luận: 70% (03 thành viên hội đồng chấm). 

- Sinh viên đạt 0 (không) điểm: Không đƣợc sự đồng ý của giảng viên cho ra 

hội đồng bảo vệ khóa luận. 
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 40.1.16. Nội dung học phần: 

 40.1.16.1. Phân bố thời gian các chƣơng trong học phần: 

STT Tên chƣơng 

Tổng 

số tiết 

hoặc 

giờ 

Phân bố thời gian 

(tiết hoặc giờ) 

Lý 

thuyết 

Bài 

tập 

Thảo 

luận 

TN/ 

TH 

Tự 

học 

1 
Tổng quan về vấn đề 

nghiên cứu 
120 0 0 0 40 80 

2 Cơ sở lý luận 150 0 0 0 50 100 

3 Phƣơng pháp nghiên cứu 150 0 0 0 50 100 

4 Kết quả nghiên cứu 150 0 0 0 50 100 

5 Giải pháp và khuyến nghị 150 0 0 0 50 100 

Tổng 720 0 0 0 240 480 

 

 40.1.16.2. Đề cƣơng chi tiết của học phần: 

Chƣơng 1. Tổng quan về vấn đề nghiên cứu 

1.1. Tính cấp thiết của đề tài 

1.2. Mục tiêu nghiên cứu 

1.3. Câu hỏi nghiên cứu 

1.4. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu 

1.5. Phƣơng pháp nghiên cứu 

1.6. Ý nghĩa của đề tài 

1.7. Kết cấu đề tài nghiên cứu 

Chƣơng 2. Cơ sở lý luận về vấn đề nghiên cứu 

2.1. Những lý luận điển hình về vấn đề nghiên cứu 

2.1.1. Các khái niệm liên quan 

2.1.2. Các lý thuyết liên quan điển hình 

2.2. Các mô hình nghiên cứu trƣớc trong và ngoài nƣớc 

2.3. Mô hình nghiên cứu của tác giả 

Chƣơng 3. Phƣơng pháp nghiên cứu 

3.1. Quy trình nghiên cứu 

3.2. Phƣơng pháp nghiên cứu 

3.2.1. Phƣơng pháp nghiên cứu định tính 

3.2.2. Phƣơng pháp nghiên cứu định lƣợng 

3.3. Thang đo chính thức 

Chƣơng 4. Kết quả nghiên cứu 

4.1. Thống kê mẫu nghiên cứu 

4.2. Ph n tích độ tin cậy thang đo (Cronbach’s alpha) 

4.3. Phân tích nhân tố (EFA) 
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4.4. Mô hình nghiên cứu hiệu chỉnh 

4.5. Ph n tích tƣơng quan 

4.6. Phân tích hồi quy 

4.7. Kiểm định mối quan hệ giữa các biến định tính và định lƣợng. 

4.8. Thảo luận kết quả nghiên cứu 

Chƣơng 5. Kết luận và hàm ý quản trị 

5.1. Kết luận 

5.2. Hàm ý quản trị 

5.3. Hạn chế và hƣớng nghiên cứu tiếp theo 

 40.1.17. Cơ sở vật chất phục vụ học tập: 

- Phấn, bảng, micro, projector, laptop. 

- Giáo trình, tài liệu tham khảo, danh mục các chuyên đề và bài tập lớn. 

- Khóa luận, luận văn chuyên ngành để tham khảo. 

 40.1.18. Hƣớng dẫn thực hiện: 

- Đề cƣơng này đƣợc áp dụng cho sinh viên đại học khối ngành Quản trị từ năm 

học 2017 – 2019. 

- Sinh viên và giảng viên hƣớng dẫn thực hiện đúng và cụ thể theo sổ tay hƣớng 

dẫn khóa luận tốt nghiệp (Phụ lục 5). 

- Giảng viên đƣợc phép không chấp nhận cho sinh viên thuộc nhóm giảng viên 

hƣớng dẫn ra hội đồng bảo vệ khóa luận. Nhƣng Giảng viên hƣớng dẫn phải cung cấp 

minh chứng lý do không chấp nhận cho sinh viên ra bảo vệ Khóa luận trƣớc Tổ bộ 

môn hoặc Khoa. 

- Trong phần đánh giá sinh viên, giảng viên cần nêu rõ quy định về đánh giá 

học phần, điều kiện để đƣợc dự thi kết thúc học phần. 

- Thời gian kiểm tra và thi: Bảo vệ khóa luận tuần thứ 17. 

- Cách thức đánh giá: 

+ Đánh giá 30%: Giảng viên hƣớng dẫn đánh giá cả quá trình hƣớng dẫn. 

+ Đánh giá cuối k  70%: Bảo vệ trƣớc hội đồng Khóa luận. 

- Điều kiện đƣợc bảo vệ khóa luận: 

+ Sinh viên phải tham gia từ 70% buổi hƣớng dẫn của giảng viên. 

+ Bài luận phải đủ hàm lƣợng khoa học. 

+ Đƣợc sự đồng ý của Giảng viên hƣớng dẫn cho ra bảo vệ khóa luận trƣớc hội 

đồng. 

 40.1.19. Phê duyệt 

N  y    t  n     năm 2019 

Trƣởng Khoa 

 

 

 

TS. Bùi Hồng Đăng                   

N  y   t  n      năm 2019 

Trƣởng Bộ môn 

 

 

 

Ths. Phạm Minh Luân 

N  y   t  n     năm 2019 

Ngƣời biên soạn 
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 40.2. ĐỀ CƢƠNG HỌC PHẦN: ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP 

 40.2. 1. Tên học phần         : ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP 

 40.2.2.    học phần  :  

 40.2.3. Số t n chỉ          : 8(0,8,16) 

 40.2.4. Loại học phần  : Bắt buộc 

 40. 2.5. Đối tƣợng học          : Sinh viên đại học chính quy 

 40.2.6. Giảng viên giảng dạy: 

STT Họ và tên Trình độ chuyên môn Đơn vị công tác 

1 Giảng viên Khoa QTKD Tiến sĩ, Thạc sĩ Khoa QTKD 

 

 40.2.7. Phân bố thời gian: 

- Học trên lớp:     00 tiết 

- Tự học:      480 tiết 

- Lý thuyết:      00 tiết 

- Thí nghiệm/Thực hành (TN/TH):  240 tiết 

 40.2.8. Điều kiện tham gia học tập học phần: 

- Học phần tiên quyết:  Lập kế hoạch kinh doanh. 

- Học phần trƣớc: Các học phần chuyên ngành. 

- Học phần song hành: Không 

 40.2.9. Mục tiêu học phần: 
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Chuẩn đầu 

ra HP 

Mục tiêu học phần 

(Học phần này trang bị cho sinh viên) 

Chuẩn đầu 

ra CTĐT 

ĐA1 Kiến thức tổng quát khi xây dựng một bản kế hoạch kinh 

doanh 

d,f,g,h,i,j,k,l 

ĐA 2 Cách thức xây dựng bảng kế hoạch kinh doanh chung và 

riêng cho từng loại sản phẩm/dịch vụ, ngành nghề khác 

nhau 

d,f,g,h,i,j,k,l 

 40.2.10. Chuẩn đầu ra của học phần: 

Chuẩn đầu ra 

HP 

 

Mục tiêu học phần 

(Sau khi học xong môn học n y, n ười học có thể) 

Chuẩn đầu 

ra CTĐT 

 

ĐA1 

ĐA1.1 Hệ thống kiến thức tổng hợp về quản trị kinh doanh d,f,g,h,i,j,k,l 

ĐA1.2 Cách thiết lập các phần quan trọng trong một bảng kế 

hoạch kinh doanh 

d,f,g,h,i,j,k,l 

ĐA1.3 Giải thích, ph n tích đƣợc mô hình quản trị chiến lƣợc 

tổng quát 

d,f,g,h,i,j,k,l 

ĐA1.4 Vận dụng đƣợc các kỹ thuật của quản trị chiến lƣợc 

trong lập, triển khai, và đánh giá chiến lƣợc. 

d,f,g,h,i,j,k,l 

 

 

ĐA2 

ĐA2.1 Phát triển kỹ năng sƣu tập, tìm kiếm tài liệu d,f,g,h,i,j,k,l 

ĐA2.2 Lập đƣợc dự án khởi nghiệp, trình bày đƣợc các thủ tục 

pháp l  liên quan đến vấn đề khởi nghiệp và đăng k  

kinh doanh 

d,f,g,h,i,j,k,l 

ĐA2.3 Thực hiện đƣợc việc lên kế hoạch cho một dự án kinh 

doanh 

d,f,g,h,i,j,k,l 

ĐA2.4 Nắm vững các kỹ năng cần thiết trong từng phần của 

bản kế hoạch 

d,f,g,h,i,j,k,l 

ĐA2.5 Phát triển tinh thần doanh nghiệp của bản thân d,f,g,h,i,j,k,l 

 40.2.11.  ô tả vắn tắt nội dung học phần: 

- Mô tả   tƣởng kinh doanh. 

- Phân tích mô hình kinh doanh. 

- Xây dựng kế hoạch kinh doanh. 

- Thực hiện kế hoạch kinh doanh. 

- Kết luận, đánh giá kế hoạch kinh doanh. 

 40.2.12. Nhiệm vụ của sinh viên: 

- Tìm hiểu   tƣởng, chọn chủ đề lập kế hoạch kinh doanh. 

- Gặp giảng viên hƣớng dẫn hàng tuần trao đổi về đề án kinh doanh sinh viên 

đang thực hiện. 
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- Hoàn thành đồ án đúng tiến độ. 

- Nghiêm túc thực hiện các yêu cầu của giảng viên hƣớng dẫn. 

 40.2.13. Tài liệu học tập: 

  40.2.13.1. Sách, giáo trình chính: 

[1]. Tổ Quản trị. Hướng dẫn đồ án tốt nghiệp. Tài liệu lƣu hành nội bộ Khoa 

QTKD&DL, 2017. 

  40.2. 13.2. Tài liệu tham khảo: 

[1] TS B i Văn Quang, Giáo trình Quản trị thương hiệu lý thuyết và thực 

tiễn, nhà xuất bản lao động xã hội, 2015. 

[2] Đặng Minh Trang, Giám sát – Công việc của Quản đốc và tổ trưởng, NXB 

Thống kê, 2013. 

[3] TS.Trần Kim Dung, Quản trị nguồn  nhân lực, Nhà xuất bản Thống kê,  

TPHCM, 2015. 

[4] GS.TS. Nguyễn Đình Phan – TS.Đặng Ngọc Sự, Giáo trình Quản trị chất 

lượng, NXB Đại học Kinh tế Quốc Dân, 2012 

 40.2.14. Thang điểm đánh giá: 10/10 

 40.2.15. Đánh giá học phần: 

Điểm tổng là điểm trung bình có trọng số của giảng viên hƣớng dẫn và giảng 

viên chấm chéo. 

Điểm trung bình = 0.6 * Điểm GV hƣớng dẫn + 0.4 * Điểm GV chấm chéo. 

- Giảng viên hƣớng dẫn 60%. 

+ Điểm chuyên cần: 20%. 

+ Hình thức đồ án: 20%. 

+ Nội dung đồ án: 40%. 

+ Điểm kiểm tra sự hiểu biết: 20%. 

- Giảng viên không hƣớng dẫn: 40%. 

+ Hình thức đồ án: 40% . 

+ Nội dung đồ án: 60% 

 40.2.16. Nội dung học phần: 

 40.2.16.1. Phân bố thời gian các chƣơng trong học phần: 

STT Tên chƣơng 

Tổng 

số tiết 

hoặc 

giờ 

Phân bố thời gian 

(tiết hoặc giờ) 

Lý 

thuyết 

Bài 

tập 

Thảo 

luận 

TN/ 

TH 

Tự 

học 

1 Phần mở đầu 120 0 0 0 40 80 

2 Xây dựng kế hoạch kinh doanh 300 0 0 0 100 200 
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3 Triển khai kế hoạch kinh doanh 150 0 0 0 50 100 

4 
Tổng kết và đánh giá về kế 

hoạch kinh doanh 
150 0 0 0 50 100 

Tổng 720 0 0 0 240 480 

 

 40.2.16.2. Đề cƣơng chi tiết của học phần: 

Phần mở đầu 

- Ý tƣởng kinh doanh 

- Mục tiêu của việc xây dựng kế hoạch kinh doanh 

- Ý nghĩa của kế hoạch kinh doanh 

- Phƣơng pháp thực hiện 

- Giới thiệu kết cấu bản kế hoạch kinh doanh 

Chƣơng 1. X y dựng kế hoạch kinh doanh tại công ty 

1.1 Mục tiêu kinh doanh 

1.2 Sản phẩm/ dịch vụ cung cấp 

1.2.1 Giới thiệu sản phẩm/dịch vụ 

1.2.2 Mô tả sản phẩm/ dịch vụ 

1.3 Ph n tích môi trƣờng hoạt động 

1.3.1 Môi trƣờng hoạt động 

1.3.2 Ph n tích môi trƣờng liên quan đến kế hoạch kinh doanh 

1.3.3 Xây dựng bảng ma trận SWOT 

1.3.4 Cơ sở pháp lý 

1.4 Ph n tích địa điểm 

1.4.1 Giới thiệu địa điểm 

1.4.2 Xây dựng các phƣơng án chọn địa điểm 

1.4.3 Đánh giá các phƣơng án chọn địa điểm 

1.5 Xây dựng kế hoạch kinh doanh và marketing 

1.5.1 Phân tích cạnh tranh 

1.5.2 Phân khúc thị trƣờng, thị trƣờng mục tiêu, định vị thị trƣờng 

1.5.3 Phân tích khách hàng mục tiêu 

1.5.4 Xây dựng kế hoạch marketing 

1.6 Kế hoạch nhân sự 

1.6.1 Mục đích 

1.6.2 Cơ cấu tổ chức 

1.6.3 Kế hoạch tuyển dụng 

1.6.4 Kế hoạch đào tạo 

1.6.5 Quản lý nhân sự 

1.7 Kế hoạch tài chính 

1.7.1 Mục đích 
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1.7.2 Xây dựng kế hoạch tài chính 

1.7.3 Đánh giá tính khả thi tài chính của kế hoạch kinh doanh 

1.7.4 Cơ sở huy động vốn cho kế hoạch kinh doanh 

1.8 Dự báo rủi ro 

1.8.1 Nhận diện các rủi ro 

1.8.2 Kế hoạch phòng ngừa rủi ro 

1.8.3 Kế hoạch tài trợ rủi ro 

Chƣơng 2. Triển khai nội dung kế hoạch kinh doanh 

2.1 Tổng kết hạng mục công việc và nguồn lực 

2.2 Quản lý tiến độ dự án 

2.3 Đề xuất phƣơng án dự phòng 

Chƣơng 3. Tổng kết 

3.1 Đóng góp của kế hoạch với doanh nghiệp 

3.2 Đánh giá chung kế hoạch kinh doanh 

3.2.1 Thuận lợi 

3.2.2 Khó khăn 

Kết luận 

 40.2.17. Cơ sở vật chất phục vụ học tập: 

- Tài liệu tham khảo, danh mục các chuyên đề, kế hoạch kinh doanh của doanh 

nghiệp. 

- Phòng gặp mặt để hƣớng dẫn đồ án. 

 40.2.18. Hƣớng dẫn thực hiện 

- Đề cƣơng này đƣợc áp dụng cho sinh viên đại học khối ngành kinh tế từ năm 

học 2017. 

- GVHD khi hƣớng dẫn sinh viên cần bám sát sổ tay hƣớng dẫn đồ án tốt 

nghiệp đi kèm đề cƣơng (phụ lục 4). 

- Giảng viên hƣớng dẫn công bố cách thức làm việc ngay từ buổi gặp đầu tiên 

với sinh viên mình phụ trách hƣớng dẫn. 

- Giảng viên công bố cách đánh giá toàn bài đồ án cho sinh viên ngay từ lần gặp 

đầu tiên. 

 40.2.19. Phê duyệt 

N  y    t  n     năm 2019 

Trƣởng Khoa 

 

 

 

TS. Bùi Hồng Đăng 

 

Ngày   t  n      năm 2019 

Trƣởng Bộ môn 

 

 

 

     Ths. Phạm Minh Luân 

 

N  y   t  n     năm 2019 

Ngƣời biên soạn 
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 41. ĐỀ CƢƠNG HỌC PHẦN: LUẬT KINH TẾ 

 41.1. Tên học phần: LUẬT KINH TẾ 

 41.2.    học phần: 13200046 

 41.3. Số t n chỉ: 2 (2,0,4) 

 41.4. Loại học phần: Tự chọn 

 41.5. Đối tƣợng học: Sinh viên đại học chính quy 

 41.6. Giảng viên giảng dạy: 

STT Họ và tên Trình độ chuyên môn Đơn vị công tác 

1 Nguyễn Thị Huyền Thạc sĩ Khoa LLCT 

2 Phan Ái Nhi Thạc sĩ Khoa LLCT 

3 Nguyễn Phƣớc Thạc sĩ Khoa LLCT 

4 Nguyễn Thị Thu Thoa Thạc sĩ Khoa LLCT 

 41.7. Phân bố thời gian: 

- Học trên lớp:     30 tiết 

- Tự học:      60 tiết 

- Lý thuyết:      30 tiết 

- Thí nghiệm/Thực hành (TN/TH):  00 tiết 

 41.8. Điều kiện tham gia học tập học phần: 

- Học phần tiên quyết: Pháp luật đại cƣơng 

- Học phần trƣớc: Không 

- Học phần song hành: Luật thƣơng mại 

 41.9. Mục tiêu học phần: 

Chuẩn 

đầu ra 

HP 

Mục tiêu học phần 

(Học phần này trang bị cho sinh viên) 

Chuẩn 

đầu ra 

CTĐT 

LE1 Những kiến thức về pháp luật Doanh nghiệp b 

LE2 Vận dụng đƣợc một số quy định pháp luật kinh tế vào thực tiễn 

cuộc sống 

b 

 41.10. Chuẩn đầu ra của học phần: 

Chuẩn đầu ra 

HP 

Mục tiêu học phần 

(Sau khi học xong môn học n y, n ười học có thể) 

Chuẩn 

đầu ra 

CTĐT 

 

 

LE1 

LE1.1 Phân biệt đƣợc các loại hình doanh nghiệp. b 

LE1.2 Ph n tích đƣợc các nội dung trong hợp đồng b 

LE1.3 Xác định đƣợc các phƣơng án giải quyết phá sản doanh b 
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nghiệp 

LE1.4 Xác định đƣợc thủ tục giải quyết các tranh chấp kinh tế  

b 

 

 

LE2 

 

LE2.1 Vận dụng Luật Doanh nghiệp, Luật Thƣơng mại, Luật đầu 

tƣ vào thực tiễn cuộc sống 

b 

LE2.2 Quan điểm đúng đắn về đƣờng lối, chính sách của Đảng và 

pháp luật Nhà nƣớc 

b 

 41.11.  ô tả vắn tắt nội dung học phần: 

Học phần luật Kinh tế bao gồm những nội dung: Địa vị pháp lý của doanh 

nghiệp nhà nƣớc; địa vị pháp lý của các loại hình doanh nghiệp khác (theo quy định 

của luật doanh nghiệp); quy định của pháp luật về hợp đồng; phá sản doanh nghiệp và 

thủ tục giải quyết tranh chấp kinh tế. 

 41.12. Nhiệm vụ của sinh viên: 

- Tham dự giờ học lý thuyết trên lớp (Tham dự ít nhất 75% giờ học trên lớp) 

- Làm các bài tập theo yêu cầu của giảng viên. 

- Tham dự thi cuối học phần. 

 41.13. Tài liệu học tập: 

 41.13.1. Sách, giáo trình chính: 

[1] Tập bài giảng  “Luật Kinh tế” do Tổ Bộ môn Pháp luật biên soạn 

 41.13.2. Tài liệu tham khảo: 

1] Luật thương  mại, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia, 2005. 

[2] Bộ luật dân sự, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia, 2015. 

[3] Luật hợp tác xã, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia, 2013. 

[4]  Luật doanh nghiệp, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia, 2014. 

[5] Luật đầu tư,  Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia, 2015. 

[6] Luật trọng tài thương mại, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia, 2015. 

[7] Luật phá sản, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia, 2014. 

 41.14. Thang điểm đánh giá: 10/10 

 41.15. Đánh giá học phần: 

- Đánh giá quá trình: 

+ Điểm thái độ học tập: 10% 

+ Điểm tiểu luận: 20% 

+ Điểm kiểm tra giữa học phần: 00% 

- Điểm thi kết thúc học phần: 70% 
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 41.16. Nội dung học phần: 

 41.16.1. Phân bố thời gian các chƣơng trong học phần: 

STT Tên chƣơng 

Tổng 

số tiết 

hoặc 

giờ 

Phân bố thời gian 

(tiết hoặc giờ) 

Lý 

thuyết 

Bài 

tập 

Thảo 

luận 

TN/ 

TH 

Tự 

học 

1 
Một số vấn đề cơ bản của 

Luật Kinh tế 
6 2 0 0 0 4 

2 Doanh nghiệp nhà nƣớc 6 2 0 0 0 4 

3 Hợp tác xã 12 2 0 2 0 8 

4 Luật Doanh nghiệp 18 4 0 2 0 12 

5 Luật Đầu tƣ 6 2 0 0 0 4 

6 Hợp đồng thƣơng mại 18 4 0 2 0 12 

7 Luật Phá sản 12 2 0 2 0 8 

8 
Thủ tục giải quyết tranh 

chấp kinh tế 
12 2 0 2 0 8 

Tổng 90 20 0 10 0 60 

 

 41.16.2. Đề cƣơng chi tiết của học phần: 

Chƣơng 1. Một số vấn đề cơ bản của Luật kinh tế 

1.1. Khái niệm, đối tƣợng và phƣơng pháp điều chỉnh của Luật kinh tế 

1.1.1.  Khái niệm Luật kinh tế 

1.1.2. Đối tƣợng điều chỉnh của Luật kinh tế 

1.1.3. Phƣơng pháp điều chỉnh của Luật kinh tế 

1.2. Chủ thể của luật kinh tế 

1.2.1. Điều kiện để trở thành chủ thể của Luật kinh tế 

1.2.2. Phân loại chủ thể 

1.3. Nguyên tắc cơ bản, vai trò của Luật kinh tế 

1.3.1. Nguyên tắc cơ bản của Luật kinh  tế 

1.3.2. Vài trò của Luật kinh tế 

Chƣơng 2: Địa vị pháp lý của doanh nghiệp nhà nƣớc 

2.1. Khái niệm, đặc điểm, phân loại doanh nghiệp nhà nƣớc 

2.1.1. Khái niệm 

2.1.2. Đặc điểm của doanh nghiệp nhà nƣớc 

2.1.3. Phân loại doanh nghiệp nhà nƣớc 

2.2. Vị trí, vai trò của doanh nghiệp nhà nƣớc trong nền kinh tế thị trƣờng 
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2.3. Thành lập, giải thể, tổ chức lại doanh nghiệp nhà nƣớc 

2.4. Tổ chức, quản l  công ty nhà nƣớc 

2.5. Quyền và nghĩa vụ của công ty nhà nƣớc 

2.6. Quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu đối với công ty nhà nƣớc 

Chƣơng 3. Địa vị pháp lý của Hợp tác xã 

3.1. Khái niêm, đặc điểm của hợp tác xã 

3.2. Nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Hợp tác xã 

3.3. Thành lập và đăng k  kinh doanh của hợp tác xã 

3.4. Chế độ pháp lý về thành viên trong hợp tác xã 

3.5. Tổ chức quản lý hợp tác xã 

3.6. Quyền và nghĩa vụ của hợp tác xã 

Chƣơng 4. Địa vị pháp lý của doanh nghiệp 

4.1. Những quy định chung về doanh nghiệp 

4.1.1 Khái niệm Doanh nghiệp; Luật Doanh nghiệp 

4.1.2 Thành lập và đăng k  kinh doanh doanh nghiệp 

4.1.3 Sáp nhập; chia; tách; tổ chức lại, giải thể doanh nghiệp 

4.2. Các loại hình doanh nghiệp 

4.2.1. Công ty trách nhiệm hữu hạn 

4.2.1.1. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên 

4.2.1.2. Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên 

4.2.2. Công ty cổ phần 

4.2.3. Công ty hợp danh 

4.2.4. Doanh nghiệp tƣ nh n 

4.3. Các loại hình Doanh nghiệp khác 

Chƣơng 5. Luật đầu tƣ 

5.1. Khái niệm, đối tƣợng, phƣơng pháp điều chỉnh của Luật Đầu tƣ 

5.2. Những vấn đề cơ bản về Luật Đầu tƣ 

5.2.1. Các hình thức đầu tƣ và thời hạn đầu tƣ 

5.2.2. Doanh nghiệp có vốn đầu tƣ nƣớc ngoài 

5.2.3. Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp có vốn đầu tƣ nƣớc ngoài 

Chƣơng 6. Hợp đồng thƣơng mại 

6.1. Khái niệm; đối tƣợng và  phƣơng pháp điều chỉnh của Luật Thƣơng mại 

6.2. Những vấn đề cơ bản của Luật Thƣơng mại 

6.2.1. Nội dung của hợp đồng thƣơng mại 

6.2.2. Thay đổi, đình chỉ, hủy bỏ, thanh lý hợp đồng thƣơng mại 

6.3. Hợp đồng vô hiệu và cách x  lý 

6.4. Chế tài trong thƣơng mại 

Chƣơng 7: Luật phá sản 

7.1. Khái niệm, đối tƣợng, phƣơng pháp điều chỉnh của Luật Phá sản 

7.2. Một số nội dung cơ bản của Luật Phá sản 
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7.2.1. Đối tƣợng có quyền và nghĩa vụ nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản 

7.2.2. Cơ quan có thẩm quyền giải quyết yêu cầu mở thủ tục phá sản 

7.2.3. Thủ tục giải quyết phá sản 

7.2.4. Tổ chức quản lý tài sản 

7.2.5. Phân chia tài sản 

Chƣơng 8. Thủ tục giải quyết tranh chấp kinh tế 

8.1. Thủ tục giải quyết các tranh chấp kinh tế tại Trọng tài 

8.1.1. Cơ cấu tổ chức của Trọng tài thƣơng mại 

8.1.2. Thủ tục giải quyết tranh chấp tại trọng tài 

8.2. Thủ tục giải quyết các tranh chấp kinh tế tại Tòa án 

8.2.1. Cơ cấu tổ chức của Tòa án 

8.2.2. Thủ tục giải quyết các tranh chấp kinh tế tại Tòa án 

 41.17. Cơ sở vật chất phục vụ học tập: 

- Phấn, bảng, micro, projector, laptop. 

- Giáo trình, tài liệu tham khảo, danh mục các chuyên đề và bài tập lớn. 

 41.18. Hƣớng dẫn thực hiện 

- Đề cƣơng Luật Kinh tế đƣợc áp dụng cho sinh viên đại học khối ngành Quản 

trị Kinh Doanh từ năm học 2017-2019 

- Trong phần đánh giá sinh viên, giảng viên cần nêu rõ quy định về đánh giá 

học phần, điều kiện để đƣợc dự thi kết thúc học phần. 

- Thời gian kiểm tra và thi: 

+ Kiểm tra tính điểm 30%: Trong khoảng thời gian 15 tuần 

+ Thi cuối học phần 70%: Sau tuần thứ 15 

 41.19. Phê duyệt 

 

N  y    t  n     năm 2019 

Trƣởng Khoa 

 

 

 

 

TS. Bùi Hồng Đăng 

N  y   t  n      năm 2019 

Trƣởng Bộ môn 

 

 

 

 

TS. Ngô Văn Thạo 

 

N  y   t  n     năm 2019 

Ngƣời biên soạn 

 

 

 

 

TS. Nguyễn Nam Hà 
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 42. ĐỀ CƢƠNG HỌC PHẦN: LUẬT THƢƠNG  ẠI QUỐC TẾ 

 42.1. Tên học phần: Luật thƣơng mại quốc tế 

 42.2.    học phần: ……  

 42.3. Số t n chỉ: 2 (2,0,4) 

 42.4. Loại học phần: Tự chọn 

 42.5. Đối tƣợng học: Sinh viên đại học chính quy ngành luật kinh tế 

 42.6. Giảng viên giảng dạy: 

STT Họ và tên Trình độ chuyên môn Đơn vị công tác 

1 Nguyễn Nam Hà Tiến sĩ Khoa QTKD 

2 Nguyễn Thị Huyền Thạc sĩ Khoa LLCT 

3 Phan Ái Nhi Thạc sĩ Khoa LLCT 

4 Nguyễn Phƣớc Thạc sĩ Khoa LLCT 

5 Nguyễn Thị Thu Thoa Thạc sĩ Khoa LLCT 

6 Đào Công Thành Thạc sĩ TT Quản lý CL 

7 Nguyễn Đình Sinh Thạc sĩ Phòng TC-HC 

 42.7. Phân bố thời gian: 

- Học trên lớp:    30 tiết 

- Tự học:    60 tiết 

- Lý thuyết:    30 tiết 

- Thí nghiệm/Thực hành:  00 tiết 

 42.8. Điều kiện tham gia học tập học phần: 

- Học phần tiên quyết: Không 

- Học phần trƣớc: Pháp luật về thƣơng mại hàng hóa, dịch vụ 

- Học phần song hành: Không 

 42.9. Mục tiêu học phần: 

Chuẩn 

đầu ra 

HP 

Mục tiêu học phần 

(Học phần này trang bị cho sinh viên) 

Chuẩn 

đầu ra 

CTĐT 

LC1 Những kiến thức pháp luật của tổ chức thƣơng mại quốc tế b 

LC2 Vận dụng luật thƣơng mại trong phòng vệ, x  lý tranh chấp thƣơng 

mại giữa các quốc gia 

b 
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42.10. Chuẩn đầu ra của học phần: 

Sau khi học xong học phần này, sinh viên có các khả năng: 

  

Chuẩn đầu ra 

HP 

Mục tiêu học phần 

(Sau khi học xong môn học n y, n ười học có thể) 

Chuẩn 

đầu ra 

CTĐT 

 

 

LC1 

LC1.1 Hiểu rõ và trình bày đƣợc những kiến thức cơ bản về thƣơng 

mại quốc tế và luật thƣơng mại quốc tế 

b 

LC1.2 Hiểu rõ và trình bày đƣợc những nội dung liên quan đến Tổ 

chức thƣơng mại thế giới – WTO, khung pháp lý của hệ 

thống thƣơng mại thế giới, các nguyên tắc cơ bản của luật 

WTO 

b 

LC1.3 Trình bày và ph n tích đƣợc các thiết chế của WTO điều 

chỉnh hoạt động thƣơng mại hàng hóa, thƣơng mại dịch vụ 

và các lĩnh vực thƣơng mại liên quan đến sở hữu trí tuệ 

b 

 

 

LC2 

 

LC2.1 Hiểu và trình bày đƣợc các biện pháp phòng vệ thƣơng mại 

trong hệ thống WTO 

b 

LC2.2 Ph n tích đƣợc cơ chế giải quyết tranh chấp trong khuôn khổ 

WTO, thủ tục giải quyết tranh chấp trong khuôn khổ WTO 

b 

LC2.3 Đọc, hiểu và khai thác đƣợc những nội dung cơ bản của pháp 

luật liên quan đến lĩnh vực thƣơng mại quốc tế 

b 

LC2.4 Có khả năng đƣa ra chính kiến, nhận xét, tranh luận của cá 

nhân về các hoạt động Thƣơng mại quốc tế đang diễn ra trên 

thực tế và những ý kiến đề xuất để khắc phục những hạn chế, 

yếu kém đang tồn tại 

b 

LC2.5 Ph n tích đƣợc các vấn đề pháp lý phức tạp trong hệ thống 

thƣơng mại quốc tế, tƣ vấn đƣợc các vấn đề liên quan đến 

hoạt động thƣơng mại cho khách hàng, cho doanh nghiệp, 

các tổ chức, cá nhân 

b 

 42.11.  ô tả vắn tắt nội dung học phần: 

Học phần luật thƣơng mại quốc tế nghiên cứu những vấn đề cơ bản về luật của 

Tổ chức thƣơng mại thế giới, nhƣ: hệ thống thƣơng mại đa phƣơng GATT/WTO, các 

nguyên tắc cơ bản của Luật WTO, những quy định của WTO trong thƣơng mại hàng 

hóa và dịch vụ; những quy định của WTO trong lĩnh vực thƣơng mại liên quan đến sở 

hữu trí tuệ; quy định của WTO về các biện pháp phòng vệ thƣơng mại; giải quyết 

tranh chấp thƣơng mại giữa các quốc gia thành viên trong khuôn khổ qui định của 

WTO. 

 42.12. Nhiệm vụ của sinh viên: 

- Tham dự giờ học lý thuyết trên lớp. 
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- Làm các bài tập, tiểu luận theo yêu cầu của giảng viên. 

- Dự kiểm tra giữa học phần và thi cuối học phần. 

 42.13. Tài liệu học tập: 

 42.13.1. Sách, giáo trình chính: 

[1] Trƣờng Ðại học Luật Hà Nội. Giáo trình Luật t ươn  mại quốc tế, NXB. 

Công an nhân dân, Hà Nội, 2016. 

 42.13.2. Tài liệu tham khảo: 

+ Sách: 

[1] Trần Việt Dũng (chủ biên), Giáo trình Luật T ươn  Mại Quốc Tế - Tập 1, 

Trƣờng Đại học Luật TP.HCM, NXB. Hồng Đức – Hội Luật gia Việt Nam, Hà Nội, 

2015; 

[2] Mai Hồng Qu , Trần Việt Dũng, Luật T ươn  maị Quốc tế, NXB. Đại học 

Quốc gia TP.Hồ Chí Minh, Tp Hồ Chí Minh, 2005; 

[3] Đại học quốc gia TP.HCM, Giáo trình Luật hợp đồn  t ươn  mại quốc tế, 

NXB. Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, TP. Hồ Chí Minh, 2007;  

[4] Trƣờng Đại học Luật TP. HCM, Giáo trình Luật kinh doanh quốc tế. NXB. 

Hồng Đức, Hà Nội, 2015.  

[5] Hanoi Law University, 2012. Textbook International Trade and Business 

Law. Hanoi: People’s Public Security Publishing House. (Giáo trình song ngữ Anh-Việt 

do EU tài trợ trong khuôn khổ Dự án EU-Việt Nam MUTRAP III, link download: 

http://intertradelaw.hlu.edu.vn/files/Giao%20trinh%20Luat%20Thuong%20mai%20qu

oc%20te. pdf); 

[6] GS Raj Bhala, Luật t ươn  mại quốc tế, Những vấn đề lý luận và th c tiễn. 

NXB. LexisNexis 2001. (Bản dịch tiếng Việt. NXB. Tƣ pháp 2006).  

[7] GS. TS Nguyễn Thị Mơ, 2002. Hoàn thiện pháp luật về t ươn  mại và hàng 

hải tron  điều kiện Việt Nam hội nhập kinh tế. NXB. Chính trị quốc gia.  

[8] Bộ nguyên tắc Unidroit, NXB. Từ điển bách khoa, Hà Nội, 2010; 

[9] Các điều ƣớc quốc tế: Công ƣớc Viên 1980 về hợp đồng mua bán hàng hóa 

quốc tế (CISG), GATT, TRIPS, TRIMS, BTA, DSU; 

[10] Hiệp định thƣơng mại Việt Mỹ năm 2000; 

[11] Tập quán thƣơng mại quốc tế, Điều kiện thƣơng mại quốc tế Incoterms 

2000, Quy tắc thực hành thống nhất về chứng từ UCP 500. 

 42.14. Thang điểm đánh giá: 10/10 

 42.15. Đánh giá học phần: 

- Đánh giá quá trình: 30% 

- Điểm thi kết thúc học phần: 70% 

  

 

 

http://intertradelaw.hlu.edu.vn/files/Giao%20trinh%20Luat%20Thuong%20mai%20quoc%20te.%20pdf
http://intertradelaw.hlu.edu.vn/files/Giao%20trinh%20Luat%20Thuong%20mai%20quoc%20te.%20pdf
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42.16. Nội dung học phần: 

 42.16.1. Phân bố thời gian các chƣơng trong học phần: 

STT Tên chƣơng 

Tổng 

số tiết 

hoặc 

giờ 

Phân bố thời gian 

(tiết hoặc giờ) 

Lý 

thuyết 

Bài 

tập 

Thảo 

luận 

TH/

TT 

Tự 

học 

1 
Nhập môn luật thƣơng mại 

quốc tế 
9 3 0 0 0 6 

2 
Hệ thống thƣơng mại đa 

phƣơng GATT/WTO 
9 3 0 0 0 6 

3 
Các nguyên tắc cơ bản của 

luật WTO 
12 3 0 1 0 8 

4 
Luật WTO trong lĩnh vực 

thƣơng mại hàng hóa 
12 3 0 1 0 8 

5 
Luật WTO trong lĩnh vực 

thƣơng mại dịch vụ 
12 3 0 1 0 8 

6 

Luật WTO trong lĩnh vực 

thƣơng mại liên quan đến sở 

hữu trí tuệ 

12 3 0 1 0 8 

7 
Pháp luật về các biện pháp 

phòng vệ thƣơng mại 
12 3 0 1 0 8 

8 
Giải quyết tranh chấp trong 

khuôn khổ WTO 
12 3 0 1 0 8 

Tổng 90 24 0 6 0 60 

 42.16.2. Đề cƣơng chi tiết của học phần: 

Chƣơng 1. Nhập môn luật thƣơng mại quốc tế 

1.1. Khái luận về thƣơng mại và luật thƣơng mại quốc tế 

1.1.1. Khái niệm thƣơng mại quốc tế 

1.1.2. Luật thƣơng mại quốc tế 

1.1.3. Chủ thể của Luật thƣơng mại quốc tế 

1.1.4. Nguồn của luật thƣơng mại quốc tế 

1.2. Đối tƣợng, nội dung và phƣơng pháp nghiên cứu của môn học Luật thƣơng 

mại quốc tế 

1.2.1. Đối tƣợng, nhiệm vụ và các nội dung môn học 

1.2.2. Kết cấu của giáo trình 

Chƣơng 2. Hệ thống thƣơng mại đa phƣơng GATT/WTO 

2.1. Tổng quan về hệ thống thƣơng mại đa phƣơng GATT/WTO 
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2.1.1. Khái niệm hệ thống thƣơng mại đa phƣơng và hệ thống thƣơng mại 

GATT/WTO 

2.1.2. Vai trò của hệ thống thƣơng mại đa phƣơng  

2.2. Hệ thống thƣơng mại GATT 

2.2.1. Bối cảnh ra đời của hệ thống thƣơng mại GATT 

2.2.2. GATT – một chế định thƣơng mại ad-hoc 

2.2.3. Nghĩa vụ cơ bản của quốc gia trong khuôn khổ hệ thống thƣơng mại 

GATT 

2.2.4. Sơ lƣợc về các v ng đàm phán đa phƣơng trong khuôn khổ GATT 

2.3. Tổ chức thƣơng mại thế giới  

2.3.1. Giới thiệu tổng quan 

2.3.2. Mục tiêu, chức năng và cơ cấu tổ chức của WTO 

2.3.3. Khung pháp lý của hệ thống thƣơng mại WTO 

2.3.4. Quy trình và thủ tục ra quyết định của WTO 

2.3.5. Mối quan hệ giữa luật của tổ chức thƣơng mại thế giới và luật quốc gia 

2.3.6. Quy chế thành viên WTO 

Chƣơng 3. Các nguyên tắc cơ bản của luật WTO 

3.1. Nguyên tắc không phân biệt đối x  

3.1.1. Đãi ngộ tối huệ quốc 

3.1.2. Đãi ngộ quốc gia  

3.2. Nguyên tắc minh bạch  

3.2.1. Khái niệm  

3.2.2. Nguyên tắc minh bạch trong khuôn khổ WTO 

3.3. Nguyên tắc cân bằng hợp lý 

3.3.1. Khái niệm 

3.3.2. Nguyên tắc cân bằng – hợp lý trong khuôn khổ WTO 

Chƣơng 4. Luật WTO trong lĩnh vực thƣơng mại hàng hóa 

4.1. Dẫn nhập 

4.2. GATT và các hiệp định đa phƣơng liên quan của WTO 

4.2.1. Hiệp định GATT 

4.2.2. Các hiệp định đa phƣơng khác của WTO điều chỉnh thƣơng mại hàng hóa 

4.2.3. Cắt giảm hàng rào thƣơng mại trong lĩnh vực thƣơng mại hàng hóa 

4.3. Mua sắm chính phủ và thƣơng mại đầu tƣ 

4.3.1. Mua sắm chính phủ 

4.3.2. Thƣơng mại và đầu tƣ 

Chƣơng 5. Luật WTO trong lĩnh vực thƣơng mại dịch vụ 

5.1. Dẫn nhập 

5.2. Tổng quan về dịch vụ và thƣơng mại dịch vụ quốc tế 
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5.2.1. Khái niệm dịch vụ 

5.2.2. Thƣơng mại dịch vụ quốc tế 

5.2.3. Tự do hóa thƣơng mại trong lĩnh vực dịch vụ 

5.3. Hiệp định chung về thƣơng mại dịch vụ 

5.3.1. Tổng quan về Hiệp định GATS 

5.3.2. Mục tiêu, đối tƣợng của Hiệp định GATS 

5.3.3. Mối quan hệ giữa GATT và GATS 

5.3.4. Hàng rào thƣơng mại trong thƣơng mại dịch vụ 

5.4. Mô hình tự do hóa thƣơng mại trong lĩnh vực dịch vụ của WTO 

5.4.1. Các phƣơng thức cung cấp dịch vụ 

5.4.2. Phân loại các ngành dịch vụ 

5.4.3. Biểu cam kết dịch vụ  

Chƣơng 6. Luật WTO trong lĩnh vực thƣơng mại liên quan đến sở hữu trí tuệ 

6.1. Dẫn nhập 

6.2. Tổng quan về quyền sở hữu trí tuệ 

6.2.1. Khái niệm quyền sở hữu trí tuệ 

6.2.2. Các đặc điểm của quyền sở hữu trí tuệ 

6.3. Hiệu lực TRIPS 

6.3.1. Tổng quan  

6.3.2. Các nguyên tắc cơ bản của TRIPS và ảnh hƣởng của TRIPS đối với pháp 

luật quốc gia 

6.3.3. Vấn đề thực thi quyền sở hữu trí tuệ 

Chƣơng 7. Pháp luật về các biện pháp phòng vệ thƣơng mại 

7.1. Dẫn nhập  

7.2. Tự vệ thƣơng mại 

7.2.1. Khung pháp lý cho biện pháp tự vệ trong hệ thống thƣơng mại WTO 

7.2.2. Áp dụng biện pháp tự vệ trên cơ sở Điều XIX GATT 1994 và Hiệp định tự 

vệ thƣơng mại 

7.2.3. Áp dụng biện pháp tự vệ trên cơ sở Điều 5 của Hiệp định Nông nghiệp 

7.3. Chống bán phá giá và chống trợ cấp hàng xuất khẩu 

7.3.1. Khung pháp lý cho biện pháp chống bán phá giá và chống trợ cấp hàng 

xuất khấu của GATT/WTO 

7.3.2. Thủ tục điều tra chống bán phá giá và thuế đối kháng 

7.3.3. Nội dung điều tra bán phá giá 

7.3.4. Nội dung điều tra trợ cấp 

7.3.5. Các nguyên tắc áp dụng biện pháp chống bán phá giá và biện pháp chống 

trợ cấp 

Chƣơng 8. Giải quyết tranh chấp trong khuôn khổ WTO 
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8.1. Dẫn nhập 

8.2. Lịch s  hình thành và phát triển của cơ chế giải quyết tranh chấp của WTO  

8.2.1. Cơ chế giải quyết tranh chấp trong khuôn khổ GATT 

8.2.2. Nguồn luật điều chỉnh, vai trò và một số đặc trƣng của cơ chế giải quyết 

tranh chấp trong khuôn khổ WTO 

8.3. Cơ chế giải quyết tranh chấp của WTO 

8.3.1. Các cơ quan giải quyết tranh chấp 

8.3.2. Phạm vi giải quyết tranh chấp 

8.4. Thủ tục giải quyết tranh chấp  

8.4.1. Các bƣớc giải quyết tranh chấp 

8.4.2. Thực thi khuyến nghị và phán quyết của DSB 

 42.17. Cơ sơ vật chất phục vụ học tập 

- Thƣ viện, phòng học, phấn, bảng, micro, projector, laptop, Internet. 

- Giáo trình, tài liệu tham khảo, danh mục đề tài tiểu luận, chủ đề thảo luận. 

 42.18. Hƣớng dẫn thực hiện 

- Đề cƣơng này d ng để giảng dạy sinh viên đại học chính qui ngành luật kinh tế 

tại Trƣờng Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh từ năm học 2019 – 

2020. 

- Trong phần đánh giá sinh viên, giảng viên cần nêu rõ quy định về đánh giá học 

phần, điều kiện để đƣợc dự thi kết thúc học phần.  

Thời gian kiểm tra và thi: 

+ Kiểm tra tính điểm 30%: Trong khoảng thời gian 15 tuần 

+ Thi cuối học phần 70%: Sau tuần thứ 15 

- Học phần có thể s a đổi, bổ sung do Hiệu trƣởng Trƣờng Đại học Công nghiệp 

Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh quyết định trên cơ sở ý kiến của Hội đồng khoa học 

Khoa Quản trị kinh doanh. 

 42.19. Phê duyệt 

 

N  y    t  n     năm 2019 

Trƣởng Khoa 

N  y    t  n     năm 2019 

Trƣởng Bộ môn 

 

N  y    t  n     năm 2019 

Ngƣời biên soạn 

 

 

TS. Bùi Hồng Đăng                   TS. Ngô Văn Thạo                TS. Nguyễn Nam Hà 
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43. ĐỀ CƢƠNG HỌC PHẦN: CHÍNH S CH THƢƠNG  ẠI QUỐC TẾ                 

 43.1. Tên học phần: CHÍNH SÁCH THƢƠNG MẠI QUỐC TẾ    

 43.2.    học phần:  

 43.3. Số t n chỉ: 2 (2,0,4)  

 43.4. Loại học phần: Tự chọn 

 43.5. Đối tƣợng học: Sinh viên đại học chính quy khối ngành kinh tế 

 43.6. Giảng viên giảng dạy: 

STT Họ và tên Trình độ chuyên môn Đơn vị công tác 

1 
Lê Thị Thanh Hà Thạc sỹ  Khoa Quản trị kinh 

doanh 

2 
Nguyễn Thị Thanh V n Thạc sỹ  Khoa Quản trị kinh 

doanh 

 

 43.7. Phân bố thời gian: 

- Học trên lớp:    30 tiết 

- Tự học:     60 tiết  

- Lý thuyết:     30 tiết 

- Thí nghiệm/Thực hành (TN/TH): 00 tiết 

 43.8. Điều kiện tham gia học tập học phần:  

- Học phần tiên quyết: Không 

- Học phần trƣớc: Kinh tế vi mô, Kinh tế vĩ mô 

- Học phần song hành: Không 

 43.9. Mục tiêu học phần:  

Chuẩn 

đầu ra 

HP 

Mục tiêu học phần 

(Học phần này trang bị cho sinh viên) 

Chuẩn 

đầu ra 

CTĐT 

PC1 Những học thuyết và chính sách thƣơng mại của các quốc gia b 

PC2 Xu hƣớng phát triển thƣơng mại quốc tế và và các chính sách 

thƣơng mại có thể áp dụng cho các quốc gia 

b 

 

 43.10. Chuẩn đầu ra của học phần: 

  

Chuẩn đầu ra 

HP 

Mục tiêu học phần 

(Sau khi học xong môn học n y, n ười học có thể) 

Chuẩn 

đầu ra 

CTĐT 

 

 

PC1.1 Giải thích đƣợc nguyên nh n vì sao các nƣớc phải giao 

thƣơng với nhau; xác định đƣợc cơ sở để hai quốc gia trao 

đổi mậu dịch;  

b 



302 

PC1 PC1.2 Xây dựng đƣợc mô hình trao đổi và tính toán đƣợc lợi ích mà 

mỗi quốc gia thu đƣợc sau khi tiến hành giao thƣơng 

b 

PC1.3 Nhận biết đƣợc môi trƣờng hoạt động của thƣơng mại quốc 

tế, giải thích đƣợc một số xu hƣớng chính của chính sách 

thƣơng mại quốc tế 

b 

 

 

PC2 

 

PC2.1 Phân biệt đƣợc các công cụ, các chính sách thƣơng mại quốc 

tế mà Chính phủ các nƣớc áp dụng hiện nay 

b 

PC2.2 Ph n tích đƣợc các tác động của chính sách đó đối với ngƣời 

sản xuất, ngƣời tiêu d ng và đối với quốc gia nói chung 

b 

PC2.3 Rèn luyện đƣợc khả năng ph n tích, đánh giá thông qua quá 

trình phân tích một số hiện tƣợng giao dịch thƣơng mại quốc 

tế 

b 

PC2.4 Phát triển tƣ duy và nhận thức nhạy bén, hiện đại khi sống, 

học tập và làm việc trong môi trƣờng toàn cầu với vô số giao 

dịch thƣơng mại quốc tế hiện nay 

b 

LC2.5 Có ý thức vận dụng những hiểu biết cơ bản của môn học vào 

chuyên ngành kinh doanh quốc tế 

b 

 43.11.  ô tả vắn tắt nội dung học phần: 

 Chính sách thƣơng mại quốc tế cung cấp cho ngƣời học hệ thống kiến thức nền 

tảng căn bản về các biện pháp và công cụ của chính sách thƣơng mại quốc tế, mà các 

nƣớc áp dụng nhằm đạt đƣợc lợi ích kinh tế tối đa. Ngoài ra, môn học còn cung cấp 

những kiến thức cơ sở về các học thuyết thƣơng mại quốc tế, giúp lý giải nguyên nhân 

mậu dịch phát sinh giữa các quốc gia; cập nhật các xu hƣớng vận động của chính sách 

thƣơng mại quốc tế hiện nay (tự do, bảo hộ và hợp tác ƣu đãi); đồng thời liên hệ với 

trƣờng hợp chính sách thƣơng mại quốc tế của các nƣớc đang phát triển, trong đó có 

Việt Nam. Qua đó, giúp sinh viên có thể rèn luyện kỹ năng ph n tích, đánh giá và tiếp 

cận tốt những môn học thuộc khối kiến thức chuyên nghiệp về sau.  

 43.12. Nhiệm vụ của sinh viên: 

- Theo Qui chế Đào tạo đại học và cao đ ng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ( an 

  n    m t eo Quyết địn  số 43/2007/QĐ- GDĐT n  y 15 t  n  08 năm 2007 của 

 ộ trưởn   ộ Gi o dục v  Đ o tạo .  

- Dự lớp: trên 75%.  

- Bài tập thực hành: trên lớp và ở nhà.  

- Khác: theo yêu cầu của giảng viên. 

 43.13. Tài liệu học tập:  

13.1. Sách, giáo trình chính: 

[1]. Paul R. Krugman, Maurice Obstfeld, Marc J. Melitz, International Trade: Theory 

and Policy, Pearson, Eleventh Edition, Global Edition, 2019. 

13.2. Tài liệu tham khảo:  
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[1]. Giancarlo Gandolfo, International Trade Theory and Policy, Springer, Second 

Edition, 2014. 

[2]. GS.TS Hoàng Thị Chỉnh – PGS.TS Nguyễn Phú Tụ - Th.S Nguyễn Hữu Lộc, 

Giáo trình Kinh Tế quốc tế, Nhà xuất bản thống kê, 2013. 

 43.14. Thang điểm đánh giá: 10/10 

 43.15. Đánh giá học phần:  

- Đánh giá quá trình: 30%. 

 + Điểm thái độ học tập:  

 + Điểm tiểu luận:  

 + Điểm kiểm tra giữa học phần:  

- Điểm thi kết thúc học phần: 70% 

 43.16. Nội dung học phần:  

 43.16.1. Phân bố thời gian các chƣơng trong học phần: 

STT Tên chƣơng 

Tổng 

số tiết 

hoặc 

giờ 

Phân bố thời gian 

(tiết hoặc giờ) 

Lý 

thuyết 

Bài 

tập 

Thảo 

luận 

TN/ 

TH 

Tự 

học 

1 
Chƣơng 1: Tổng quan về 

thƣơng mại quốc tế 
6 2 - - - 4 

2 
Chƣơng 2: L  thuyết 

thƣơng mại quốc tế 
42 14 - - - 28 

3 
Chƣơng 3: Chính sách 

thƣơng mại quốc tế 
42 14 - - - 28 

Tổng 90 30 - - - 60 

 43.16.2. Đề cƣơng chi tiết của học phần: 

Chƣơng 1. Tổng quan về thƣơng mại quốc tế 

1.1. Khái niệm thƣơng mại quốc tế 

1.2. Đặc điểm và tầm quan trọng của thƣơng mại quốc tế 

 1.3. Những xu hƣớng vận động chủ yếu của thƣơng mại quốc tế và kinh tế thế giới 

Chƣơng 2. Lý thuyết thƣơng mại quốc tế 

2.1. Năng suất lao động và lợi thế so sánh 

2.2. Mô hình nhân tố chuyên biệt và phân phối thu nhập 

2.3. Nguồn lực và thƣơng mại: Mô hình Heckscher-Ohlin 

2.4. Mô hình thƣơng mại tiêu chuẩn 

2.5. Hiệu quả kinh tế quy mô ngoại sinh và địa điểm sản xuất quốc tế 

Chƣơng 3. Ch nh sách thƣơng mại quốc tế  

3.1. Khái quát về chính sách thƣơng mại quốc tế 

3.2. Các công cụ của chính sách thƣơng mại quốc tế 

3.3. Chính sách tự do thƣơng mại, bảo hộ mậu dịch và hợp tác thƣơng mại ƣu đãi  
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3.3. Tranh luận về chính sách thƣơng mại quốc tế 

3.4. Chính sách thƣơng mại tại các nƣớc đang phát triển 

 43.17. Cơ sở vật chất phục vụ học tập: 

 - Phấn, bảng, micro, projector, laptop. 

 - Giáo trình, tài liệu tham khảo, danh mục các chuyên đề và bài tập. 

 43.18. Hƣớng dẫn thực hiện   

 - Đề cƣơng này đƣợc áp dụng cho sinh viên đại học khối ngành Kinh doanh quốc 

tế từ năm học 2019-2020. 

 - Trong phần đánh giá sinh viên, giảng viên cần nêu rõ quy định về đánh giá học 

phần, điều kiện để đƣợc dự thi kết thúc học phần. 

 - Thời gian kiểm tra và thi: 

 + Kiểm tra tiểu luận: Theo yêu cầu của giảng viên 

 + Thi cuối học phần: Sau khi kết thúc môn học 

 43.19. Phê duyệt    

 

N  y    t  n     năm 2019 

Trƣởng Khoa 

 

 

 

TS. Bùi Hồng Đăng 

 

N  y   t  n      năm 2019 

Trƣởng Bộ môn 

 

 

 

TS. Ngô Văn Thạo 

 

N  y   t  n     năm 2019 

Ngƣời biên soạn 

 

 

 

Nguyễn Thị Thanh Vân 
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 44. ĐỀ CƢƠNG HỌC PHẦN: LÝ THUYẾT TÀI CHÍNH – TIỀN TỆ 

 44.1. Tên học phần: LÝ THUYẾT TÀI CHÍNH TIỀN TỆ 

 44.2.    học phần: 23200001 

 44.3. Số t n chỉ: 3(3,0,6) 

 44.4. Loại học phần: Tự chọn 

 44.5. Đối tƣợng học: Sinh viên Đại học chính quy khối ngành Kinh tế 

 44.6. Giảng viên giảng dạy: 

STT Họ và tên Trình độ chuyên môn Đơn vị công tác 

1 Võ Thị Thúy Hằng Thạc sĩ Khoa TC-KT 

2 Trần Thị Thanh Phƣơng Thạc sĩ Khoa TC-KT 

3 Triệu Thị Thu Hằng Thạc sĩ Khoa TC-KT 

 

 44.7. Phân bố thời gian: 

- Học trên lớp:    45 tiết 

- Tự học:     90 tiết 

- Lý thuyết:     45 tiết 

- Thí nghiệm/Thực hành (TN/TH): 00 tiết 

 44.8. Điều kiện tham gia học tập học phần: 

- Học phần tiên quyết: Không 

- Học phần trƣớc: Không 

- Học phần song hành: Không 

 44.9. Mục tiêu học phần: 

Chuẩn 

đầu ra 

HP 

Mục tiêu học phần 

(Học phần này trang bị cho sinh viên) 

Chuẩn 

đầu ra 

CTĐT 

TF1 Những kiến thức cơ bản về tài chính tiền tệ e 

TF2 Thực hành các chức năng tài chính e 

 44.10. Chuẩn đầu ra của học phần: 

Chuẩn đầu ra 

HP 

Mục tiêu học phần 

(Sau khi học xong môn học n y, n ười học có thể) 

Chuẩn 

đầu ra 

CTĐT 

 

 

TF1 

TF1.1 Hiểu đƣợc lý luận cơ bản về tài chính, tiền tệ, tín dụng và 

ngân hàng trong nền kinh tế thị trƣờng 

e 

TF1.2 Phân biệt tài chính công, chính sách tài khóa với tài chính 

doanh nghiệp 

e 

TF1.3 Biết đƣợc hệ thống các định chế tài chính trung gian e 
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TF1.4 Phân biệt các loại tính dụng, lãi suất e 

 

 

TF2 

 

TF2.1 S  dụng các phƣơng pháp cơ bản để tìm hiểu, phân tích, 

đánh giá các vấn đề liên quan đến tài chính, tiền tệ  

e 

TF2.2 Tích cực vận dụng các kiến thức đã học vào thực tiễn hoạt 

động quản trị tại nơi công tác và địa phƣơng 

e 

TF2.3 Chủ động trong việc tự nghiên cứu và tham khảo mở rộng e 

 44.11.  ô tả vắn tắt nội dung học phần: 

Học phần này bao gồm các nội dung: 

- Tiền tệ và lƣu thông tiền tệ. 

- Tài chính và hệ thống tài chính. 

- Tài chính công và chính sách tài khóa. 

- Tài chính doanh nghiệp. 

- Hệ thống các định chế trung gian tài chính. 

- Tín dụng và lãi suất. 

- Hệ thống ngân hàng. 

- Tài chính quốc tế. 

- Thị trƣờng tài chính. 

 44.12. Nhiệm vụ của sinh viên: 

- Dự lớp: Trên 75% 

- Bài tập: Trên lớp và ở nhà 

- Khác: Theo yêu cầu của giảng viên 

 44.13. Tài liệu học tập: 

 44.13.1. Sách, giáo trình chính: 

[1] Phan Ngọc Trung, Giáo trình Lý thuyết tài chính tiền tệ, NXB Trƣờng ĐH 

CNTP Tp. HCM, 2016. 

 44.13.2. Tài liệu tham khảo: 

[1] S  Đình Thành, Vũ Thị Minh Hằng, Nhập Môn Tài Chính – Tiền Tệ, NXB 

Lao Động Xã Hội, 2008. 

[2] Dƣơng Đăng Chinh, Lý Thuyết Tài Chính, NXB Tài Chính, 2009. 

[3] Nguyễn Đăng Dờn, Tài Chính Tiền Tệ, NXB Thống Kê, 2008. 

 44.14. Thang điểm đánh giá: 10/10 

 44.15. Đánh giá học phần: 

- Đánh giá quá trình: 

+ Điểm thái độ học tập: 10 % 

+ Điểm tiểu luận:  20% 

+ Điểm kiểm tra giữa học phần: 0% 

- Điểm thi kết thúc học phần: 70% 

 44.16. Nội dung học phần: 

 44.16.1. Phân bố thời gian các chƣơng trong học phần: 
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STT Tên chƣơng 

Tổng 

số tiết 

hoặc 

giờ 

Phân bố thời gian 

(tiết hoặc giờ) 
Lý 

thuyết 

Bài 

tập 

Thảo 

luận 

TN/ 

TH 

Tự 

học 

1 Tiền tệ và lƣu thông tiền tệ 15 5 0 0 0 10 

2 Tài chính và hệ thống tài chính 12 4 0 0 0 8 

3 
Tài chính công  và chính sách 

tài khóa 
18 6 0 0 0 12 

4 Tài chính doanh nghiệp 12 4 0 0 0 8 

5 
Hệ thống các định chế trung 

gian tài chính 
18 6 0 0 0 12 

6 Tín dụng và lãi suất 15 5 0 0 0 10 

7 Hệ thống ngân hàng 18 6 0 0 0 12 

8 Tài chính quốc tế 12 4 0 0 0 8 

9 Thị trƣờng tài chính 15 5 0 0 0 10 

Tổng 135 45 0 0 0 90 

 

 44.16.2. Đề cƣơng chi tiết của học phần: 

Chƣơng 1. Tiền tệ và lƣu thông tiền tệ 

1.1. Sự ra đời và phát triển của tiền tệ 

1.1.1. Khái quát sự ra đời của tiền tệ 

1.1.2. Các thời k  phát triển của tiền tệ 

1.1.2.1. Tiền tệ dƣới dạng hàng hóa – Hóa tệ. 

1.1.2.2. Tín tệ (chỉ tệ) 

1.1.2.3. Bút tệ (tiền ghi sổ) 

1.1.2.4. Tiền điện t  

1.2. Bản chất và chức năng của tiền tệ 

1.2.1. Bản chất của tiền tệ 

1.2.1.1. Bản chất của tiền tệ về phƣơng diện kinh tế 

1.2.1.2. Bản chất của tiền tệ về phƣơng diện xã hội 

1.2.2. Chức năng của tiền tệ 

1.3. Các chế độ tiền tệ 

1.3.1. Các chế độ tiền tệ 

1.3.2. Chế độ lƣu thông tiền tệ ở Việt Nam 

1.3.3. Chế độ tiền tệ Việt Nam 

1.4. Cung – Cầu tiền tệ 

1.4.1. Lý thuyết về cầu tiền tệ 

1.4.2. Các khối tiền trong lƣu thông 

1.4.2.1. Các loại tiền trong nền kinh tế hiện đại 

1.4.2.2. Phép đo tổng lƣợng tiền cho nền kinh tế 



308 

1.4.3. Các chủ thể cung ứng tiền cho nền kinh tế 

1.5. Lạm phát 

1.5.1. Khái niệm và phân loại lạm phát 

1.5.2. Nguyên nhân dẫn đến lạm phát 

1.5.3. Tác động của lạm phát 

1.5.4. Những biện pháp kiềm chế lạm phát 

Chƣơng 2. Tài chính và hệ thống tài chính 

2.1. Khái quát sự ra đời và phát triển của tài chính 

2.2. Bản chất của tài chính 

2.3. Chức năng của tài chính 

2.3.1. Chức năng ph n phối 

2.3.1.1. Khái niệm 

2.3.1.2. Đối tƣợng 

2.3.1.3. Chủ thể 

2.3.1.4. Đặc điểm 

2.3.1.5. Quá trình phân phối 

2.3.2. Chức năng giám đốc 

2.3.2.1. Khái niệm 

2.3.2.2. Đối tƣợng 

2.3.2.3. Chủ thể 

2.3.2.4. Đặc điểm 

2.4.  Hệ thống tài chính 

2.4.1. Khái niệm và cơ cấu hệ thống tài chính 

2.4.1.1 Khái niệm hệ thống tài chính 

2.4.1.2 Cơ cấu hệ thống tài chính tài chính 

2.4.2. Đặc trƣng các kh u tài chính 

Chƣơng 3. Tài chính công và chính sách tài khóa 

3.1. Lý luận cơ bản về tài chính công 

3.1.1. Sự ra đời và phát triển của tài chính công 

3.1.1.1. Tài chính công cổ điển 

3.1.1.2. Tài chính công hiện đại 

3.1.2. Khái niệm và đặc điểm của tài chính công 

3.1.2.1. Khái niệm 

3.1.2.2. Đặc điểm 

3.2. Ng n sách nhà nƣớc 

3.2.1. Những vấn đề chung về ng n sách nhà nƣớc 

3.2.1.1.  Khái niệm ng n sách nhà nƣớc 

3.2.1.2. Đặc điểm của ng n sách nhà nƣớc 

3.2.1.3. Vai tr  ng n sách nhà nƣớc 

3.2.2. Nội dung hoạt động chủ yếu của ng n sách nhà nƣớc 



309 

3.1.2.1. Thu ng n sách nhà nƣớc 

3.1.2.2. Chi ng n sách nhà nƣớc 

3.1.3. Tổ chức hệ thống ng n sách nhà nƣớc ở Việt Nam 

3.1.4. Chu trình quản l  ng n sách nhà nƣớc 

3.1.4.1. Hình thành ngân sách nhà nƣớc 

3.1.4.2. Chấp hành ng n sách nhà nƣớc 

3.1.4.3. Quyết toán ng n sách nhà nƣớc 

3.3. Hệ thống các quỹ tài chính khác của nhà nƣớc 

3.4. Chính sách tài khóa 

Chƣơng 4. Tài chính doanh nghiệp 

4.1. Những vấn đề chung về tài chính doanh nghiệp 

4.1.1. Khái niệm tài chính doanh nghiệp 

4.1.2. Đặc điểm của tài chính doanh nghiệp 

4.1.3. Vai trò của tài chính doanh nghiệp 

4.1.4. Những nguyên tắc tổ chức tài chính doanh nghiệp 

4.2. Những nội dung chủ yếu của hoạt động tài chính doanh nghiệp 

4.2.1. Quản lý và s  dụng vốn kinh doanh trong doanh nghiệp 

4.2.2. Chi phí sản xuất kinh doanh và giá thành sản phẩm của doanh nghiệp 

4.2.3. Doanh thu và lợi nhuận của doanh nghiệp 

Chƣơng 5. Hệ thống các định chế trung gian tài chính 

5.1. Những vấn đề chung về các định chế tài chính trung gian 

5.1.1. Khái niệm 

5.1.2. Đặc điểm 

5.1.3. Phân loại các định chế tài chính trung gian 

5.1.4. Chức năng của các định chế tài chính trung gian 

5.1.5. Vai trò của các định chế tài chính trung gian 

5.2. Một số định chế tài chính trung gian chủ yếu trong nền kinh tế 

5.2.1. Ng n hàng thƣơng mại 

5.2.2. Công ty tài chính 

5.2.3. Quỹ tín dụng 

5.2.4. Công ty bảo hiểm 

5.2.5. Công ty chứng khoán 

5.2.6. Quỹ hƣu trí 

Chƣơng 6. Tín dụng và lãi suất 

6.1. Khái niệm và đặc điểm tín dụng 

6.2. Chức năng và vai tr  tín dụng 

6.3. Các hình thức tín dụng cơ bản trong nền kinh tế 

6.3.1. Tín dụng thƣơng mại 

6.3.2. Tín dụng ngân hàng 

6.3.3. Tín dụng nhà nƣớc 
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6.3.4. Tín dụng thuê mua 

6.3.5. Tín dụng tiêu dùng 

6.3.6. Tín dụng quốc tế 

6.4. Lãi suất 

6.4.1. Khái niệm và một số loại suất 

6.4.2. Vai trò của lãi suất 

6.4.3. Cấu trúc rủi ro của lãi suất và cấu trúc k  hạn của lãi suất 

6.4.4. Cơ chế hình thành và các nhân tố ảnh hƣởng đến lãi suất 

Chƣơng 7. Hệ thống ngân hàng 

7.1. Sự hình thành và phát triển hệ thống ngân hàng 

7.2. Ngân hàng trung ƣơng 

7.2.1. Mô hình tổ chức NHTW 

7.2.2. Bản chất và chức năng của NHTW 

7.3. Ng n hàng thƣơng mại 

7.3.1. Quá trình ra đời và phát triển của ng n hàng thƣơng mại 

7.3.2. Khái niệm ng n hàng thƣơng mại 

7.3.3. Phân loại ng n hàng thƣơng mại 

7.3.4. Chức năng của ng n hàng thƣơng mại 

7.3.4.1. Chức năng trung gian tín dụng 

7.3.4.2. Chức năng trung gian thanh toán 

7.3.4.3. Chức năng tạo tiền 

7.3.5. Quản lý và s  dụng vốn của ng n hàng thƣơng mại 

7.4. Chính sách tiền tệ 

7.4.1. Khái niệm chính sách tiền tệ 

7.4.2. Mục tiêu của chính sách tiền tệ 

7.4.3. Các công cụ của chính sách tiền tệ 

Chƣơng 8. Tài chính quốc tế 

8.1. Cơ sở hình thành và phát triển tài chính quốc tế 

8.2. Tỷ giá hối đoái 

8.3. Sự di chuyển các nguồn vốn và quản lý nợ nƣớc ngoài 

8.4. Các định chế tài chính quốc tế 

Chƣơng 9. Thị trƣờng tài chính 

9.1. Cơ sở hình thành của thị trƣờng tài chính 

9.2. Khái niệm và phân loại thị trƣờng tài chính 

9.3. Thị trƣờng tiền tệ 

9.4. Thị trƣờng vốn 

9.5. Vai trò của thị trƣờng tài chính 

9.6. Thị trƣờng tài chính của Việt Nam 

 44.17. Cơ sở vật chất phục vụ học tập: 

- Giáo trình, tài liệu tham khảo 
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- Projecter, hệ thống  m thanh 

 44.18. Hƣớng dẫn thực hiện 

- Đề cƣơng này đƣợc áp dụng cho sinh viên đại học khối ngành kinh tế từ năm 

học 2017 – 2019. 

- Trong phần đánh giá sinh viên, giảng viên cần nêu rõ quy định về đánh giá 

học phần, điều kiện để đƣợc dự thi kết thúc học phần. 

- Thời gian kiểm tra và thi: 

+ Kiểm tra tính điểm 30%: Trong khoảng thời gian 15 tuần 

+ Thi cuối học phần 70%: Sau tuần thứ 15 

 44.19. Phê duyệt 

N  y    t  n     năm 2019 

Trƣởng Khoa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N  y   t  n      năm 2019 

Trƣởng Bộ môn 

 

N  y   t  n     năm 2019 

Ngƣời biên soạn 
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 45.  ĐỀ CƢƠNG HỌC PHẦN : TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 

 

2.45.1.  Tên học phần:  TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP  

2.45.2.     học phần:  23200003 

2.45.3.  Số t n chỉ:  3(3,0,6) 

2.45.4.   oại học phần: Bắt buộc 

2.45.5.  Đối tƣợng học:  Sinh viên đại học chính quy khối ngành kinh tế 

2.45.6.  Giảng viên giảng dạ : 

STT Họ và tên Trình độ chu ên môn Đơn vị công tác 

1 Nguyễn Thị Trúc Phƣơng Tiến sĩ Khoa TCKT 

2 Phạm Thị Kim Ánh Thạc sĩ Khoa TCKT 

3 Hu nh Thiên Phú Thạc sĩ Khoa TCKT 

4 Lê Trƣơng Niệm Thạc sĩ Khoa TCKT 

 45.7.Phân bố thời gian: 

- Học trên lớp:    45 tiết 

- Tự học:    90 tiết  

- Lý thuyết:    45 tiết 

- Thí nghiệm/Thực hành (TN/TH):  00 tiết 

 45.8. Điều kiện tham gia học tập học phần:  

- Học phần tiên quyết: không 

- Học phần trƣớc: không  

- Học phần song hành: không. 

 45.9. Mục tiêu học phần: 

Chuẩn 

đầu ra 

HP 

Mục tiêu học phần 

(Học phần này trang bị cho sinh viên) 

Chuẩn 

đầu ra 

CTĐT 

FE1 Những kiến thức nền tảng của tài chính doanh nghiệp e 

FE2 Quản lý vốn trong kinh doanh của doanh nghiệp e 

FE3 Tài trợ vốn kinh doanh thông qua phát hành cổ phiếu và trái phiếu e 

FE4 Quyết định đầu tƣ trong sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp e 

 45.10. Chuẩn đầu ra của học phần: 

Chuẩn đầu ra 

HP 

Mục tiêu học phần 

(Sau khi học xong môn học n y, n ười học có thể) 

Chuẩn 

đầu ra 

CTĐT 

 

 

FE1.1 Biết đƣợc những vấn đề cơ bản về tài chính chính doanh 

nghiệp của công ty cổ phần 

e 

FE1.2 Tính toán đƣợc các giá trị tiền tệ theo thời gian e 
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FE1 FE1.3 Tính đƣợc khấu hao tài sản cố định theo các phƣơng pháp 

khác nhau 

e 

FE1.4 Phân biệt các loại tính dụng, lãi suất e 

 

 

FE2 

 

FE2.1 Hiểu đƣợc vấn đề quản lý vốn trong kinh doanh của doanh 

nghiệp 

e 

FE2.2 Hiểu đƣợc vấn đề hạch toán kinh doanh bao gồm chi phí và 

lợi nhuận trong hoạt động cuả doanh nghiệp 

e 

FE2.3 Chủ động trong việc tự nghiên cứu và tham khảo mở rộng e 

 

 

 

 

 

FE3 

FE3.1 Hiểu đƣợc sự tài trợ vốn kinh doanh thông qua phát hành cổ 

phiếu và trái phiếu 

 

e 

FE3.2 Tính đƣợc nhu cầu s  dụng vốn lƣu động cho quá trình sản 

xuất kinh doanh 

e 

FE3.3 Định giá đƣợc chứng khoán các loại gồm trái phiếu, cổ phiếu e 

FE3.4 Có ý thức chấp hành pháp luật trong mọi hoạt động của 

doanh nghiệp 

e 

 

FE4 

FE4.1 Hiểu đƣợc những quyết định đầu tƣ trong sản xuất kinh 

doanh của doanh nghiệp 

e 

FE4.2 Thẩm định đƣợc các chỉ tiêu hiệu quả tài chính trong đầu tƣ 

trung dài hạn 

e 

   45.11.  ô tả vắn tắt nội dung học phần:  

  Học phần này bao gồm các nội dung sau: 

- Tổng quan về tài chính doanh nghiệp  

-  Giá trị tiền tệ theo thời gian 

-  Quản lý vốn kinh doanh trong doanh nghiệp 

-  Định giá chứng khoán 

-  Chi phí s  dụng vốn  

-  Quyết định đầu tƣ 

2.45.12.  Nhiệm vụ của sinh viên: 

 Tham dự giờ học lý thuyết trên lớp. 

 Làm các bài tập, tiểu luận theo yêu cầu của giảng viên. 

 Dự kiểm tra giữa học phần và thi cuối học phần. 

 45.13.Tài liệu học tập:  

 45.13.1. Sách, giáo trình chính: 

 [1] Nguyễn Thị Trúc Phƣơng, Giáo trình Tài chính doanh nghiệp 1, Trƣờng Đại học 

Công nghiệp Thực phẩm Tp. HCM, năm 2018. 
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    45.13.2. Tài liệu tham khảo:  

 [1] Bùi Hữu Phƣớc, Giáo trình tài chính doanh nghiệp, NXB Tài chính, năm 2016. 

 [2] Nguyễn Minh Kiều, Giáo trình Tài chính doanh nghiệp, NXB Thống Kê, 2017. 

 45.14.Thang điểm đánh giá: 10/10 

 45.15. Đánh giá học phần:  

- Dự lớp:75% trở lên tính theo số tiết lên lớp. 

- Thi giữa học phần: tự luận 30% 

- Thi kết thúc học phần: tự luận 50% 

- Các yêu cầu khác: 20% (Thảo luận theo nhóm, tiểu luận, khác ….).  

2.45.16. Nội dung học phần:  

  45.16.1. Phân bố thời  ian c c c ươn  tron   ọc phần: 

STT Tên chƣơng 

Tổng 

số tiết 

hoặc 

giờ 

Phân bố thời gian 

(tiết hoặc giờ) 

Lý 

thuyết 

Bài 

tập 

Thảo 

luận 

TN/ 

TH 

Tự 

học 

1 
Giới thiệu về tài chính doanh 

nghiệp 
18 6 0 0 0 12 

2 Lãi suất 27 9 0 0 0 18 

3 Giá trị tiền tệ theo thời gian 27 9 0 0 0 18 

4 

Phƣơng pháp thẩm định dự 

án đầu tƣ và vận dụng trong 

thực tiễn 

18 6 0 0 0 12 

5 
Hoạch định ngân sách và chi 

phí s  dụng vốn  
18 6 0 0 0 12 

6 
Định giá trái phiếu cổ phiếu 

của công ty 
27 9 0 0 0 18 

Tổng 135 45 0 0 0 90 

 

  45.16.2. Đề cƣơng chi tiết của học phần: 

Chƣơng 1: giới thiệu về tài chính doanh nghiệp 

1.1. Khái niệm về doanh nghiệp và các loại hình doanh nghiệp 

1.1.1. Khái niệm về doanh nghiệp 

1.1.2. Các loại hình doanh nghiệp 

1.2. Tài chính doanh nghiệp 

1.2.1 Khái niệm 

1.2.2. Tầm quan trọng của dòng tiền 

1.2.3. Các quyết định tài chính  
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1.2.4. Mục tiêu hoạt động của doanh nghiệp  

1.3. Các nhân tố ảnh hƣởng đến tài chính doanh nghiệp  

1.3.1. Nhân tố loại hình doanh nghiệp 

1.3.2. Chính sách của Nhà nƣớc  

1.3.2.1. Thuế 

1.3.2.2. Khấu hao TSCĐ 

1.3.2.3. Lãi vay  

1.4. Thị trƣờng tài chính 

1.4.1. Khái niệm về thị trƣờng tài chính 

1.4.2. Cơ cấu thị trƣờng tài chính  

Chƣơng 2:   i suất 

2.1. Lãi đơn 

2.2. Lãi kép 

2.2.1. Khái niệm 

2.2.2. Công thức 

2.2.3. Các công thức hệ quả. 

2.2.4. Chuyển đổi lãi suất thực tƣơng đƣơng theo thời đoạn ngắn và dài  

2.2.5. Lãi suất bình quân của nhiều khoản vốn vay trên cùng một thời hạn  

2.2.6. Ghép lãi định k  m lần một năm trong n năm đầu tƣ (lãi gộp vốn) 

2.2.7. Lãi suất hiệu dụng của một khoản vay 

2.2.8. Lãi suất có tính đến yếu tố lạm phát 

2.2.9. Lãi suất trung bình trong lãi kép 

2.2.10. Lãi suất thực trong lãi kép 

2.2.11. So sánh giữa lãi đơn và lãi kép 

2.2.12. Bổ sung định lý 

2.2.13. Khuyến nghị d ng máy tính tài chính để tính lãi suất 

Chƣơng 3: Giá trị tiền tệ theo thời gian 

3.1. Định giá một khoản tiền tệ đơn 

3.1.1. Giá trị tƣơng lai của một khoản tiền tệ đơn 

3.1.2. Hiện giá của một khoản tiền tệ đơn 

3.1.3. Tình huống minh họa về định giá một k  

3.2. Định giá trƣờng hợp nhiều k  của nhiều khoản tiền tệ 

3.2.1. Giá trị tƣơng lai của một chuỗi tiền tệ đồng đều 

3.2.2. Hiện giá của một chuỗi tiền tệ đồng đều  

3.2.3. Hiện giá của chuỗi tiền tệ đồng đều mãi mãi (vô hạn) 

3.2.4. Hiện giá của một dòng tiền biến đổi (không đồng đều) 

3.3. Kỹ thuật nội suy tìm lãi suất 

3.3.1. Trƣờng hợp điểm hội tụ ở tƣơng lai (biết FV) 

3.3.2. Trƣờng hợp điểm hội tụ ở hiện tại (biết PV) 

3.3.3. Trƣờng hợp điểm hội tụ ở giữa hiện tại và tƣơng lai (biết PV*) 
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3.3.4. Dùng máy tính tài chính bỏ túi tính trực tiếp 

3.4. Tìm số k  đoạn n trong chuỗi tiền tệ đồng đều 

3.5. Phƣơng thức vay vốn và lịch trả nợ 

3.6. Vấn đề lập quỹ trả nợ 

Chƣơng 4: Phƣơng pháp thẩm định dự án đầu tƣ và vận dụng trong thực tiễn 

4.1. Phân loại các dự án đầu tƣ 

4.1.1. Theo tiêu chí mục đích 

4.1.2. Theo tiêu chí các mối quan hệ của dự án 

4.2. Phƣơng pháp thời gian hoàn vốn 

4.2.1. Phƣơng pháp thời gian hoàn vốn không chiết khấu 

4.2.2. Thời gian hoàn vốn có chiết khấu DPP ( Discounted Payback Period) 

4.3. Hiện giá thu nhập thuần NPV (Net Present Value) 

4.4. Tỷ suất sinh lợi nội tại IRR 

4.4.1. Tìm IRR bằng phƣơng pháp NPV giả định 

4.4.2. Hƣớng dẫn s  dụng phần mềm Excel để tính NPV và IRR 

4.4.3. IRR và quyết định chấp nhận hay loại bỏ dự án 

4.4.4. Ƣu nhƣợc điểm của phƣơng pháp IRR 

4.4.4.1. Ƣu điểm 

4.4.4.2. Nhƣợc điểm (cạm bẫy của IRR) 

4.5. Phƣơng pháp chỉ số sinh lợi PI (The Profitability Index) 

4.5.1. Khái niệm và công thức 

4.5.2. PI và quyết định chấp nhận hay loại bỏ dự án 

4.5.3. Ƣu nhƣợc điểm của phƣơng pháp PI 

4.6. Đánh giá dự án đầu tƣ trong trƣờng hợp nguồn vốn bị giới hạn 

4.6.1. Nguồn vốn bị giới hạn trong một thời k  

4.6.2. Nguồn vốn bị giới hạn trong nhiều thời k  

4.7. Thời điểm tối ƣu để đầu tƣ 

4.8. Các dự án đầu tƣ không thống nhất về thời gian 

4.8.1. Phƣơng pháp d ng tiền thay thế 

4.8.2. Phƣơng pháp chuỗi tiền tệ đều thay thế hàng năm (EA) 

4.9. Quyết định khi nào nên thay thế thiết bị hiện hữu 

4.10. Giá phải trả của việc tận dụng tài sản hiện hữu cho dự án mới 

Chƣơng 5: Hoạch định ngân sách và chi phí sử dụng vốn  

5.1. Hoạch định ngân sách vốn đầu tƣ 

5.1.1. Dòng tiền tăng thêm - Mấu chốt của hoạch định ngân sách vốn 

5.1.1.1. Phân biệt sự khác nhau giữa dòng tiền và thu nhập kế toán 

5.1.1.2. Các loại chi phí trong hoạch định ngân sách vốn 

5.2. Lạm phát và hoạch định ngân sách vốn 

5.2.1. Lãi suất và lạm phát 

5.2.2. Dòng tiền và lạm phát 
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5.2.3. Chiết khấu danh nghĩa hay chiết khấu thực 

5.2.4. Dòng tiền hoạt động (OCF) 

5.2.4.1. Bảng kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp 

5.2.4.2. Cách xác định dòng tiền hoạt động OCF 

5.3. Chi phí s  dụng vốn 

5.3.1. Khái niệm cơ bản 

5.3.2. Các giả định nền tảng  

5.3.3. Chi phí s  dụng vốn thành phần 

5.4.3.1. Chi phí s  dụng vốn vay dài hạn 

5.3.3.2. Chi phí s  dụng vốn cổ phần ƣu đãi (KP) 

5.3.3.3. Chi phí s  dụng vốn cổ phần thƣờng (Ke) 

5.3.4. Nguồn hình thành vốn cổ phần thƣờng 

5.4. Chi phí s  dụng vốn bình quân (WACC) 

5.5. Chi phí s  dụng vốn biên tế (MCC) và quyết định đầu tƣ 

5.5.1. Khái niệm chi phí s  dụng vốn biên tế 

5.5.2. Điểm gẫy đồ thị MCC 

5.5.3. Đƣờng cơ hội đầu tƣ IOS 

5.5.4. Hoạch định ngân quỹ vốn tối ƣu 

Chƣơng 6: Định giá trái phiếu cổ phiếu của công ty 

6.1. Một số cặp khái niệm về giá trị liên quan đến doanh nghiệp 

6.1.1. Giá trị thanh lý và giá trị hoạt động  

6.1.2. Giá trị sổ sách và giá trị trị trƣờng 

6.1.3. Giá trị thị trƣờng và giá trị lý thuyết 

6.2. Trái phiếu 

6.2.1. Một số vấn đề cơ bản về trái phiếu 

6.2.2. Định giá trái phiếu  

6.2.2.1. Trái phiếu không có thời hạn 

6.2.2.2. Trái phiếu có k  hạn đƣợc hƣởng lãi định k  hàng năm 

6.2.2.3. Trái phiếu có k  hạn không đƣợc hƣởng lãi định k  

6.2.2.4. Định giá trái phiếu trả lãi theo định k  n a năm 

6.2.2.5. Lợi suất đầu tƣ trái phiếu  

6.2.2.6. Lợi suất đầu tƣ lúc trái phiếu đáo hạn YTM (Yield to Maturity) 

6.2.2.7. Phân tích sự biến động giá trái phiếu  

6.2.2.8. Quyết định đầu tƣ trái phiếu 

6.3. Cổ phiếu 

6.3.1. Một số vấn đề cơ bản về cổ phiếu 

6.3.2. Nhóm tỷ số đánh giá cổ phiếu 

6.3.2.1. Thu nhập trên một cổ phiếu EPS (Earning Per Share)  

6.3.2.2. Cổ tức trên một cổ phiếu DPS (Divident Per Share)  

6.3.2.3. Tỷ số giá cổ phiếu trên thu nhập một cổ phiếu P/E  
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6.3.2.4. Tỷ số thị giá cổ phiếu trên thƣ giá cổ phiếu M/B 

6.3.3. Định giá cổ phiếu  

6.3.3.1. Định giá cổ phiếu phổ thông 

6.3.3.2. Định giá cổ phiếu ƣu đãi 

6.3.4. Lợi suất của cổ phiếu 

6.3.4.1. Lợi suất cổ phiếu ƣu đãi  

6.3.4.2. Lợi suất cổ phiếu thƣờng trƣờng hợp (g) không đổi 

 45.17. Cơ sở vật chất phục vụ học tập: 

- Phấn, bảng, micro, projector, laptop. 

- Giáo trình, tài liệu tham khảo, danh mục các chuyên đề và bài tập lớn. 

 45.18. Hƣớng dẫn thực hiện   

- Đề cƣơng này đƣợc áp dụng cho sinh viên đại học khối ngành Quản trị từ năm học 

2017 – 2018. 

- Trong phần đánh giá sinh viên, giảng viên cần nêu rõ quy định về đánh giá học phần, 

điều kiện để đƣợc dự thi kết thúc học phần. 

- Thời gian kiểm tra và thi: 

 + Kiểm tra tính điểm 30%: Trong khoảng thời gian 15 tuần 

 + Thi cuối học phần 70%: Sau tuần thứ 15 

 45.19. Phê duyệt    

 N  y    t  n     năm 2019 

 Trƣởng Khoa 

 

 

 

 

 

N  y   t  n      năm 2019 

Trƣởng Bộ môn 

N  y   t  n     năm 2019 

Ngƣời biên soạn 
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 46 ĐỀ CƢƠNG HỌC PHẦN: PHƢƠNG PH P NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 

TRONG KINH DOANH 

 46.1. Tên học phần: PHƢƠNG PH P NGHIÊN CỨU KHOA HỌC TRONG 

KINH DOANH 

 46.2.    học phần: 13200111 

 46.3. Số t n chỉ: 2(2,0,4) 

 46.4. Loại học phần: Bắt buộc 

 46.5. Đối tƣợng học: Sinh viên đại học chính quy khối ngành Quản trị 

 46.6. Giảng viên giảng dạy: 

STT Họ và tên Trình độ chuyên môn Đơn vị công tác 

1 Nguyễn Duy Thục PGS. Tiến sĩ Khoa QTKD 

2 Đỗ Hữu Hải Tiến sĩ Khoa QTKD 

3 Phạm Minh Luân Thạc sĩ Khoa QTKD 

4 Lê Thị Thanh Hà Thạc sĩ Khoa QTKD 

 

 46.7. Phân bố thời gian: 

- Học trên lớp    : 30 tiết 

- Tự học     : 60 tiết 

- Lý thuyết     : 30 tiết 

- Thí nghiệm/Thực hành (TN/TH)  : 00 tiết 

 46.8. Điều kiện tham gia học tập học phần: 

- Học phần tiên quyết: Xác suất thống kê 

- Học phần trƣớc: Không 

- Học phần song hành: Không 

 46.9. Mục tiêu môn học: 

Chuẩn 

đầu ra 

HP 

Mục tiêu học phần 

(Học phần này trang bị cho sinh viên) 

Chuẩn đầu 

ra CTĐT 

MR1 Quy trình nghiên cứu khoa học trong kinh doanh b 

MR2 Phƣơng pháp nghiên cứu trong kinh doanh b 

 46.10. Chuẩn đầu ra của học phần: 
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Chuẩn đầu ra 

HP 

 

Mục tiêu học phần 

(Sau khi học xong môn học n y, n ười học có thể) 

Chuẩn đầu 

ra CTĐT 

 

MR1 

MR1.1 Hiểu đƣợc quy trình nghiên cứu trong kinh doanh b 

MR1.2 Biết cách chọn một vấn đề nghiên cứu trong kinh 

doanh 

b 

 

 

MR2 

MR2.1 Hiểu đƣợc các phƣơng pháp nghiên cứu khoa học trong 

kinh doanh 

b 

MR2.2 Vận dụng các phƣơng pháp nghiên cứu khoa học thực 

hiện nghiên cứu cụ thể. 

b 

MR2.3 Có năng lực tự nghiên cứu b 

MR2.4 Ý thức trong đạo đức nghiên cứu b 

MR2.5 Tôn trọng nghiên cứu của bản thân và của cộng đồng 

khoa học 

b 

 46.11.  ô tả vắn tắt nội dung học phần: 

Học phần này gồm các nội dung sau: 

- Cách xác định vấn đề nghiên cứu, cấu trúc của bài nghiên cứu khoa học. 

- Kiến thức xây dựng mô hình và thang đo trong nghiên cứu kinh doanh. 

- Các phƣơng pháp nghiên cứu trong kinh doanh. 

- Thiết kế nghiên cứu ttrong kinh doanh. 

- Cách chọn mẫu tin cậy cho một nghiên cứu. 

- Cách thu thập dữ liệu và đo lƣờng trong nghiên cứu định lƣợng. 

- Các kiểm định thống kê, phân tích tin cậy, phân tích nhân tố và phân tích hồi quy. 

 46.12. Nhiệm vụ của sinh viên: 

- Tham dự giờ học lý thuyết trên lớp. 

- Làm các bài tập, tiểu luận theo yêu cầu của giảng viên. 

- Dự kiểm tra giữa học phần và thi cuối học phần. 

 46.13. Tài liệu học tập: 

 46.13.1. Tài liệu chính: 

[1] Nguyễn Đình Thọ, Giáo trình Phương pháp nghiên cứu khoa học trong 

kinh doanh, Nhà xuất bản tài chính, TPHCM, 2013. 

 46.13.2. Tài liệu tham khảo: 

[1] TS. Lê Quang Hùng, Phân tích dữ liệu trong kinh doanh, Nhà xuất bản 

kinh tế TPHCM, TPHCM, 2016. 
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 46.14. Thang điểm đánh giá: 10/10 

 46.15. Đánh giá học phần: 

- Đánh giá quá trình: 

+ Điểm thái độ học tập: 00% 

+ Điểm tiểu luận: 30% 

+ Điểm kiểm tra giữa học phần: 00% 

- Điểm thi kết thúc học phần: 70% 

 46.16. Nội dung học phần: 

 46.16.1. Phân bố thời gian các chƣơng trong học phần: 

STT Tên chƣơng 

Tổng 

số tiết 

hoặc 

giờ 

Phân bố thời gian 

(tiết hoặc giờ) 

Lý 

thuyết 

Bài 

tập 

Thảo 

luận 

TN/ 

TH 

Tự 

học 

1 
Tổng quan về phƣơng pháp nghiên 

cứu khoa học trong kinh doanh 
6 2 0 0 0 4 

2 Vấn đề nghiên cứu 6 2 0 0 0 4 

3 
Phƣơng pháp nghiên cứu trong kinh 

doanh 
18 6 0 0 0 12 

4 Mẫu, đo lƣờng và thu thập dữ liệu 24 6 2 0 0 16 

5 
Thống kê dùng trong kiểm định lý 

thuyết khoa học kinh doanh 
12 2 2 0 0 8 

6 
Phân tích thống kê quan trọng trong 

nghiên cứu kinh doanh 
24 4 4 0 0 16 

Tổng 90 22 8 0 0 60 

 

 46.16.2. Đề cƣơng chi tiết của học phần: 

Chƣơng 1. Tổng quan về phƣơng pháp nghiên cứu khoa học trong kinh doanh 

1.1. Khái niệm về nghiên cứu khoa học trong kinh doanh 

1.2. Các trƣờng phái nghiên cứu khoa học 

1.3. Lý thuyết khoa học 

1.4. Nghiên cứu, xây dựng và kiểm định lý thuyết khoa học 

1.5. Dữ liệu xây dựng và kiểm định lý thuyết khoa học 
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Chƣơng 2. Vấn đề nghiên cứu 

2.1. Vấn đề nghiên cứu 

2.2. Ý tƣởng, vấn đề, mục tiêu, câu hỏi và giả thuyết. 

2.3. Đối tƣợng nghiên cứu 

2.4. Tổng kết lý thuyết 

2.5. Tài liệu tham khảo và cách trích dẫn 

Chƣơng 3. Phƣơng pháp nghiên cứu trong kinh doanh 

3.1. Phƣơng pháp nghiên cứu định tính 

3.1.1. Nghiên cứu định tính trong xây dựng lý thuyết khoa học 

3.1.2. Phƣơng pháp GT và phƣơng pháp tình huống 

3.1.3. Dữ liệu và thu thập dữ liệu định tính 

3.1.4. Phân tích dữ liệu định tính 

3.2. Phƣơng pháp nghiên cứu định lƣợng 

3.2.1. Nghiên cứu định lƣợng trong kiểm định giả thuyết. 

3.2.2. Phƣơng pháp khảo sát 

Chƣơng 4. Chọn mẫu, đo lƣờng và thu thập dữ liệu 

4.1. Chọn mẫu 

4.2. Đo lƣờng và cấp độ thang đo trong thống kê 

4.3. Công cụ thu thập dữ liệu 

4.4. Chuẩn bị dữ liệu 

4.5. Hiệu chỉnh dữ liệu 

Chƣơng 5. Thống kê dùng trong kiểm định lý thuyết khoa học kinh doanh 

5.1. Thống kê mẫu 

5.2. Kiểm định thống kê 

5.3. S  dụng SPSS tính các hệ số thống kê 

Chƣơng 6. Phân tích thống kê quan trọng trong nghiên cứu kinh doanh 

6.1. Cronbach alpha và đánh giá độ tin cậy thang đo 

6.2. Phân tích nhân tố (EFA) 

6.3. Phân tích hồi quy 

6.4. Kiểm định mô hình và giả thuyết nghiên cứu 

 46.17. Cơ sở vật chất phục vụ học tập: 

- Phấn, bảng, micro, projector, laptop. 
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- Giáo trình, tài liệu tham khảo, danh mục các chuyên đề và bài tập lớn. 

 46.18. Hƣớng dẫn thực hiện: 

- Đề cƣơng này đƣợc áp dụng cho sinh viên đại học khối ngành Quản trị từ năm 

học 2017 – 2019. 

- Trong phần đánh giá sinh viên, giảng viên cần nêu rõ quy định về đánh giá 

học phần, điều kiện để đƣợc dự thi kết thúc học phần. 

- Thời gian kiểm tra và thi: 

+ Kiểm tra giữa học phần 30%: Trong quá trình 15 tuần 

+ Thi cuối học phần 70%: Sau tuần thứ 15 

- Cách thức đánh giá: 

+ Đánh giá 30%: Kiểm tra các bài tập thực tế dữ liệu tại lớp. 

+ Đánh giá cuối k  70%: Bài tiểu luận lớn báo cáo tại lớp. 

 46.19. Phê duyệt: 

N  y    t  n     năm 2019 

Trƣởng Khoa 

 

 

 

TS. Bùi Hồng Đăng 

N  y    t  n     năm 2019 

Trƣởng Bộ môn 

 

 

 

TS. Ngô Văn Thạo 

N  y   t  n     năm 2019 

Ngƣời biên soạn 
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 47 ĐỀ CƢƠNG HỌC PHẦN: HÀNH VI NGƢỜI TIÊU DÙNG 

 47.1. Tên học phần: HÀNH VI NGƢỜI TIÊU DÙNG 

 47.2     học phần:  

 47.3. Số t n chỉ: 2(2,0,4) 

 47.4. Loại học phần: Tự chọn 

 47.5. Đối tƣợng học:  Sinh viên đại học chính quy khối ngành kinh tế 

 47.6. Giảng viên giảng dạy: 

STT Họ và tên Trình độ chuyên môn Đơn vị công tác 

1 Nguyễn Thị Qu nh Nhƣ Thạc sĩ Khoa QTKD 

2 Nguyễn Thị Thanh Vân Thạc sĩ Khoa QTKD 

3 Trần Tuấn Anh Thạc sĩ Khoa QTKD 

 

 47.7. Phân bố thời gian: 

- Học trên lớp:     30 tiết 

- Tự học:      60 tiết 

- Lý thuyết:      30 tiết 

- Thí nghiệm/Thực hành (TN/TH):  00 tiết 

 47.8. Điều kiện tham gia học tập học phần: 

- Học phần tiên quyết: Không 

- Học phần trƣớc: Marketing căn bản 

- Học phần song hành: Không 

 47.9. Mục tiêu học phần: 

Chuẩn đầu 

ra HP 

Mục tiêu học phần 

(Học phần này trang bị cho sinh viên) 

Chuẩn đầu 

ra CTĐT 

BC1 Những kiến thức và kỹ năng liên quan đến hành vi ngƣời 

tiêu dùng 

h 

BC2 Các yếu tố tác động tác động đến hành vi của ngƣời tiêu 

dùng 

h 

BC3 Triển khai các hoạt động Marketing qua phân tích hành 

vi ngƣời tiêu dùng 

h,j 

 47.10. Chuẩn đầu ra của học phần: 

Chuẩn đầu ra 

HP 

 

Mục tiêu học phần 

(Sau khi học xong môn học n y, n ười học có thể) 

Chuẩn đầu 

ra CTĐT 

BC1 BC1.1 Nắm vững các khái niệm về hành vi ngƣời tiêu dùng h 
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BC2 

BC2.1 Nhận biết đƣợc những nhân tố bên ngoài, bên trong tác 

động đến quá trình ra quyết định mua sắm của ngƣời 

tiêu dùng 

h 

BC2.2 Hiểu đƣợc cách thức ngƣời tiêu d ng đánh giá và lựa 

chọn sản phẩm, các tiêu chuẩn ngƣời tiêu d ng d ng để 

đánh giá sản phẩm 

h 

BC2.3 Hiểu đƣợc các hành vi và tâm lý của của ngƣời tiêu dùng 

sau khi mua sắm, hành vi s  dụng và loại bỏ sản phẩm 

h 

 

 

BC3 

BC3.1 Tìm kiếm, nắm bắt, khơi dậy và đáp ứng nhu cầu của 

ngƣời tiêu dùng 

h 

BC3.2 Đƣa ra các chiến lƣợc marketing hợp l  để giúp ngƣời 

tiêu dùng dễ dàng tiếp cận với các thông tin về sản 

phẩm, về doanh nghiệp 

h 

BC3.3 Biết cách cung cấp các thông tin cần thiết nhằm tác động 

đến quá trình đánh giá và lựa chọn sản phẩm của ngƣời 

tiêu dùng 

h 

BC3.4 Biết cách s  dụng các yếu tố môi trƣờng vật chất tại 

điểm mua sắm (âm thanh, nhiệt độ, ánh sáng, mùi 

hƣơng…) cũng nhƣ các yếu tố xã hội để tác động đến 

hành vi của ngƣời tiêu dùng. 

h,j 

BC3.5 Phát triển kỹ năng lắng nghe và cảm thông, chia sẻ, tạo 

sự tin cậy trong mối quan hệ tƣơng tác giữa ngƣời bán 

hàng và ngƣời tiêu dùng 

h,j 

BC3.6 Nâng cao kỹ năng làm việc nhóm, phân chia công việc, 

thuyết trình, ra quyết định và giải quyết vấn đề thông 

qua những tình huống t m l  ngƣời tiêu dùng 

h 

BC3.7 Ý thức đƣợc tầm quan trọng của việc nghiên cứu hành vi 

ngƣời tiêu d ng đối với hoạt động marketing của doanh 

nghiệp 

h 

BC3.8 Tích cực trong việc tìm hiểu những vấn đề chuyên môn 

s u hơn của chuyên ngành, nỗ lực trong việc nắm bắt, 

đáp ứng và thỏa mãn nhu cầu của ngƣời tiêu dùng 

h 

 47.11.  ô tả vắn tắt nội dung học phần: 

Học phần này gồm các nội dung sau: 

- Tổng quan về hành vi khách hàng là ngƣời tiêu dùng và tầm quan trọng của 

việc nghiên cứu hành vi ngƣời tiêu dùng. 

- Những nhân tố tác động đến quá trình ra quyết định mua sắm của khách hàng 

ngƣời tiêu dùng. 

- Quá trình và các giai đoạn ra quyết định mua của ngƣời tiêu dùng. 

 47.12. Nhiệm vụ của sinh viên: 
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- Tham dự giờ học lý thuyết trên lớp. 

- Làm các bài tập, tiểu luận theo yêu cầu của giảng viên. 

- Dự thi cuối học phần. 

 47.13. Tài liệu học tập: 

 47.13.1. Sách, giáo trình chính: 

[1] David Mothersbaugh and Delbert Hawkins, Consumer Behavior: Building 

Marketing Strategy (13
th

-edition), NXB McGraw-Hill/Irwin Education (ISBN10: 

1259726711; ISBN13: 9781259726712), 2016. 

[2] Nguyễn Xuân Lãn, Phạm Thị Lan Hƣơng, Đƣờng Thị Liên Hà, Hành vi 

người tiêu dùng, NXB Tài Chính, 2010. 

[3] Trƣờng Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM, Khoa QTKD & DL, 

Bài giảng Hành vi người tiêu dùng, Lƣu hành nội bộ, 2017. 

 47.13.2. Tài liệu tham khảo: 

[1] B i Văn Quang, Nguyễn Thị Thu Trang, Hành vi người tiêu dùng: Thấu 

hiểu và vận dụng, NXB Lao Động – Xã Hội, 2015. 

[2] Graves Philip, Người tiêu dùng học, NXB Trẻ, 2011. 

[3] Kotler Philip, Armstrong Gary, Principles of Marketing (14ed), NXB 

Person Education, Inc, 2012. 

[4]. Tạ Thị Hồng Hạnh, Tài liệu hướng dẫn học tập Hành vi khách hàng, 

NXB Trƣờng Đại học Mở TP.HCM, 2009. 

 47.14. Thang điểm đánh giá: 10/10 

 47.15. Đánh giá học phần: 

- Đánh giá quá trình: 

+ Điểm thái độ học tập: 00% 

+ Điểm tiểu luận: 30% 

+ Điểm kiểm tra giữa học phần: 00% 

- Điểm thi kết thúc học phần: 70% 

 47.16. Nội dung học phần: 

 47.16.1. Phân bố thời gian các chƣơng trong học phần: 

STT Tên chƣơng 

Tổng 

số tiết 

hoặc 

giờ 

Phân bố thời gian 

(tiết hoặc giờ) 

Lý 

thuyết 

Bài 

tập 

Thảo 

luận 

TN/ 

TH 

Tự 

học 

1 
Tổng quan về hành vi 

ngƣời tiêu dùng 
6 2 0 0 0 4 

2 
Các yếu tố ảnh hƣởng đến 

hành vi ngƣời tiêu dùng 
21 3 0 4 0 14 
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3 
Hành vi ngƣời tiêu dùng 

trƣớc khi mua sắm 
21 3 0 4 0 14 

4 
Hành vi ngƣời tiêu dùng 

khi mua sắm 
21 3 0 4 0 14 

5 
Hành vi ngƣời tiêu dùng 

sau khi mua sắm 
21 3 0 4 0 14 

Tổng 90 14 0 16 0 60 

 47.16.2. Đề cƣơng chi tiết của học phần: 

Chƣơng 1. Tổng quan về hành vi ngƣời tiêu dùng 

1.1. Giới thiệu hành vi ngƣời tiêu dùng 

1.1.1. Khái niệm khách hàng ngƣời tiêu dùng 

1.1.2. Phân loại khách hàng 

1.1.3. Khái niệm hành vi ngƣời tiêu dùng 

1.2. Tại sao phải nghiên cứu hành vi ngƣời tiêu dùng? 

1.3. Nội dung nghiên cứu hành vi ngƣời tiêu dùng 

1.3.1. Nội dung nghiên cứu 

1.3.2. Phƣơng pháp nghiên cứu 

1.3.3. Phạm vi nghiên cứu 

Chƣơng 2. Các yếu tố ảnh hƣởng đến hành vi ngƣời tiêu dùng 

2.1. Các yếu tố bên ngoài 

2.1.1. Các yếu tố văn hóa 

2.1.2. Yếu tố xã hội 

2.2. Các yếu tố bên trong 

2.2.1. Động cơ, tính cách, cảm xúc 

2.2.2. Nhận thức, học tập, ghi nhớ 

2.2.3. Thái độ và sự thay đổi thái độ 

Chƣơng 3. Hành vi ngƣời tiêu d ng trƣớc khi mua sắm 

3.1. Nhận biết nhu cầu 

3.1.1. Bản chất của sự nhận biết nhu cầu 

3.1.2. Các nhân tố tác đến trạng thái mong muốn 

3.1.3. Các nhân tố tác động đến trạng thái hiện tại 

3.1.4. Chiến lƣợc marketing và sự nhận biết nhu cầu 

3.2. Tìm kiếm thông tin 

3.2.1. Các loại quyết định của khách hàng 

3.2.2. Bản chất của việc tìm kiếm thông tin 

3.2.3. Các loại thông tin đƣợc tìm kiếm 

3.2.4. Các nguồn thông tin đƣợc tìm kiếm 

3.2.5. Các nhân tố tác động đến việc tìm kiếm thông tin bên ngoài 
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3.2.6. Các chiến lƣợc marketing dựa trên các kiểu mẫu tìm kiếm thông tin của 

khách hàng 

Chƣơng 4. Hành vi ngƣời tiêu dùng khi mua sắm 

4.1. Đánh giá và lựa chọn giải pháp 

4.1.1. Các tiêu chuẩn đánh giá 

4.1.2. Những xét đoán cá nh n và chiến lƣợc marketing 

4.1.3. Các quy tắc quyết định 

4.2. Những tác động tình huống 

4.2.1. Phân loại tình huống 

4.2.2. Xếp loại tình huống theo hƣớng tác động 

4.2.3. Những tác động tình huống và chiến lƣợc marketing 

Chƣơng 5. Hành vi ngƣời tiêu dùng sau khi mua sắm 

5.1. T m l  ngƣời tiêu dùng sau khi mua sắm 

5.2. S  dụng và không s  dụng sản phẩm 

5.2.1. Việc s  dụng sản phẩm 

5.2.2. Ðóng gói sản phẩm 

5.2.3. Những sản phẩm có khiếm khuyết 

5.3. Vấn đề x  lý thải bỏ sản phẩm, bao bì 

5.4. Đánh giá việc mua sắm 

5.4.1. Quá trình đánh giá 

5.4.2. Các khía cạnh của sự thỏa mãn sản phẩm 

5.4.3. Các phản ứng không hài lòng của khách hàng 

5.4.4. Chiến lƣợc marketing và những khách hàng không hài lòng 

5.5. Sự hài lòng của ngƣời tiêu dùng, hành vi mua sắm lặp lại và sự trung thành 

của ngƣời tiêu dùng 

5.5.1. Bản chất của hành vi mua sắm lặp lại 

5.5.2. Hành vi mua sắm lặp lại, lòng trung thành và chiến lƣợc marketing 

 47.17. Cơ sở vật chất phục vụ học tập: 

- Phấn, bảng, micro, projector, laptop. 

- Giáo trình, tài liệu tham khảo, danh mục các chuyên đề và bài tập lớn. 

 47.18. Hƣớng dẫn thực hiện 

- Đề cƣơng này đƣợc áp dụng cho sinh viên đại học khối ngành kinh tế từ năm 

học 2017. 

- Trong phần đánh giá sinh viên, giảng viên cần nêu rõ quy định về đánh giá 

học phần, điều kiện để đƣợc dự thi kết thúc học phần. 

- Thời gian kiểm tra và thi: 

+ Kiểm tra tính điểm 30%: Trong khoảng thời gian 15 tuần 

+ Thi cuối học phần 70%: Sau tuần thứ 15 
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 47.19. Phê duyệt 

N  y    t  n     năm 2019 

Trƣởng Khoa 

 

 

 

 

TS. Bùi Hồng Đăng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N  y   t  n      năm 2019 

Trƣởng Bộ môn 

 

 

 

 

Ths. Phạm Minh Luân 

 

N  y   t  n     năm 2019 

Ngƣời biên soạn 
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48. ĐỀ CƢƠNG HỌC PHẦN: BẢO HIỂM TRONG KINH DOANH 

 48.1. Tên học phần: BẢO HIỂM TRONG KINH DOANH 

 48.2.    học phần:  

 48.3. Số t n chỉ: 2(2,0,4) 

 48.4. Loại học phần: Bắt buộc 

 48.5. Đối tƣợng học: Sinh viên đại học chính quy khối ngành Kinh doanh quốc tế 

 48.6. Giảng viên giảng dạy: 

STT Họ và tên Trình độ chuyên môn Đơn vị công tác 

1 Ngô Văn Thạo Tiến sĩ Khoa QTKD 

2 Nguyễn Xuân Quyết Tiến sĩ Khoa QTKD 

3 Nguyễn Thị Thu Trang Thạc sĩ Khoa QTKD 

 

 48.7. Phân bố thời gian: 

- Học trên lớp:     45 tiết 

- Tự học:      90 tiết 

- Lý thuyết:      45 tiết 

- Thí nghiệm/Thực hành (TN/TH):  00 tiết 

 48.8. Điều kiện tham gia học tập học phần: 

- Học phần tiên quyết: Không 

- Học phần trƣớc: Kinh tế vi mô, kinh tế vĩ mô, Đầu tƣ Quốc tế 

- Học phần song hành: Không 

 48.9. Mục tiêu học phần: 

Chuẩn 

đầu ra 

HP 

Mục tiêu học phần 

(Học phần này trang bị cho sinh viên) 

Chuẩn đầu 

ra CTĐT 

IN1 Khái niệm và vấn đề cơ bản về lĩnh vực Bảo hiểm h 

IN2 Các phƣơng thức x  lý rủi ro, nguy cơ, tổn thất h 

IN3 Những vấn đề cơ bản của một hợp đồng bảo hiểm h 

 

 

 

 



331 

 48.10. Chuẩn đầu ra của học phần: 

Chuẩn đầu ra 

HP 

 

Mục tiêu học phần 

(Sau khi học xong môn học n y, n ười học có thể) 

Chuẩn đầu 

ra CTĐT 

 

IN1 

IN1.1 Nắm bắt đƣợc các loại hình bảo hiểm, hình thức và các 

điều kiện pháp l  trong bảo hiểm kinh doanh 

h 

IN1.2 Hiểu, vận dụng và có thể lựa chọn các hình thức và điều 

khoản bảo hiểm ph  hợp cho các điều kiện kinh doanh 

quốc tế áp dụng 

h 

IN1.3 Vận dụng đƣợc các kiến thức đã học của học phần để trợ 

giúp việc ra quyết định quản l  có liên quan đến hoạt 

động đầu tƣ và kinh doanh quốc tế có tính chất rủi ro 

h 

 

 

IN2 

IN2.1 Các loại rủi ro và nhận diện các mối nguy h 

IN2.2 Vận dụng các loại hình bảo hiểm để giảm thiểu rủi ro 

trong kinh doanh quốc tế 

h 

IN2.3 Đánh giá đƣợc những lợi ích của việc thực hiện các 

nghiệp vụ bảo hiểm 

h 

 

 

IN3 

IN3.1 Các chủ thể trong hợp đồng bảo hiểm h 

IN3.2 Các điều kiện bảo hiểm và bồi thƣờng h 

IN3.3 Xây dựng và thực hiện chƣơng trình bảo hiểm của một 

đơn vị kinh doanh 

h 

IN3.4 Tiếp cận và giải quyết các vấn đề kinh tế hiện đại phù 

hợp với xu thế phát triển hiện nay 

h 

IN3.5 Chủ động, tích cực trong việc học tập, nghiên cứu 

môn học 

h 

 48.11.  ô tả vắn tắt nội dung học phần: 

Môn học nhằm cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về bảo hiểm: 

các khái niệm, thuật ngữ chuyên ngành; các cơ sở kỹ thuật, pháp lý, kinh tế; cơ chế 

hoạt động và vai trò tác dụng của bảo hiểm trong hoạt động kinh doanh, kiến thức về 

một số loại hình bảo hiểm trong hoạt động kinh doanh. 

 48.12. Nhiệm vụ của sinh viên: 

- Tham dự giờ học lý thuyết trên lớp. 

- Làm các bài tập, tiểu luận theo yêu cầu của giảng viên. 

- Dự kiểm tra giữa học phần và thi cuối học phần. 

 48.13. Tài liệu học tập: 

13.1. Sách, giáo trình chính: 

            [1]    Tập bài giảng Bảo hiểm trong kinh doanh, Khoa Quản trị kinh doanh, đại     

học công nghiệp thực phẩm Tp. Hồ Chí Minh 
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 [2]  Nguyễn văn Định (2010), Giáo trình quản trị kinh doanh bảo hiểm, NXB 

Thống kê. 

[3]  Nguyễn Quang Thu (2011), Quản trị rủi ro và bảo hiểm trong doanh 

nghiệp, NXB Lao Động. 

 

 13.2. Tài liệu tham khảo: 

      [4]   Đỗ Quốc Dũng , Trần Hoàng Giang & Nguyễn Thành Long (2015), 

Giao nhận vận tải và bảo hiểm, NXB Tài chính. 

            [5] Phan Thị Cúc (2008), Nguyên lý Bảo hiểm, NXB Thống Kê          

 

 48.14. Thang điểm đánh giá: 10/10 

 48.15. Đánh giá học phần: 

- Đánh giá quá trình: 

+ Điểm thái độ học tập: 10 % 

+ Điểm tiểu luận: 20% 

+ Điểm kiểm tra giữa học phần: 00% 

- Điểm thi kết thúc học phần: 70% 

 48.16. Nội dung học phần: 

 48.16.1. Phân bố thời gian các chƣơng trong học phần: 

STT Tên chƣơng 

Tổng 

số tiết 

hoặc 

giờ 

Phân bố thời gian 

(tiết hoặc giờ) 

Lý 

thuyết 

Bài 

tập 

Thảo 

luận 

TN/ 

TH 

Tự 

học 

1 
Chƣơng 1: Những khái niệm 

chung về rủi ro 
9 2 0 1  6 

2 
Chƣơng 2: Các khái niệm về 

bảo hiểm 
9 2 0 1  6 

3 
Chƣơng 3: Hợp đồng bảo 

hiểm 
18 4 0 2  12 

4 
Chƣơng 4: Bảo hiểm trong 

kinh doanh 
12 3 0 1  8 

5 

Chƣơng 5: Bảo hiểm hàng 

hải và hàng hóa vận chuyển 

nội địa  

18 4 0 2  12 

6 
Chƣơng 6: Bảo hiểm hàng 

không 
12 4    8 

7 

Chƣơng 7: Bảo hiểm hỏa 

hoạn và các loại rủi ro đặc 

biệt 

12 4    8 
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Tổng 90 23 0 7  60 

 48.16.2. Đề cƣơng chi tiết của học phần: 

Chƣơng 1: Những khái niệm chung về rủi ro 

1.1 Tổn thất và mức độ tổn thất 

1.2. Rủi ro và mức độ rủi ro 

1.3. Ngu  cơ và hiểm họa 

1.4. Một số khái niệm khác 

1.5  Một số phƣơng thức xử lý rủi ro, ngu  cơ và tổn thất 

1.6. Quản trị rủi ro 

Chƣơng 2: Các khái niệm về bảo hiểm 

2.1. Khái niệm 

2.2. Bản chất 

2.3. Vai trò 

2.4. Lịch s  ra đời và phát triển 

2.5. Phân loại bảo hiểm 

2.6. Một số nguyên tắc cơ bản trong hoạt động bảo hiểm 

2.6.1. Cơ sở kỹ thuật của bảo hiểm 

2.6.2. Quyền lợi có thể đƣợc bảo hiểm 

2.6.3. Nguyên tắc trung thực tuyệt đối 

2.6.4. Nguyên tắc bồi thƣờng và nguyên tắc khoán 

2.6.5. Thế quyền đ i bồi hoàn 

2.6.6. Nguyên tắc đóng góp tổn thất 

 Chƣơng 3: Hợp đồng Bảo hiểm 

3.1. Khái niệm 

3.2. Tính chất 

3.3. Phân loại 

3.4. Khách thuê hợp đồng bảo hiểm 

3.5. Chủ thuê hợp đồng bảo hiểm 

 3.6. Nội dung của hợp đồng bảo hiểm 

 3.7. Thiết lập, s a đổi, thực hiện và chấm dứt hợp đồng bảo hiểm 

Chƣơng 4: Bảo hiểm kinh doanh (Bảo hiểm thƣơng mại) 

 4.1. Khái niệm và các nguyên tắc hoạt động của bảo hiểm thƣơng mại 

 4.2. Phân loại bảo hiểm thƣơng mại 

 4.3. Khái quát chung về hợp đồng bảo hiểm thƣơng mại 
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 4.4. Bảo hiểm thƣơng mại ở Việt Nam 

Chƣơng 5: Bảo hiểm hàng hải và hàng hóa vận chuyển nội địa 

 5.1. Khái niệm và các loại hình bảo hiểm hàng hải 

 5.2. Rủi ro và tổn thất trong bảo hiểm hàng hải 

 5.3. Bảo hiểm hàng hóa XNK chuyên chở bằng đƣờng biển 

 5.4. Bảo hiểm hàng hóa vận chuyên nội địa (đƣờng bộ, đƣờng sắt, đƣờng sông, 

đƣờng ven biển) 

Chƣơng 6: Bảo hiểm hàng không 

 6.1. Khái niệm 

 6.2. Các loại hình bảo hiểm hàng không chủ yếu 

 6.3. Bảo hiểm hàng hóa vận chuyển bằng đƣờng hàng không 

Chƣơng 7: Bảo hiểm hỏa hoạn và các rủi ro đặc biệt 

 7.1. Khái niệm 

 7.2. Trách nhiệm của bảo hiểm trong bảo hiểm hỏa hoạn 

 7.3. Hợp đồng bảo hiểm hỏa hoạn và các rủi ro đặc biệt  

 48.17. Cơ sở vật chất phục vụ học tập: 

- Phấn, bảng, micro, projector, laptop. 

- Giáo trình, tài liệu tham khảo, danh mục các chuyên đề và bài tập lớn. 

 48.18. Hƣớng dẫn thực hiện: 

- Đề cƣơng này đƣợc áp dụng cho sinh viên đại học khối ngành Quản trị từ năm 

học 2017 – 2018. 

- Trong phần đánh giá sinh viên, giảng viên cần nêu rõ quy định về đánh giá 

học phần, điều kiện để đƣợc dự thi kết thúc học phần. 

- Thời gian kiểm tra và thi: 

+ Kiểm tra tính điểm 30%: Trong khoảng thời gian 15 tuần 

+ Thi cuối học phần 70%: Sau tuần thứ 15 

 48.19. Phê duyệt: 

Ngày     tháng     năm 2019 

Trƣởng Khoa 

 

 

 

 

TS. Bùi Hồng Đăng 

 

Ngày    tháng      năm 2019 

Trƣởng Bộ môn 

 

 

 

 

Ths. Phạm Minh Luân 

Ngày    tháng   năm 2019 

Ngƣời biên soạn 
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49. ĐỀ CƢƠNG HỌC PHẦN: QUẢN TRỊ QUAN HỆ KHÁCH HÀNG 

 49.1. Tên học phần: QUẢN TRỊ QUAN HỆ KHÁCH HÀNG 

 49.2.    học phần: 13200098 

 49.3. Số t n chỉ: 2(2,0,4) 

 49.4. Loại học phần: Bắt buộc hoặc tự chọn 

 49.5. Đối tƣợng học:  Đại học liên thông hoặc đại học chính quy chuyên ngành quản trị 

 49.6. Giảng viên giảng dạy: 

STT Họ và tên Trình độ chuyên môn Đơn vị công tác 

1 Phạm Minh Lu n Thạc sĩ Khoa QTKD 

2 Võ Thanh Hiền Thạc sĩ Khoa QTKD 

3 Phạm Đình Tu n Thạc sĩ Khoa QTKD 

 

 49.7. Phân bố thời gian: 

- Học trên lớp:     30 tiết 

- Tự học:      60 tiết 

- Lý thuyết:      23 tiết 

- Thí nghiệm/Thực hành (TN/TH):  0 tiết 

- Thảo luận:      7 tiết 

 49.8. Điều kiện tham gia học tập học phần: 

- Học phần tiên quyết: Quản trị bán hàng 

- Học phần trƣớc: Marketing căn bản 

- Học phần song hành: Không 

 49.9. Mục tiêu học phần: 

Chuẩn đầu 

ra HP 

Mục tiêu học phần 

(Học phần này trang bị cho sinh viên) 

Chuẩn đầu 

ra CTĐT 

CR1 Tổng quan về quản trị quan hệ khách hàng h 

CR2 Quản trị sự xung đột và duy trì sự hài lòng của khách hàng h,j 

CR3 Kiểm tra, đánh giá, và điều chỉnh hoạt động quản trị quan hệ 

khách hàng 

h,j,l 

 

 49.10. Chuẩn đầu ra của học phần: 

Chuẩn đầu ra 

HP 

Mục tiêu học phần 

(Sau khi học xong môn học n y, n ười học có thể) 

Chuẩn đầu 

ra CTĐT 
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CR1 

CR1.1 Nắm đƣợc vai trò và tầm quan trọng của quản trị quan hệ 

khách hàng 

h 

CR1.2 Vận dụng các chiến lƣợc quan hệ khách hàng h 

CR1.3 Biết đƣợc nguyên tắc quản trị cơ sở dữ liệu khách hàng h 

 

 

CR2 

CR2.1 Nhận diện các loại xung đột phát sinh đối với khách 

hàng 

h 

CR2.2 Biết vận dụng các nguyên tắc duy trì sự hài lòng của 

khách hàng 

h,j 

CR2.3 Áp dụng các kỹ thuật chăm sóc cho từng nhóm khách 

hàng 

h 

 

 

CR3 

CR3.1 Biết s  dụng phƣơng pháp đánh giá cho từng đối tƣợng h 

CR3.2 Biết s  dụng các tiêu chuẩn vào đánh giá hoạt động phục 

vụ khách hàng và Marketing 

h,j 

CR3.3 Biết ph n tích, đánh giá, ph n loại khách hàng khi áp 

dụng thực tế 

h,j,l 

CR3.4 Có hứng thú học tập, yêu thích ngành nghề bán hàng và 

các dịch vụ bán hàng cũng nhƣ các hoạt động marketing 

h,l 

CR3.5 Có thái độ khách quan, trung thực; có tác phong tỉ mỉ, 

cẩn thận, chính xác và có tinh thần hợp tác trong việc 

học tập, làm việc nhóm 

h,l 

CR3.6 Có ý thức vận dụng những hiểu biết của môn học vào 

trong kinh doanh sản phẩm và dịch vụ. 

h,l 

 49.11.  ô tả vắn tắt nội dung học phần: 

Học phần này bao gồm các nội dung sau: 

- Tổng quan về Quản trị quan hệ khách hàng; Dịch vụ khách hàng trong quản trị 

quan hệ khách hàng; Chiến lƣợc quản trị quan hệ khách hàng. 

- Quản trị và chia sẻ cơ sở dữ liệu khách hàng; Tác động của CRM tới chiến 

lƣợc marketing và bán hàng; Quản trị sự xung đột và duy trì sự hài lòng của khách 

hàng; Kiểm tra, đánh giá, và điều chỉnh hoạt động quản trị quan hệ khách hàng. 

 49.12. Nhiệm vụ của sinh viên: 

- Tham dự giờ học lý thuyết trên lớp. 

- Làm các bài tập, tiểu luận theo yêu cầu của giảng viên. 

- Dự thi cuối học phần. 

 49.13. Tài liệu học tập: 

 49.13.1. Sách, giáo trình chính: 

[1] Nguyễn Văn Dung, Quản lý quan hệ khách hàng, NXB Giao thông vận tải, 
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Tp. HCM, 2010. 

[2] Phạm Minh Lu n, Tập bài giảng power point Quản trị quan hệ khách 

hàng, Trƣờng Đại học Công nghiệp Thực phẩm Tp. Hồ Chí Minh (Lƣu hành nội bộ). 

 49.13.2. Tài liệu tham khảo: 

[1] Trƣơng Đình Chiến, Quản trị quan hệ khách hàng, NXB Phụ Nữ, Hà Nội, 2009. 

[2] Jill Dyche, Cẩm nang quản lý quan hệ khách hàng, NXB Tổng hợp Tp. 

HCM, 2010. 

 49.14. Thang điểm đánh giá: 10/10 

 49.15. Đánh giá học phần: 

- Đánh giá quá trình: 

+ Điểm thái độ học tập: 10% 

+ Điểm tiểu luận: 20% 

+ Điểm kiểm tra giữa học phần: 0% 

- Điểm thi kết thúc học phần: 70% 

 49.16. Nội dung học phần: 

 49.16.1. Phân bố thời gian các chƣơng trong học phần: 

ST

T 
Tên chƣơng 

Tổng 

số tiết 

hoặc 

giờ 

Phân bố thời gian 

(tiết hoặc giờ) 

Lý 

thuyết 

Bài 

tập 

Thảo 

luận 

TN/ 

TH 

Tự 

học 

1 
Tổng quan về Quản trị quan hệ 

khách hàng 
9 2 0 1 0 6 

2 
Dịch vụ khách hàng trong quản trị 

quan hệ khách hàng 
15 4 0 1 0 10 

3 
Chiến lƣợc quản trị quan hệ khách 

hàng 
15 4 0 1 0 10 

4 
Quản trị và chia sẻ cơ sở dữ liệu 

khách hàng 
15 4 0 1 0 10 

5 
Tác động của CRM tới chiến lƣợc 

marketing và bán hàng 
12 3 0 1 0 8 

6 
Quản trị sự xung đột và duy trì sự 

hài lòng của khách hàng 
9 2 0 1 0 6 

7 

Kiểm tra, đánh giá, và điều chỉnh 

hoạt động quản trị quan hệ khách 

hàng 

15 4 0 1 0 10 

Tổng 90 23 0 7 0 60 

 49.16.2. Đề cƣơng chi tiết của học phần: 

Chƣơng 1. Tổng quan về quản trị quan hệ khách hàng 

1.1. Vai trò của quản trị quan hệ khách hàng 

1.1.1. Khái niệm 
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1.1.2. Vai trò 

1.1.3. Nội dung của quản trị quan hệ khách hàng 

1.2. Đặc điểm và phạm vi của quản trị quan hệ khách hàng 

1.2.1. Đặc điểm của quản trị quan hệ khách hàng 

1.2.2. Phạm vi các hoạt động quản trị quan hệ khách hàng 

1.3. Các yếu tố chi phối đến quản trị quan hệ khách hàng 

1.4. Mối quan hệ giữa quản trị quan hệ khách hàng với các hoạt động quản trị 

chức năng khác 

1.4.1. CRM với marketing 

1.4.2. CRM với bán hàng 

1.4.3. Truyền thông với CRM 

1.4.4. Dịch vụ khách hàng với CRM 

1.4.5. Con ngƣời với CRM 

1.5. Tìm hiểu các mối quan hệ 

1.5.1. Chất lƣợng của các mối quan hệ 

1.5.2. Lý do các công ty và khách hàng cần có các mối quan hệ 

1.5.3. Sự thoả mãn, trung thành của khách hàng và thành tích của doanh nghiệp 

1.5.4. Các lý thuyết về quản lý quan hệ 

Chƣơng 2. Dịch vụ khách hàng trong quản trị quan hệ khách hàng 

2.1. Bản chất và vai trò của dịch vụ khách hàng trong chiến lƣợc và hoạt động CRM 

2.2. Các cấp độ của dịch vụ khách hàng/bán hàng 

2.2.1. Cấp độ 1 - Những khách hàng mua lần đầu 

2.2.2. Cấp độ 2 - Những khách hàng mua lặp lại 

2.3. Lựa chọn hình thcs dịch vụ khách hàng/ bán hàng 

2.3.1. Hồ sơ Pyramid 

2.3.2. Hồ sơ Hourglass 

2.3.3. Hồ sơ Hexagon 

Chƣơng 3. Chiến lƣợc quản trị quan hệ khách hàng 

3.1. Phân tích chiến lƣợc 

3.1.1. Phân tích chiến lƣợc kinh doanh 

3.1.2. Phân tích chiến lƣợc khách hàng 

3.1.3. Ph n tích ngành và môi trƣờng kinh doanh 

3.2. Phát triển chiến lƣợc CRM 

3.2.1. Chiến lƣợc bán hàng lấy sản phẩm làm trọng tâm (Product-based selling) 

3.2.2. Chiến lƣợc quản lý dịch vụ và hỗ trợ 

3.2.3. Marketing lấy khách hàng làm trọng tâm 

3.2.4. CRM cá nhân hoá 

3.3. Tổ chức xây dựng chiến lƣợc CRM 

3.3.1. Lựa chọn ngƣời tham gia 

3.3.2. Chuẩn bị cho cuộc họp đầu tiên 

3.3.3. Họp xây dựng chiến lƣợc CRM 

3.3.4. Xác định những chiến lƣợc tiềm năng 

3.3.5. Lựa chọn chiến lƣợc CRM 
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3.4. Tiến trình triển khai CRM 

3.4.1. Phát triển chiến lƣợc CRM 

3.4.2. Xây dựng những nền tảng cho dự án CRM 

3.4.3. Xác định những yêu cầu và Lựa chọn đối tác 

3.4.4. Triển khai dự án 

3.4.5. Đánh giá kết quả công việc 

Chƣơng 4. Quản trị và chia sẻ cơ sở dữ liệu khách hàng 

4.1. Dữ liệu và thông tin 

4.2. Quản trị cơ sở dữ liệu khách hàng 

4.2.1. Sự hợp tác của nhân viên 

4.2.2. Phát triển một cơ sở dữ liệu khách hàng 

4.2.3. Lựa chọn công nghệ dữ liệu và cấu hình phần cứng 

4.2.4. Bảo trì dữ liệu 

4.2.5. Chia sẻ cơ sở dữ liệu 

4.2.6. Chi tiết cơ sở dữ liệu 

4.2.7. Khai thác dữ liệu 

4.3. Vấn đề pháp l  và đạo đức trong s  dụng dữ liệu 

4.4. Công cụ thu thập thông tin khách hàng 

Chƣơng 5. Tác động của crm tới chiến lƣợc marketing và bán hàng 

5.1. Chiến lƣợc bán hàng và CRM 

5.1.1. Các thách thức bán hàng mới 

5.1.2. Sự mở rộng bán hàng và tinh thần CRM 

5.1.3. CRM và chiến lƣợc 

5.1.4. Tiến trình bán hàng và sự góp phần vào CRM 

5.1.5. CRM trong các tổ chức bán hàng 

5.1.6. Chu k  quan hệ khách hàng 

5.2. Công nghệ CRM và bán hàng 

5.2.1. Công nghệ và bán hàng 

5.2.2. Khách hàng và thông tin 

5.2.3. Giao tiếp của lực lƣợng bán hàng 

5.2.4. Công nghệ tự động hoá lực lƣợng bán hàng (SFA) 

5.2.5. Các hệ thống CRM và các ứng dụng SFA 

5.2.6. Thông tin sản phẩm 

5.3. Chiến lƣợc marketing và CRM 

5.3.1. Cấu trúc của chuỗi lợi nhuận Khách hàng-Công ty 

5.3.2. Chất lƣợng dịch vụ và sự hài lòng của khách hàng 

5.3.3. Sự trung thành của khách hàng 

5.3.4. Duy trì khách hàng (retention) 

5.3.5. Mối quan hệ giữa sự hài lòng và sự trung thành của khách hàng 

5.3.6. Mối quan hệ giữa sự trung thành của khách hàng và lợi nhuận của công ty 

5.3.7. Các chƣơng trình Trung thành/Tƣởng thƣởng/Quan hệ/Tần số 

(Loyalty/Rewards/ relationship/Frequency programs) 

5.3.8. Chu trình chiến lƣợc CRM 

5.4. CRM, tự động hoá marketing, và truyền thông 



340 

5.4.1. Truyền thông khách hàng 

5.4.2. Tự động hoá marketing 

Chƣơng 6. Quản trị sự xung đột và duy trì sự hài lòng của khách hàng 

6.1. Tổ chức hoạt động chăm sóc khách hàng 

6.1.1. Khái niệm chăm sóc khách hàng 

6.1.2. Vai trò của công tác chăm sóc khách hàng 

6.1.3. Các nguyên tắc thiết kế chƣơng trình chăm sóc khách hàng 

6.1.4. Các phƣơng thức chăm sóc khách hàng 

6.1.5. Tổ chức bộ ph n chăm sóc khách hàng trong doanh nghiệp 

6.2. Quản l  các xung đột với khách hàng 

6.2.1. Khái niệm và vai trò của xung đột với khách hàng 

6.2.2. Bản chất và đặc trƣng của hành vi xung đột 

6.2.3. Giải quyết xung đột và khôi phục lòng trung thành của khách hàng 

6.2.4. Phát hiện sớm và chuẩn bị ứng phó các xung đột tiềm ẩn với khách hàng 

6.3. Xây dựng văn hoá dịch vụ khách hàng trong doanh nghiệp 

6.3.1. Tầm quan trọng của đào tạo nhân viên x  l  xung đột 

6.3.2. Cung cấp dịch vụ khách hàng hiệu quả 

6.3.3. Luôn nghĩ đến khách hàng khi giải quyết vấn đề 

Chƣơng 7. Kiểm tra, đánh giá, và điều chỉnh hoạt động quản trị quan hệ khách hàng 

7.1. Các giai đoạn đánh giá hoạt động CRM 

7.1.1. Giai đoạn 1 – Nghiên cứu đánh giá các ảnh hƣởng bên ngoài của CRM 

7.1.2. Giai đoạn 2 – Đánh giá bên trong đối với các hoạt động CRM 

7.2. Các tiêu chuẩn đánh giá hoạt động CRM 

7.2.1. Đánh giá hiệu quả của hệ thống CRM 

7.2.2. Đánh giá của CRM về hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp 

7.2.3. Đánh giá các hệ thống CRM về mặt công nghệ 

7.2.4. Đánh giá mối quan hệ giữa CRM với hoạt động marketing và bán hàng 

7.2.5. Dự báo về thị trƣờng và khách hàng 

7.3. Điều chỉnh chiến lƣợc và hoạt động CRM 

 49.17. Cơ sở vật chất phục vụ học tập: 

- Phấn, bảng, micro, projector, laptop. 

- Giáo trình, tài liệu tham khảo, danh mục các chuyên đề và bài tập lớn. 

 49.18. Hƣớng dẫn thực hiện 

- Đề cƣơng này đƣợc áp dụng cho sinh viên đại học khối ngành kinh tế từ năm 

học 2017 – 2019. 

- Trong phần đánh giá sinh viên, giảng viên cần nêu rõ quy định về đánh giá 

học phần, điều kiện để đƣợc dự thi kết thúc học phần. 

- Thời gian kiểm tra và thi: 

+ Kiểm tra tính điểm 30%: Trong khoảng thời gian 15 tuần 

+ Thi cuối học phần 70%: Sau tuần thứ 15 
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 49.19. Phê duyệt 

N  y    t  n     năm 2019 

Trƣởng Khoa 

 

 

 

 

 

TS. Bùi Hồng Đăng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngày   t  n      năm 2019 

Trƣởng Bộ môn 

 

 

 

 

 

Ths. Phạm Minh Luân 

 

N  y   t  n     năm 2019 

Ngƣời biên soạn 
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 50. ĐỀ CƢƠNG HỌC PHẦN: NGHỆ THUẬT  ÃNH ĐẠO 

 50.1. Tên học phần: NGHỆ THUẬT  ÃNH ĐẠO 

 50.2.    học phần: 13200007 

 50.3. Số t n chỉ: 2(2,0,4) 

 50.4. Loại học phần: Tự chọn 

 50.5. Đối tƣợng học: Sinh viên đại học chính quy khối ngành Kinh tế 

 50.6. Giảng viên giảng dạy: 

STT Họ và tên Trình độ chuyên môn Đơn vị công tác 

1 Đỗ Hữu Hải Tiến sĩ Khoa QTKD 

2 Bùi Hồng Đăng Tiến sĩ Khoa QTKD 

3 Nguyễn Thị Qu nh Nhƣ Thạc sĩ Khoa QTKD 

4 Phạm Hùng Thạc sĩ Khoa QTKD 

 

 50.7. Phân bố thời gian: 

- Học trên lớp:     30 tiết 

- Tự học:      60 tiết 

- Lý thuyết:      30 tiết 

- Thí nghiệm/Thực hành (TN/TH):  00 tiết 

 50.8. Điều kiện tham gia học tập học phần: 

- Học phần tiên quyết: Không 

- Học phần trƣớc: Quản trị học 

- Học phần song hành: Không 

 50.9. Mục tiêu học phần: 

Chuẩn 

đầu ra 

HP 

Mục tiêu học phần 

(Học phần này trang bị cho sinh viên) 

Chuẩn 

đầu ra 

CTĐT 

SL1 Các kiến thức về kỹ năng và năng lực lãnh đạo j,k 

SL2 Vai trò của nhà lãnh đạo trong các tổ chức j,k,l 

 50.10. Chuẩn đầu ra của học phần: 

Chuẩn đầu ra 

HP 

Mục tiêu học phần 

(Sau khi học xong môn học n y, n ười học có thể) 

Chuẩn 

đầu ra 

CTĐT 

 

 

SL1 

SL1.1 Hiểu đƣợc những vấn đề cơ bản về lãnh đạo, công việc của 

nhà lãnh đạo 

j 

SL1.2 Hiểu đƣợc các nội dung căn bản về đặc điểm cá nhân của 

nhà lãnh đạo,  

j 

SL1.3 Kỹ năng của nhà lãnh đạo, các cơ sở quyền lực của nhà lãnh j,k 
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đạo và các chiến lƣợc gây ảnh hƣởng của lãnh đạo  

 

 

SL2 

 

SL2.1 Phong cách lãnh đạo và lãnh đạo theo tình huống, lãnh đạo 

mới về chất và lãnh đạo ra quyết định nhóm 

j,k 

SL2.2 Gây ảnh hƣởng, truyền cảm hứng cho thành viên trong 

nhóm, trong tổ chức 

k,l 

SL2.3 Tăng cƣờng quyền lực cho bản thân, s  dụng phong cách 

lãnh đạo phù hợp với các tình huống trong tổ chức 

k,l 

SL2.4 Vận dụng đƣợc các kiến thức đã học vào việc phân tích và 

giải quyết các tình huống lãnh đạo trong thực tiễn 

k,l 

SL2.5 Rèn luyện cho bản thân những phẩm chất, kỹ năng, phong 

cách lãnh đạo cần thiết. 

j,k,l 

SL2.6 Ý thức đƣợc tầm quan trọng của lãnh đạo trong tổ chức j 

SL2.7 Nỗ lực trau dồi những phẩm chất, kỹ năng và năng lực của 

nhà lãnh đạo 

j,k,l 

 50.11.  ô tả vắn tắt nội dung học phần: 

Học phần này gồm các nội dung chính sau: 

- Tổng quan về lãnh đạo: các khái niệm về lãnh đạo, các đặc điểm công việc 

của nhà lãnh đạo, vai trò của nhà lãnh đạo, hiệu quả lãnh đạo 

- Nghiên cứu lãnh đạo theo đặc điểm của nhà lãnh đạo. 

- Nghiên cứu lãnh đạo theo kỹ năng của nhà lãnh đạo. 

- Quyền lực của nhà lãnh đạo, cơ sở tạo ra quyền lực, nguyên tắc s  dụng quyền 

lực và các chiến lƣợc gây ảnh hƣởng. 

- Các phong cách lãnh đạo, ảnh hƣởng của các phong cách lãnh đạo, và cách 

thức s  dụng hiệu quả các phong cách lãnh đạo. 

- Các lý thuyết về lãnh đạo theo tình huống. 

- Lãnh đạo mới về chất 

- Lãnh đạo ra quyết định nhóm 

 50.12. Nhiệm vụ của sinh viên: 

- Tham dự giờ học lý thuyết trên lớp. 

- Làm các bài tập, tiểu luận, thuyết trình, thảo luận, v.v. theo yêu cầu của giảng viên. 

- Dự kiểm tra giữa học phần và thi cuối học phần theo quy định của nhà trƣờng. 

 50.13. Tài liệu học tập: 

 50.13.1. Sách, giáo trình chính: 

[1] Gary Yukl, Leadership in Organizations (8th ed), NXB Person Education 

Limited, 2013. 

[2] Nguyễn Hữu Lam, Nghệ thuật lãnh đạo, NXB Lao Động – Xã hội, 2011. 

[3] Peter G.Norhouse, Leadership: Theory and Practice (15th edition), NXB 

SAGE Publications, Inc, 2010. 

 50.13.2. Tài liệu tham khảo: 

[1] Doug Grandall, Nghệ thuật lãnh đạo, NXB Văn hóa thông tin 2010 
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[2] Jim Collins, Level 5 Leadership: The Triumph of Humility and Fierce 

Resolve, NXB: Havard Business Review, 2001. 

[3] John C.Maxwell, 21 Nguyên tắc vàng của nghệ thuật lãnh đạo, NXB: Lao 

Động Xã Hội. 2015. 

[4] Mark E. Van Buren and Todd Safferstone,  The Quick win paradox, NXB: 

Havard Business Review, 2009. 

[5] Michael Maccoby, Narcissistic Leaders: The incredible Pros, the 

invevitable Cons, NXB: Havard Business Review, 2000. 

[6] Robin Sharma, 2010, The leader who had no title, NXB Sharma Leadership 

International, Inc. Bản dịch tiếng Việt: Robin Sharma/ Nguyễn Minh Thiên Kim, Nhà 

lãnh đạo không chức danh, NXB Trẻ, 2015. 

Và các tài liệu khác theo yêu cầu của giảng viên. 

 50.14. Thang điểm đánh giá: 10/10 

 50.15. Đánh giá học phần: 

- Đánh giá quá trình: 

+ Điểm thái độ học tập: 0% 

+ Điểm tiểu luận:  30% 

+ Điểm kiểm tra giữa học phần: 0% 

- Điểm thi kết thúc học phần: 70% 

 50.16. Nội dung học phần: 

 50.16.1. Phân bố thời gian các chƣơng trong học phần: 

STT Tên chƣơng 

Tổng 

số tiết 

hoặc 

giờ 

Phân bố thời gian 

(tiết hoặc giờ) 

Lý 

thuyết 

Bài 

tập 

Thảo 

luận 

TN/ 

TH 

Tự 

học 

1 Tổng quan về lãnh đạo 18 3 0 3 0 12 

2 
Đặc điểm cá nh n và kỹ 

năng của nhà lãnh đạo 

12 2 0 2 0 8 

3 Quyền lực và sự ảnh hƣởng 12 2 0 2 0 8 

4 Phong cách lãnh đạo 12 2 0 2 0 8 

5 Lãnh đạo theo tình huống 12 2 0 2 0 8 

6 Lãnh đạo mới về chất 12 2 0 2 0 8 

7 
Lãnh đạo ra quyết định 

nhóm 

12 2 0 2 0 8 

Tổng 90 15 0 15 0 60 
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50.16.2. Đề cƣơng chi tiết của học phần: 

Chƣơng 1. Tổng quan về lãnh đạo 

1.1. Định nghĩa về lãnh đạo 

1.2. Hiệu quả lãnh đạo 

1.3. Sự khác nhau giữa việc xem lãnh đạo là một đặc tính thuộc về cá nhân và 

xem lãnh đạo là một quá trình 

1.4. Sự khác nhau giữa lãnh đạo đƣợc bổ nhiệm và lãnh đạo mới nổi 

1.5. Sự khác nhau giữa lãnh đạo và quyền lực 

1.6. Sự khác nhau giữa lãnh đạo và sự trừng phạt 

1.7. Sự khác nhau giữa lãnh đạo và quản lý 

1.8. Đặc điểm công việc của nhà lãnh đạo 

1.9. Những vai trò của nhà lãnh đạo 

1.10. Các hƣớng nghiên cứu chủ yếu về lãnh đạo 

Chƣơng 2. Đặc điểm cá nh n và kỹ năng của nhà lãnh đạo 

2.1. Đặc điểm cá nhân của nhà lãnh đạo 

2.2. Kỹ năng của nhà lãnh đạo 

Chƣơng 3. Quyền lực và sự ảnh hƣởng 

3.1. Khái niệm 

3.2. Những cơ sở quyền lực của nhà lãnh đạo 

3.3. Những nguyên tắc s  dụng quyền lực 

3.4. Các chiến lƣợc gây ảnh hƣởng của nhà lãnh đạo 

Chƣơng 4: Phong cách lãnh đạo 

4.1. Khái niệm 

4.2. Các phong cách lãnh đạo chủ yếu 

4.3. Ảnh hƣởng của các phong cách lãnh đạo 

4.4. Cách thức s  dụng phong cách lãnh đạo một cách hiệu quả 

Chƣơng 5: Lãnh đạo theo tình huống 

5.1. Thuyết đƣờng dẫn đến mục tiêu 

5.2. Thuyết lãnh đạo theo tình huống 

5.3. Thuyết ngẫu nhiên 

5.4. Thuyết những thay thế cho lãnh đạo 

Chƣơng 6: Lãnh đạo mới về chất 

6.1. Sự tồn tại và thích cứng của tổ chức 

6.2. Lãnh đạo mới về chất 

6.3. Các thuyết về lãnh đạo hấp dẫn 

6.4. Các thuyết về lãnh đạo mới về chất 

Chƣơng 7. Lãnh đạo ra quyết định nhóm 

7.1. Các nhân tố xác định hiệu quả của quyết định nhóm 

7.2. Chức năng lãnh đạo trong quyết định nhóm 

7.3. Vai trò của ngƣời lãnh đạo trong các nhóm quyết định 
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7.4. Những bí quyết cho việc chuẩn đoán vấn đề 

7.5. Bí quyết cho việc phát triển các giải pháp 

7.6. Bí quyết cho việc chọn lựa giải pháp 

 50.17. Cơ sở vật chất phục vụ học tập: 

- Phấn, bảng, micro, projector, laptop. 

- Tài liệu học tập, tài liệu tham khảo. 

 50.18. Hƣớng dẫn thực hiện 

- Đề cƣơng này đƣợc áp dụng cho sinh viên đại học khối ngành kinh tế từ năm 

học 2017 – 2019. 

- Trong phần đánh giá sinh viên, giảng viên cần nêu rõ quy định về đánh giá 

học phần, điều kiện để đƣợc dự thi kết thúc học phần. 

- Thời gian kiểm tra và thi: 

+ Kiểm tra tính điểm 30%: Trong khoảng thời gian 15 tuần 

+ Thi cuối học phần 70%: Sau tuần thứ 15 

 50.19. Phê duyệt 

N  y    t  n     năm 2019 

Trƣởng Khoa 

 

 

 

 

TS. Bùi Hồng Đăng          

 

 

 

N  y   t  n      năm 2019 

Trƣởng Bộ môn 

 

 

 

 

Ths. Phạm Minh Luân 

N  y   t  n     năm 2019 

Ngƣời biên soạn 
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51. ĐỀ CƢƠNG HỌC PHẦN: ĐẠO ĐỨC KINH DOANH VÀ V N HÓA 

DOANH NGHIỆP 

 51.1. Tên học phần: ĐẠO ĐỨC KINH DOANH VÀ V N HÓA DOANH 

NGHIỆP 

 51.2.    học phần: 13200025 

 51.3. Số t n chỉ: 2(2,0,4) 

 51.4. Loại học phần: Tự chọn 

 51.5. Đối tƣợng học: sinh viên khối ngành quản trị kinh doanh 

 51.6. Giảng viên giảng dạy: 

STT Họ và tên Trình độ chuyên môn Đơn vị công tác 

1 Phạm Hùng Thạc sĩ Khoa QTKD 

2 Phạm Minh Luân Thạc sĩ Khoa QTKD 

3 Võ Thanh Hiền Thạc sĩ Khoa QTKD 

 

 51.7. Phân bố thời gian: 

- Học trên lớp:               30 tiết 

- Tự học:                60 tiết 

- Lý thuyết:      21 tiết 

- Thí nghiệm/Thực hành (TN/TH):  00 tiết 

- Thảo luận:      9 tiết 

 51.8. Điều kiện tham gia học tập học phần: 

- Học phần tiên quyết: Không 

- Học phần trƣớc: Marketing căn bản, quản trị học 

- Học phần song hành: Không 

 51.9. Mục tiêu học phần: 

Chuẩn đầu 

ra HP 

Mục tiêu học phần 

(Học phần này trang bị cho sinh viên) 

Chuẩn 

đầu ra 

CTĐT 

EC1 Tầm quan trọng của đạo đức kinh doanh và văn hóa trong 

doanh nghiệp 

g 

EC2 Thực hiện các chuẩn mực đạo đức và văn hóa doanh nghiệp  g,j 
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 51.10. Chuẩn đầu ra của học phần: 

Chuẩn đầu ra 

HP 

Mục tiêu học phần 

(Sau khi học xong môn học n y, n ười học có thể) 

Chuẩn 

đầu ra 

CTĐT 

 

 

EC1 

EC1.1 Hiểu và nhận thức tầm quan trọng của đạo đức kinh doanh 

trong doanh nghiệp 

g 

EC1.2 Nắm đƣợc các chuẩn mực đạo đức của nhà kinh doanh,  g 

EC1.3 Nhận biết vai trò và chức năng của văn hóa doanh nghiệp 

trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp 

g 

 

 

EC2 

 

EC2.1 Thiết lập các chuẩn mực đạo đức doanh nhân cho bản thân g,j 

EC2.2 Vận dụng kiến thức để hình thành và xây dựng một chƣơng 

trình văn hóa trong doanh nghiệp. 

g,j 

EC2.3 Vận dụng kiến thức để quản lý và tiến hành hoạt động kinh 

doanh trong môi trƣờng kinh doanh đa văn hóa 

g,j 

EC2.4 Chủ động, tích cực trong việc học tập, nghiên cứu môn học, 

có đạo đức lƣơng t m nghề nghiệp 

j 

 51.11.  ô tả vắn tắt nội dung học phần: 

Học phần này gồm các nội dung sau: 

Học phần này nhằm cung cấp các kiến thức về xây dựng văn hóa và đạo đức 

kinh doanh trong doanh nghiệp: Sự cần thiết của về kinh doanh có đạo đức, vì sao các 

doanh nghiệp cần phải xây dựng văn hóa trong kinh doanh, những phạm tr  đạo đức 

kinh doanh mà doanh nghiệp phải thực hiện với xã hội… 

 51.12. Nhiệm vụ của sinh viên: 

- Tham dự giờ học lý thuyết trên lớp 75%. 

- Làm các bài tập, tiểu luận theo yêu cầu của giảng viên. 

- Dự kiểm tra giữa học phần và thi cuối học phần. 

 51.13. Tài liệu học tập: 

 51.13.1. Sách, giáo trình chính: 

[1] Phạm Quốc Toản, Đạo đức kinh doanh & văn hóa doanh nghiệp, Nhà xuất 

bản Lao động xã hội, 2007. 

[2] Nguyễn Mạnh Quân, Đạo đức kinh doanh và văn hóa của công ty, Nhà 

xuất bản đại học Kinh Tế Quốc Dân, 2009. 

 51.13.2. Tài liệu tham khảo: 

[1] Donald L. Evans, Đạo đức kinh doanh, nhà xuất bản trẻ, 2007. 

 51.14. Thang điểm đánh giá: 10/10 

 51.15. Đánh giá học phần: 

- Đánh giá quá trình: 

+ Điểm thái độ học tập: 0% 

+ Điểm tiểu luận: 30% 
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+ Điểm kiểm tra giữa học phần: 0% 

- Điểm thi kết thúc học phần: 70% 

 51.16. Nội dung học phần: 

 51.16.1. Phân bố thời gian các chƣơng trong học phần: 

STT Tên chƣơng 

Tổng 

số tiết 

hoặc 

giờ 

Phân bố thời gian 

(tiết hoặc giờ) 

Lý 

thuyết 

Bài 

tập 

Thảo 

luận 

TN/ 

TH 

Tự 

học 

1 Đại cƣơng về đạo đức kinh doanh 12 3 0 1 0 8 

2 Đạo đức kinh doanh 12 3 0 1 0 8 

3 
Xây dựng các chƣơng trình đạo đức 

kinh doanh trong doanh nghiệp 
18 4 0 2 0 12 

4 

Đạo đức lãnh đạo trong kinh doanh 

và đạo đức nghề nghiệp của ngƣời 

lao động 

18 4 0 2 0 12 

5 
Đạo đức kinh doanh trong môi 

d ng đa văn hóa 
6 2 0 0 0 4 

6 
Tổng quan về Văn hóa Doanh 

nghiệp 
12 3 0 1 0 8 

7 Nội dung về văn hóa doanh nghiệp 12 2 0 2 0 8 

Tổng 90 21 0 9 0 60 

 51.16.2. Đề cƣơng chi tiết của học phần: 

Chƣơng 1. Đại cƣơng về đạo đức kinh doanh 

1.1. Khái niệm về đạo đức kinh doanh 

1.2. Các đặc điểm của đạo đức 

1.2.1. Hình thái ý thức xã hội 

1.2.2. Phƣơng thức điều chỉnh hành vi 

1.2.3. Hệ thống giá trị đánh giá 

1.2.4. Tự nguyện tự giác ứng x  

1.2.5. Bản chất của đạo đức 

1.3. Các phạm tr  đạo đức cơ bản 

1.3.1. Khái niệm 

1.3.2. Thiện và ác 

1.3.3. Lƣơng t m 

1.3.4. Nghĩa vụ 

1.3.5. Nhân phẩm 

1.3.6. Danh dự 

1.3.7. L  tƣởng 
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1.3.8. Hạnh phúc 

1.4. Lịch s  của đạo đức 

1.5. Các chuẩn mực đạo đức ngày nay 

Chƣơng 2. Đạo đức kinh doanh 

2.1. Các vấn đề xã hội của đạo đức kinh doanh 

2.1.1. Khái niệm 

2.1.2. Các loại hình kinh doanh 

2.1. Các vấn đề xã hội của hoạt động kinh doanh 

2.2.1. Lợi nhuận 

2.2.2. Cạnh tranh 

2.2.3. Môi trƣờng 

2.3. Đạo đức kinh doanh 

2.3.1. Lịch s  phát triển của đạo đức kinh doanh 

2.3.2. Vai trò của đạo đức kinh doanh 

2.3.2.1. Điều chỉnh hành vi của các chủ thể 

2.3.2.2. Chất lƣợng của doanh nghiệp 

2.3.2.3. Sự cam kết tận tâm của nhân viên 

2.3.2.4. Hài lòng khách hàng 

2.3.2.5. Tạo ra lợi nhuận cho doanh nghiệp 

2.3.2.6. Vững mạnh của nền kinh tế quốc gia 

2.4. Những chuẩn mực của đạo đức kinh doanh ngày nay 

2.4. Tính hợp pháp 

2.4. Tính nhân bản 

2.4. Chữ tín 

2.4.4. Tính sáng tạo 

2.5. Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp 

Chƣơng 3. X y dựng các chƣơng trình đạo đức kinh doanh 

3.1. Các loại hình doanh nghiệp 

3.1.1. Khái niệm 

3.1.2. Các loại hình doanh nghiệp 

3.2 Đạo đức trong đăng k  thành lập doanh nghiệp 

3.2.1 Khai báo trung thực 

3.2.2 Đủ năng lực hành vi nhân sự 

3.2.3 Tuân thủ luật pháp 

3.2.4 Công khai minh bạch 

3.3. Đạo đức kinh doanh trong hoạt động của doanh nghiệp 

3.3.1. Chuẩn mực đạo đức trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp 

3.3.2. Đạo đức trong giao tiếp 

3.3.3. Đạo đức trong bán hàng và quan hệ công chúng 

3.4. Đạo đức trong chấm dứt hoạt động kinh doanh 
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Chƣơng 4. Đạo đức lãnh đạo trong kinh doanh và đạo đức nghề nghiệp của 

ngƣời lao động 

4.1. Khái niệm về lãnh đạo 

4.1.1. Nhà lãnh đạo 

4.1.2. Nghệ thuật lãnh đạo 

4.1.3. Các phƣơng pháp lãnh đạo chủ yếu đƣợc s  dụng 

4.1.4. Các phong cách lãnh đạo chủ yếu đƣợc s  dụng 

4.1.5. Những yêu cầu cần thiết của nhà quản trị 

4.2. Thực trạng đạo đức lãnh đạo 

4.2.1. Các chuẩn mực đạo đức lãnh đạo 

4.2.2. Một số nguyên tắc đạo đức lãnh đạo 

4.2.2.1. Đạo đức trong quản trị nguồn nhân lực 

4.2.2.2. Đạo đức trong bảo vệ nhân viên 

4.2.2.3. Đạo đức trong quan hệ với đối tƣợng hữu quan đối tƣợng pháp lý 

4.2.2.4. Đạo đức trong quan hệ với đối tƣợng hữu quan đối tƣợng kinh tế 

4.3. Các khái niệm về lao động 

4.3.1. Khái niệm về lao động 

4.3.2. Khái niệm về ngƣời lao động 

4.3.3. Khái niệm về ngƣời s  dụng lao động 

4.4. Nghĩa vụ và quyền lợi của ngƣời lao động 

4.4.1. Nghĩa vụ của ngƣời lao động 

4.4.2. Quyền lợi của ngƣời lao động 

4.5. Quy tắc đạo đức nghề nghiệp 

4.6. Các chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp 

Chƣơng 5. Đạo đức kinh doanh trong môi trƣờng đa văn hóa 

5.1. Khái niệm về văn hóa 

5.2. Các đặc điểm của văn hóa 

5.2.1. Phong tục tập quán 

5.2.2. Tín ngƣỡng 

5.2.3. Bối cảnh văn hóa 

5.2.4. Ngôn ngữ 

5.3. Đạo đức trong đa văn hóa 

Chƣơng 6. Tổng quan về Văn hóa Doanh nghiệp 

6.1. Khái niệm của văn hóa doanh nghiệp 

6.2. Vai trò của văn hóa doanh nghiệp 

6.3. Đặc điểm của văn hóa doanh nghiệp 

6.4. Các mô hình văn hóa doanh nghiệp 

Chƣơng 7: Nội dung văn hóa doanh nghiệp 

7.1. Các nhân tố cấu thành văn hóa doanh nghiệp 

7.2. Các tiêu chí xây dựng văn hóa doanh nghiệp 
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7.3. Biểu hiện của văn hóa doanh nghiệp 

7.4. Xây dựng văn hóa doanh nghiệp 

 51.17. Cơ sở vật chất phục vụ học tập: 

- Phấn, bảng, micro, projector, laptop. 

- Giáo trình, tài liệu tham khảo, danh mục các chuyên đề và bài tập lớn. 

 51.18. Hƣớng dẫn thực hiện 

- Đề cƣơng này đƣợc áp dụng cho sinh viên đại học khối ngành Quản trị từ năm 

học 2017 – 2019. 

- Trong phần đánh giá sinh viên, giảng viên cần nêu rõ quy định về đánh giá 

học phần, điều kiện để đƣợc dự thi kết thúc học phần. 

- Thời gian kiểm tra và thi: 

+ Kiểm tra tính điểm 30%: Trong khoảng thời gian 15 tuần 

+ Thi cuối học phần 70%: Sau tuần thứ 15 

 51.19. Phê duyệt 

Ngày    tháng    năm 2019 

Trƣởng Khoa 

 

 

 

 

TS. Bùi Hồng Đăng         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N  y   t  n      năm 2019 

Trƣởng Bộ môn 

 

 

 

 

TS. Ngô Văn Thạo 

N  y   t  n     năm 2019 

Ngƣời biên soạn 
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52. ĐỀ CƢƠNG HỌC PHẦN: QUẢN TRỊ ĐA V N HÓA 

 

 52.1. Tên học phần: QUẢN TRỊ ĐA VĂN HÓA  

 52.2.    học phần:  

 52.3. Số t n chỉ: 2(2,0,4)  

 52.4. Loại học phần: Tự chọn 

 52.5. Đối tƣợng học: Sinh viên đại học chính quy khối ngành kinh doanh quốc tế 

 52.6. Giảng viên giảng dạy: 

STT Họ và tên Trình độ chuyên môn Đơn vị công tác 

1 Đỗ Hữu Hải Tiến sĩ Khoa QTKD 

2 Nguyễn Nam Hà  Tiến sĩ Khoa QTKD 

4 Phạm H ng Ths QTKD Khoa QTKD 

 

 52.7. Phân bố thời gian: 

- Học trên lớp:     30tiết 

- Tự học:      60tiết  

- Lý thuyết:      30tiết 

- Thí nghiệm/Thực hành (TN/TH):  00tiết 

 52.8. Điều kiện tham gia học tập học phần:  

- Học phần tiên quyết: không 

- Học phần trƣớc: Quản trị học, Kinh tế quốc tế 

- Học phần song hành:  

 52.9. Mục tiêu học phần:  

Chuẩn 

đầu ra 

HP 

Mục tiêu học phần 

(Học phần này trang bị cho sinh viên) 

Chuẩn 

đầu ra 

CTĐT 

MC1 Các nghi thức, chuẩn mực giá trị và văn hóa của các quốc gia g 

MC2 Cách thức quản k  xung đột trong một công ty đa quốc gia có nhiều 

sắc tộc, tôn giáo. 

j,l 

 52.10. Chuẩn đầu ra của học phần: 

Chuẩn đầu ra 

HP 

Mục tiêu học phần 

(Sau khi học xong môn học n y, n ười học có thể) 

Chuẩn 

đầu ra 

CTĐT 

 

 

MC1 

MC1.1 Hiểu biết cơ bản về văn hoá, các nhân tố tạo nên văn hoá 

của một quốc gia, một dân tộc 

g 

MC1.2 Biết đƣợc các nền văn hoá khác nhau trên thế giới theo khu 

vực, theo tôn giáo và các tiêu chí khác 

g 
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MC1.3 Nhận biết vai trò và chức năng của văn hóa doanh nghiệp 

trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp 

g 

 

 

MC2 

 

MC2.1 Có hành vi ứng x  đúng đắn trong môi trƣờng làm việc và 

sinh hoạt quốc tế 

j 

MC2.2 Có những kỹ năng cần thiết để giải quyết các vấn đề quản 

trị mang tính đa văn hoá và xuyên văn hoá. 

j,l 

MC2.3 Biết cách hành x  đúng đắn trong môi trƣờng kinh doanh 

quốc tế 

j,l 

MC2.4 Chủ động, tích cực trong việc học tập, nghiên cứu môn học, 

có đạo đức lƣơng t m nghề nghiệp 

j,l 

MC2.5 Biết giải quyết các xung đột văn hoá trong giao tiếp quốc tế j,l 

MC2.6 Thích nghi nhanh chóng với môi trƣờng văn hoá biến đổi do 

biến đổi tổ chức, lãnh đạo tại nơi làm việc 

j,l 

MC2.7 Tạo lập đƣợc một thái độ làm việc trong môi trƣờng kinh 

doanh quốc tế mang tính chuyên nghiệp cao 

j,l 

MC2.8 Hiểu biết và ứng x  đúng mực và khôn khéo nhằm thực hiện 

tốt các mục tiêu của tổ chức và cá nhân, góp phần nâng cao 

bản sắc văn hoá dân tộc 

j,l 

 

 52.11.  ô tả vắn tắt nội dung học phần:  

Môn học đƣợc thiết kế dành cho những ngƣời đang có ý định kinh doanh ở 

nƣớc ngoài hoặc ở môi trƣờng có những ngƣời đến từ nhiều nền văn hoá khác nhau. 

Sự khác biệt văn hoá và thực tiễn kinh doanh diễn ra hằng ngày. Học phần đƣợc xây 

dựng dựa vào các tài liệu về nhân chủng học trong văn hoá và ứng dụng chúng trong 

thực tiễn thƣơng thuyết kinh doanh, vai trò của cách thức s  dụng thời gian, cơ cấu 

tổ chức và đối phó xung đột, đạo đức kinh doanh và tham nhũng, những vấn đề nghi 

thức (Etiquette). Nghiên cứu những vấn đề văn hoá theo tôn giáo và khu vực. 

 52. 12. Nhiệm vụ của sinh viên: 

- Theo Qui chế Đào tạo đại học và cao đ ng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ   an 

  n    m t eo Quyết địn  số 43/2007/QĐ- GDĐT n  y 15 t  n  08 năm 2007 của 

 ộ trưởn   ộ Gi o dục v  Đ o tạo    

- Dự lớp: trên 75%.  

- Bài tập thực hành: trên lớp và ở nhà.  

- Khác: theo yêu cầu của giảng viên. 

 52.13. Tài liệu học tập:  

13.1. Sách, giáo trình chính: 

1. Charles W.L. Hill (2014), Kinh doanh quốc tế hiện đại, Tập thể giảng viên 

khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing, Đại học Kinh tế Tp.HCM biên dịch và hiệu 

đính năm  2016, NXB Kinh tế Tp.HCM. 

13.2  Tài liệu tham khảo:  
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2. Charlene M.Solomoni; Michael S.Schell (2010), Quản lý xuyên văn hoá-Bảng 

chìa khoá để kinh doanh trên quan điểm toàn cầu, NXB tổng hợp TPHCM. 

 52.14. Thang điểm đánh giá: 10/10 

 52.15. Đánh giá học phần:  

- Đánh giá quá trình: 

 + Điểm thái độ học tập: 00% 

 + Điểm tiểu luận: 30% 

 + Điểm kiểm tra giữa học phần: 0% 

- Điểm thi kết thúc học phần: 70% 

 52.16. Nội dung học phần:  

 52.16.1. Phân bố thời gian các chƣơng trong học phần: 

STT Tên chƣơng 

Tổng 

số tiết 

hoặc 

giờ 

Phân bố thời gian 

(tiết hoặc giờ) 

Lý 

thuyết 

Bài 

tập 

Thảo 

luận 

TN/ 

TH 

Tự 

học 

1 
Chƣơng 1: Những vấn đề 

cơ bản về văn hoá 
9 4 0 2 0 12 

2 
Chƣơng 2: Các dạng văn 

hoá theo Hofstede 
27 4  2 0 12 

3 
Chƣơng 3: Quản trị một vài 

khía cạnh văn hóa 
27 4  2 0 12 

4 
Chƣơng 4: Văn hoá tổ chức 

trong môi trƣờng quốc 
18 4  2 0 12 

5 tế 30 4  2 0 12 

6 
Chƣơng 6: Quản trị nhóm 

quốc tế 
24 4  2 0 12 

Tổng 90 20  10 0 60 

 

 52.16.2. Đề cƣơng chi tiết của học phần: 

Chƣơng 1: Những vấn đề cơ bản về văn hoá 

1.1. Khái niệm văn hoá 

1.2. Các nhân tố tạo nên văn hoá 

1.3. Văn hoá và tổ chức 

Chƣơng 2: Các dạng văn hoá theo Hofstede 

2.1. Nội dung về văn hoá của Hofstede 

2.2. Những khía cạnh văn hoá của Hofstede 

2.3. Những nghiên cứu sau Hofstede về văn hoá 

Chƣơng 3: Quản trị một vài khía cạnh văn hóa 

3.1. Giới tính và phân biệt chủng tộc tại các quốc gia 
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3.2. Nghi thức trong giao tiếp quốc tế 

3.3. Stress và xung đột nơi làm việc 

Chƣơng 4: Văn hoá tổ chức trong môi trƣờng quốc tế 

4.1. Văn hoá công ty đa quốc gia 

4.2. Chuyển đổi sự thích ứng văn hoá trong tổ chức đa văn hoá 

4.3. Leadership trong môi trƣờng quốc tế, thay đổi tổ chức 

Chƣơng 5: Quản trị nhóm quốc tế 

5.1. Nhóm quốc tế và các vấn đề văn hoá 

5.2. Xung đột và giải quyết xung đột nhóm 

5.3. Toàn cầu hoá và quản trị nhóm đa văn hoá từ sau 2016 (New World Order). 5.4. 

Vai trò Big Data và A.I (Artificial Intelligence) tại các tổ chức đa văn hoá. 

 

 52.17. Cơ sở vật chất phục vụ học tập: 

- Phấn, bảng, micro, projector, laptop. 

- Giáo trình, tài liệu tham khảo, danh mục các chuyên đề và bài tập lớn. 

 52.18. Hƣớng dẫn thực hiện   

- Đề cƣơng này đƣợc áp dụng cho sinh viên đại học khối ngành kinh tế quốc tế từ năm 

học 2019. 

- Trong phần đánh giá sinh viên, giảng viên cần nêu rõ quy định về đánh giá học phần, 

điều kiện để đƣợc dự thi kết thúc học phần. 

- Thời gian kiểm tra và thi: 

 + Kiểm tra tính điểm 30% 

 + Thi cuối học phần: Sau tuần thứ 15  

 52.19. Phê duyệt    

N  y    t  n     năm 2019 

   Trƣởng Khoa 

 

 

 

 

Bùi Hồng Đăng 

N  y   t  n      năm 2019 

Trƣởng Bộ môn 

 

 

 

 

Ths. Phạm Minh Luân 

N  y   t  n     năm 2019 

     Ngƣời biên soạn 

 

 

 

 

        Ths. Phạm Hùng 
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53. ĐỀ CƢƠNG HỌC PHẦN: THƢ TÍN THƢƠNG  ẠI TRONG KINH 

DOANH 

 53.1. Tên học phần: THƢ TÍN THƢƠNG  ẠI TRONG KINH DOANH 

 53.2.    học phần:  

 53.3. Số t n chỉ: 2(2,0,4) 

 53.4. Loại học phần: Bắt buộc 

 53.5. Đối tƣợng học: Sinh viên đại học chính quy khối ngành kinh tế 

 53.6. Giảng viên giảng dạy: 

STT Họ và tên Trình độ chuyên môn Đơn vị công tác 

1 Lê Thị Thanh Hà Thạc sĩ Khoa QTKD 

2 Nguyễn Thị Ánh Hồng Thạc sĩ Khoa QTKD 

3 Võ Thị Hƣơng Giang Thạc sĩ Khoa QTKD 

4 Nguyễn Thị Thanh Vân Thạc sĩ Khoa QTKD 

 

 53.7. Phân bố thời gian: 

- Học trên lớp:     30tiết 

- Tự học:      60tiết 

- Lý thuyết:      30tiết 

- Thí nghiệm/Thực hành (TN/TH):  00tiết 

 53.8. Điều kiện tham gia học tập học phần: 

- Học phần tiên quyết: Không 

- Học phần trƣớc: Anh văn A, B 

- Học phần song hành: Không 

 53.9. Mục tiêu học phần: 

Chuẩn 

đầu ra 

HP 

Mục tiêu học phần 

(Học phần này trang bị cho sinh viên) 

Chuẩn 

đầu ra 

CTĐT 

LC1 Tổng quát về thƣ tín thƣơng mại trong giao dịch quốc tế i 

LC2 Cách thức viết một thƣ tín thƣơng mại phù hợp i 

LC3 Một số dạng thƣ tín thƣờng dùng trong giao dịch thƣơng mại i,l 
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 53.10. Chuẩn đầu ra của học phần: 

Chuẩn đầu ra 

HP 

Mục tiêu học phần 

(Sau khi học xong môn học n y, n ười học có thể) 

Chuẩn 

đầu ra 

CTĐT 

 

 

LC1 

LC1.1 Nhớ đƣợc các yêu cầu cần thiết khi viết thƣ tín thƣơng mại 

nhƣ cách trình bày 

i 

LC1.2 Nhớ đƣợc điều cốt lõi của mỗi loại thƣ i 

LC1.3 Phân biệt đƣợc các loại thƣ tín thƣơng mại i 

 

 

LC2 

 

LC2.1 Phân biệt những đặc trƣng riêng của từng loại thƣ và tình 

huống áp dụng. 

i 

LC2.2 Kỹ năng đánh giá, phân loại các loại thƣ thƣơng mại i 

LC2.3 Kỹ năng ghi nhớ tốt nội dung chính của từng loại thƣ i 

LC2.4 Tự tin soạn một lá thƣ thƣơng mại i 

 

 

LC3 

LC3.1 Hiểu và thực hành từng loại thƣ điển hình     i,l 

LC3.2 Vận dụng đƣợc từng loại thƣ tín đã đƣợc học vào một giao 

dịch cụ thể  

i,l 

LC3.3 Có ý thức vận dụng những hiểu biết của môn học vào một 

giao dịch cụ thể 

i,l 

 53.11.  ô tả vắn tắt nội dung học phần: 

Thƣ tín thƣơng mại là một trong những văn bản thƣơng mại quan trọng mà bất 

k  doanh nghiệp nào cũng phải nắm vững để s  dụng nó nhƣ một công cụ giao tiếp 

hữu hiệu trong các giao dịch quốc tế. Môn học này cung cấp cho sinh viên cách viết 

các loại thƣ thƣơng mại đƣợc s  dụng trong giao dịch quốc tế, cụ thể là: viết đúng văn 

phong, quy tắc, phù hợp với từng đối tƣợng giao tiếp cũng nhƣ ph  hợp với văn hóa 

của từng quốc gia. Môn học cung cấp những mẫu thƣ mới nhất theo văn phong hiện 

đại và hiện đang s  dụng tại các doanh nghiệp. Ngoài những mẫu thƣ, môn học còn 

cung cấp các bài tập đa dạng giúp ngƣời học thực hành tốt cho từng loại thƣ. 

 53.12. Nhiệm vụ của sinh viên: 

- Tham dự giờ học lý thuyết trên lớp. 

- Làm các bài tập, tiểu luận theo yêu cầu của giảng viên. 

- Dự thi cuối học phần. 

 53.13. Tài liệu học tập: 

 53.13.1. Sách, giáo trình chính: 

[1] Nguyễn Thành Yến (dịch), Thư tín thương mại, NXB Tổng hợp TP HCM, 

2010. 
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53.13.2. Tài liệu tham khảo: 

[1] Nguyễn Trọng Đàn, Thư tín kinh doanh quốc tế bằng tiếng Anh, NXB Lao 

động – Xã hội, 2006. 

[2] Jeffrey L. Seglin & Edward Coleman, The AMA Handbook of  Business  

Letters 4th ed, ISBN 978-0-8144-2012-6, 2012. 

 53.14. Thang điểm đánh giá: 10/10 

 53.15. Đánh giá học phần: 

- Đánh giá quá trình: 

+ Điểm thái độ học tập: 00% 

+ Điểm tiểu luận: 30% 

+ Điểm kiểm tra giữa học phần: 00% 

- Điểm thi kết thúc học phần: 70% 

 53.16. Nội dung học phần: 

 53.16.1. Phân bố thời gian các chƣơng trong học phần: 

STT Tên chƣơng 

Tổng 

số tiết 

hoặc 

giờ 

Phân bố thời gian 

(tiết hoặc giờ) 

Lý 

thuyết 

Bài 

tập 

Thảo 

luận 

TN/ 

TH 

Tự 

học 

1 Tổng quan về thƣ tín thƣơng mại 12 4 0 0 0 8 

2 
Thƣ hỏi giá và Thƣ trả lời hỏi 

giá (Inquiries and Replies) 
18 4 2 0 0 12 

3 
Thƣ chào hàng (Offers) và thƣ 

thƣơng lƣợng (Counter-Offer) 
18 4 2 0 0 12 

4 Thƣ đặt hàng (Orders) 18 4 2 0 0 12 

5 
Thƣ khiếu nại (Complaints and 

Claims) 
12 3 1 0 0 8 

6 Thƣ xã giao 12 3 1 0 0 8 

Tổng 90 22 8 0 0 60 

 53.16.2. Đề cƣơng chi tiết của học phần: 

Chƣơng 1. Tổng quan về thƣ tín thƣơng mại 

1.1. Thƣ thƣơng mại 

1.1.1. Khái niệm 

1.1.2. Vai trò 

1.2. Các thành phần chính của thƣ thƣơng mại 

1.2.1. Ngôn ngữ (Language) 

1.2.2. Ngữ điệu (Tone) 

1.2.3. Độ dài của thƣ (Length) 

1.3. Cấu trúc của thƣ thƣơng mại 

1.3.1. Dateline 
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1.3.2. Reference Line 

1.3.3. Personal or Confidential Note 

1.3.4. Inside Address 

1.3.5. Attention Note 

1.3.6. Salutation 

1.3.7. Subject Line 

1.3.8. Paragraphs 

1.3.9. Complimentary Close 

1.3.10. Signature Block 

1.3.11. Enclosure and Attachment Notations 

1.4. Hình thức của thƣ thƣơng mại 

1.4.1. Full Block 

1.4.2. Block 

1.4.3. Semiblock 

1.4.4. Simplified Letter 

1.4.5. Official Style 

Chƣơng 2. Thƣ hỏi giá và Thƣ trả lời hỏi giá (Inquiries and Replies) 

2.1. Thƣ hỏi giá Inquiries 

2.1.1. Thƣ hỏi giá chung (sau khi xem triển lãm/ hội chợ/ tạp chí) 

2.1.2. Thƣ hỏi giá yêu cầu g i catalogue hay bảng giá (Pricelist) 

2.2 Thƣ trả lời Replies 

2.2.1. Thƣ trả lời cho thƣ hỏi giá chung 

2.2.2 Thƣ trả lời cho yêu cầu g i catalogue hay bảng giá 

Chƣơng 3. Thƣ chào hàng (Offers) và thƣ thƣơng lƣợng (Counter-Offer) 

3.1. Thƣ chào hàng (Offers) 

3.1.1. Thƣ chào giá trả lời thƣ hỏi giá 

3.1.2. Thƣ chào giá giới thiệu sản phẩm mới 

3.2. Thƣ thƣơng lƣợng (Counter Offers) 

Chƣơng 4. Thƣ đặt hàng (Orders) 

4.1. Thƣ đặt hàng (Orders) 

4.2. Thƣ xác nhận đặt hàng (Order confirmation) 

4.3. Thƣ hủy đặt hàng (Order Cancellation) 

4.4. Thƣ đặt mua hàng th  (Trial Orders) 

Chƣơng 5. Thƣ khiếu nại (Complaints and Claims) 

5.1. Thƣ khiếu nại hàng không giống với hàng mẫu 

5.2. Thƣ khiếu nại về chất lƣợng/số lƣợng hàng hóa 

5.3. Thƣ khiếu nại về việc g i hàng chậm 

5.4. Thƣ khiếu nại thanh toán chậm 

5.5. Thƣ khiếu nại vì g i không đúng hàng 

Chƣơng 6. Thƣ xã giao 
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6.1. Thƣ chào đón nh n viên mới (Letter Welcoming New Employee) 

6.2. Thƣ thông báo thăng chức (Promotion Letter) 

6.3. Thƣ thay đổi nhân sự (Letter Announcing Staff Changes) 

6.4. Thƣ chia tay nh n viên (Farewell Letter to Employee) 

 53.17. Cơ sở vật chất phục vụ học tập: 

- Phấn, bảng, micro, projector, laptop. 

- Giáo trình, tài liệu tham khảo, danh mục các chuyên đề và bài tập lớn. 

 53.18. Hƣớng dẫn thực hiện 

- Đề cƣơng này đƣợc áp dụng cho sinh viên đại học khối ngành kinh tế từ năm 

học 2017. 

- Trong phần đánh giá sinh viên, giảng viên cần nêu rõ quy định về đánh giá 

học phần, điều kiện để đƣợc dự thi kết thúc học phần. 

- Thời gian kiểm tra và thi: 

+ Kiểm tra tính điểm 30%: Trong khoảng thời gian 15 tuần 

+ Thi cuối học phần 70%: Sau tuần thứ 15 

 53.19. Phê duyệt 

N  y    t  n     năm 2019 

Trƣởng Khoa 

 

 

N  y   t  n      năm 2019 

Trƣởng Bộ môn 

 

N  y   t  n     năm 2019 

Ngƣời biên soạn 

 

 

 

 

      TS. Bùi Hồng Đăng                Ths. Phạm Minh Luân               
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 54. ĐỀ CƢƠNG HỌC PHẦN: DOANH NGHIỆP XÃ HỘI 

 

54.1. Tên học phần: DOANH NGHIỆP XÃ HỘI 

54.2    học phần:  

54.3. Số t n chỉ: 2(2,0,4)  

54.4. Loại học phần: Tự chọn 

54.5. Đối tƣợng học: Sinh viên đại học chính quy khối ngành kinh tế 

54.6. Giảng viên giảng dạy: 

STT Họ và tên Trình độ chuyên môn Đơn vị công tác 

1 Ngô Văn Thạo Tiến sĩ Khoa QTKD 

2 Nguyễn Nam Hà  Tiến sĩ Khoa QTKD 

4 Phạm H ng Ths QTKD Khoa QTKD 

 

54.7. Phân bố thời gian: 

- Học trên lớp:     30tiết 

- Tự học:      60tiết  

- Lý thuyết:      30tiết 

- Thí nghiệm/Thực hành (TN/TH):  00tiết 

54.8. Điều kiện tham gia học tập học phần:  

- Học phần tiên quyết: không 

- Học phần trƣớc: Quản trị học, Kinh tế vi mô, Kinh tế vĩ mô 

- Học phần song hành:  

54.9. Mục tiêu học phần:  

Chuẩn 

đầu ra 

HP 

Mục tiêu học phần 

(Học phần này trang bị cho sinh viên) 

Chuẩn 

đầu ra 

CTĐT 

SE1 Cơ sở lý thuyết về doanh nghiệp xã hội d 

SE2 Các loại hình doanh nghiệp xã hội trên thế giới và Việt Nam l 

SE3 Các điều kiện cần thiết và nguồn lực để khởi tạo doanh nghiệp xã 

hội hiện nay 

d,l 

54.10. Chuẩn đầu ra của học phần: 

Chuẩn đầu ra 

HP 

Mục tiêu học phần 

(Sau khi học xong môn học n y, n ười học có thể) 

Chuẩn 

đầu ra 

CTĐT 

 

 

SE1.1 Phân biệt khái niệm, đặc điểm, vai trò của doanh nghiệp xã 

hội  

d 

SE1.2 Phân tích các khác biệt của doanh nghiệp xã hội so với các tổ d 
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SE1 chức xã hội và doanh nghiệp truyền thống 

SE1.3 S  dụng bộ công cụ đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh 

nghiệp xã hội 

d 

 

 

SE2 

 

SE2.1 Hiểu biết khung pháp lý cho phát triển doanh nghiệp xã hội 

trên thế giới 

l 

SE2.2 Nhận biết khung pháp lý cho phát triển doanh nghiệp xã 

hội tại Việt Nam 

l 

SE2.3 Đánh giá các loại hình doanh nghiệp xã hội phổ biến trên thế 

giới 

l 

SE2.4 Phân tích các loại hình doanh nghiệp xã hội đang phát triển 

tại Việt Nam 

l 

 

 

 

 

SE3 

SE3.1 Xác định các tố chất cần có của một doanh nhân xã hội     d,l 

SE3.2 Biết đƣợc các tổ chức hỗ trợ và đồng hành cùng doanh 

nghiệp xã hội và điều kiện tiếp cận 

d,l 

SE3.3 Đánh giá, lựa chọn môi trƣờng khởi nghiệp từ mô hình 

doanh nghiệp xã hội 

d,l 

SE3.4 Biến những vấn đề phải đối mặt về xã hội và môi trƣờng 

thành những giải pháp kinh doanh sáng tạo 

d,l 

SE3.5 Kích thích tinh thần lạc quan và khả năng tạo lập kinh doanh 

theo hƣớng bền vững và sáng tạo 

d,l 

54.11.  ô tả vắn tắt nội dung học phần:  

Học phần Doanh nghiệp bao gồn các nội dung cơ bản sau: 

- L  thuyết doanh nghiệp xã hội, đặc điểm, vai tr , những khác biệt của doanh 

nghiệp xã hội so với các tổ chức xã hội và doanh nghiệp truyền thống; bộ công cụ 

đánh giá hoạt động của doanh nghiệp xã hội; 

- Các loại hình doanh nghiệp xã hội trên thế giới và Việt Nam, các xu hƣớng 

phát triển; các điều kiện thuận lợi và thách thức đến sự phát triển doanh nghiệp xã hội 

ở Việt Nam; 

- Ph n tích, đánh giá sứ mệnh, chiến lƣợc và hoạt động của một số doanh 

nghiệp xã hội điển hình; xác định các tố chất cần thiết của một doanh nh n xã hội; 

truyền cảm hứng khởi tạo doanh nghiệp xã hội thông qua ph n tích các đặc điểm của 

một số lĩnh vực có liên quan đến xã hội và môi trƣờng. 

54.12. Nhiệm vụ của sinh viên: 

- Theo Qui chế Đào tạo đại học và cao đ ng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ   an 

  n    m t eo Quyết địn  số 43/2007/QĐ- GDĐT n  y 15 t  n  08 năm 2007 của 

 ộ trưởn   ộ Gi o dục v  Đ o tạo    

- Dự lớp: trên 75%.  

- Bài tập thực hành: trên lớp và ở nhà.  
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- Khác: theo yêu cầu của giảng viên. 

54.13. Tài liệu học tập:  

54.13.1. Sách, giáo trình chính: 

1. Tập bài giảng Doanh nghiệp xã hội, khoa Quản trị Kinh doanh, đại học công nghiệp 

thực phẩm Tp. Hồ Chí Minh 

2. Ngô văn Thạo (2016), Doan  n  iệp xã  ội tron  lĩn  v c nôn  n  iệp ở đồn  

bằn  sôn  Cửu Lon , Nhà xuất bản Kinh tế 

54.13.2. Tài liệu tham khảo:  

3. Nguyễn Đình Cung (2012)   Doan  n  iệp xã  ội tại Việt Nam –    i niệm, bối 

cản  v  c ín  s c , Trung t m hỗ trợ sáng kiến phục vụ cộng đồng. 

 4.  Kỷ yếu  ội t ảo quốc tế về p  t triển doan  n  iệp xã  ội qua c c trườn  đại  ọc 

Việt nam – T  c  t ức v  cơ  ội, tháng 4/2012 (Hội đồng Anh– Đại học Kinh tế Quốc 

dân) 

5. Kỷ yếu  ội t ảo quốc tế về p  t triển doan  n  iệp xã  ội ở Việt Nam- vai trò của 

trườn  đại  ọc v  c c tổ c ức n  iên cứu, 3/2015 (Hội đồng Anh- ĐH Kinh tế Quốc 

dân) 

6.  Kỷ yếu Hội t ảo quốc tế về  ệ sin  t  i c o   ởi s  doan  n  iệp xã  ội v  s n  

tạo xã  ội, tháng 3/2016 (Hội đồng Anh- Đại học Kinh tế Quốc d n) 

7. Trung t m hỗ trợ sáng kiến phục vụ cộng đồng (2011),    o c o  ết quả   ảo s t 

doan  n  iệp xã  ội ở Việt Nam năm 2011  

8. Vũ Thị Hu nh Anh, Đoàn Việt Dũng, Đỗ Thu Hƣơng (2014), N  iên cứu t ị trườn  

c ưa   ai t  c: Doan  n  iệp xã  ội n  n  y tế v  nôn  n  iệp tại Việt Nam 

54.14. Thang điểm đánh giá: 10/10 

54.15. Đánh giá học phần:  

- Đánh giá quá trình: 

 + Điểm thái độ học tập: 00% 

 + Điểm tiểu luận: 30% 

 + Điểm kiểm tra giữa học phần: 0% 

- Điểm thi kết thúc học phần: 70% 

54.16. Nội dung học phần:  

54.16.1. Phân bố thời gian các chƣơng trong học phần: 

STT Tên chƣơng 

Tổng 

số tiết 

hoặc 

giờ 

Phân bố thời gian 

(tiết hoặc giờ) 

Lý 

thuyết 

Bài 

tập 

Thảo 

luận 

TN/ 

TH 

Tự 

học 

1 
Chƣơng 1: Tổng quan về 

doanh nghiệp xã hội 
15 3 0 2 0 10 

2 
Chƣơng 2: Các nh n tố ảnh 

hƣởng đến sự phát triển của 
15 3  2 0 10 
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STT Tên chƣơng 

Tổng 

số tiết 

hoặc 

giờ 

Phân bố thời gian 

(tiết hoặc giờ) 

Lý 

thuyết 

Bài 

tập 

Thảo 

luận 

TN/ 

TH 

Tự 

học 

DNXH 

3 
Chƣơng 3: Doanh nghiệp 

xã hội ở Việt Nam 
24 6  2 0 16 

4 
Chƣơng 4: Khởi nghiệp với 

doanh nghiệp xã hội 
36 6  6 0 24 

Tổng 90 18  12 0 60 

 

54.16.2. Đề cƣơng chi tiết của học phần: 

Chƣơng 1: Tổng quan về doanh nghiệp xã hội 

1.1. Đối tƣợng và nội dung môn học 

1.1.1. Khái niệm về doanh nghiệp xã hội (DNXH) 

1.1.2. Các đặc điểm cơ bản của DNXH 

1.1.3. Vai trò của doanh nghiệp xã hội 

1.2.Bối cảnh và điều kiện ra đời của DNXH 

1.3. So sánh DNXH với các tổ chức và phong trào xã hội khác 

1.3.1. DNXH với doanh nghiệp truyền thống và các tổ chức xã hội 

1.3.2. DNXH với trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp 

1.3.3. DNXH với thƣơng mại công bằng 

1.3.4. Quy mô và tầm vóc của doanh nghiệp xã hội 

Chƣơng 2: Các nhân tố ảnh hƣởng đến sự phát triển của DNXH 

2.1. Các nhân tố ảnh hƣởng đến sự phát triển của doanh nghiệp xã hội 

2.1.1. Tiêu chí xác định các nhân tố 

2.1.2. Tác động của các tổ chức chính thức 

2.1.3. Tác động của các tổ chức phi chính thức 

2.2. Các tiêu chí đánh giá hiệu quả hoạt động của  DNXH 

2.2.1. Chiến lƣợc hoạt động 

2.2.2. Khung khổ pháp lý 

2.2.3. Khách hàng và ngƣời s  dụng 

2.2.4. Các giá trị xã hội và môi trƣờng 

2.2.5. Điều hành doanh nghiệp 

2.2.6. Hệ thống thông tin dữ liệu và tiến độ tiếp cận 

2.2.7. Tài chính doanh nghiệp 

2.2.8. Các nguồn thu nhập 

2.2.9. Marketing và thông tin thị trƣờng 
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2.2.10. Nhân sự và phát triển tổ chức 

2.3.Các mô hình doanh nghiệp xã hội trên thế giới 

2.3.1.Vƣơng quốc Anh và châu Âu  

2.3.2. Hoa K  

2.3.3. Khu vực châu Á 

Chƣơng 3: Doanh nghiệp xã hội ở Việt Nam 

3.1. Lịch s  phát triển DNXH ở Việt Nam 

3.1.1. Giai đoạn trƣớc đổi mới (1986) 

3.1.2. Giai đoạn sau đổi mới đến năm 2010 

3.1.3. Giai đoạn 2010 đến nay 

3.2. Các loại hình tổ chức DNXH ở Việt Nam 

3.2.1. Phân loại các tổ chức DNXH ở Việt Nam hiện nay 

3.2.2. Một số tổ chức có thể chuyển đổi sang mô hình DNXH 

3.3.Thực trạng của các DNXH của Việt Nam 

3.3.1. Các khó khăn hiện tại 

3.3.2. Các cơ hội và thách thức 

Chƣơng 4: Khởi nghiệp với doanh nghiệp xã hội 

4.1. Doanh nhân xã hội 

4.1.1. Các tố chất cần có của một doanh nhân xã hội 

4.1.2. Ý tƣởng khởi nghiệp của một số doanh nhân xã hội 

4.2. Kinh nghiệm hoạt động của một số DNXH tiêu biểu 

4.2.1. Hoạt động của các DNXH nƣớc ngoài 

4.2.2. Hoạt động của các DNXH Việt Nam 

4.3. Lƣa chọn môi trƣờng khởi nghiệp 

4.3.1. Khởi nghiệp với chuỗi giá trị hàng nông sản 

4.3.2. Khởi nghiệp với nhóm yếu thế và lề hóa 

4.3.3. Khởi nghiệp với nhóm khoa học công nghệ và môi trƣờng 

4.3.4. Khởi nghiệp với các tổ chức xã hội 

54.17. Cơ sở vật chất phục vụ học tập: 

- Phấn, bảng, micro, projector, laptop. 

- Giáo trình, tài liệu tham khảo, danh mục các chuyên đề và bài tập lớn. 

54.18. Hƣớng dẫn thực hiện   

- Đề cƣơng này đƣợc áp dụng cho sinh viên đại học khối ngành kinh tế quốc tế từ năm 

học 2019. 

- Trong phần đánh giá sinh viên, giảng viên cần nêu rõ quy định về đánh giá học phần, 

điều kiện để đƣợc dự thi kết thúc học phần. 

- Thời gian kiểm tra và thi: 

 + Kiểm tra tính điểm 30% 

 + Thi cuối học phần: Sau tuần thứ 15  
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54.19. Phê duyệt    

Ngày    tháng    năm 2019 

   Trƣởng Khoa 

 

 

 

 

TS. Bùi Hồng Đăng 

 

 

N  y   t  n      năm 2019 

Trƣởng Bộ môn 

 

 

 

 

TS. Ngô Văn Thạo 

N  y   t  n     năm 2019 

Ngƣời biên soạn 

 

 

 

 

TS. Ngô Văn Thạo 
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PHẦN 3. HƢỚNG DẪN THỰC HIỆN CHƢƠNG TRÌNH 

 

Khi thực hiện chƣơng trình đào tạo cần chú   đến một số vấn đề nhƣ sau: 

3.1. Đối với đơn vị đào tạo 

- Phải nghiên cứu chƣơng trình đào tạo để tổ chức thực hiện đúng yêu cầu về 

nội dung của chƣơng trình. 

- Phân công giảng viên phụ trách từng học phần và cung cấp chƣơng trình chi 

tiết cho giảng viên để đảm bảo ổn định kế hoạch giảng dạy. 

- Chuẩn bị nhóm Giảng viên hỗ trợ, hƣớng dẫn sinh viên đăng k  các học phần. 

Nhóm giảng viên này phải hiểu sâu về chƣơng trình đào tạo ngành. 

- Chuẩn bị đầy đủ giáo trình, tài liệu tham khảo, cơ sở vật chất, để đảm bảo thực 

hiện tốt chƣơng trình. 

- Cần chú   đến tính logic của việc truyền đạt và tiếp thu các mảng kiến thức, 

quy định các học phần tiên quyết của các học phần bắt buộc và chuẩn bị giảng viên để 

đáp ứng yêu cầu giảng dạy các học phần tự chọn. 

- Công bố và chuẩn hóa cách đánh giá từng học phần trong chƣơng trình đào tạo. 

3.2. Đối với giảng viên 

- Khi giảng viên đƣợc phân công giảng dạy một hoặc nhiều đơn vị học phần cần 

phải nghiên cứu kỹ nội dung đề cƣơng chi tiết từng học phần để chuẩn bị bài giảng và 

các phƣơng tiện đồ dùng dạy học phù hợp. 

- Giảng viên phải chuẩn bị đầy đủ giáo trình, tài liệu học tập cung cấp cho sinh 

viên trƣớc một tuần để sinh viên chuẩn bị trƣớc khi lên lớp. 

- Tổ chức cho sinh viên các buổi Semina, chú trọng đến việc tổ chức học nhóm 

và hƣớng dẫn sinh viên làm tiểu luận, đồ án, giảng viên xác định các phƣơng pháp 

truyền thụ; thuyết trình tại lớp, hƣớng dẫn thảo luận, giải quyết những vấn đề tại lớp, 

tại xƣởng, tại phòng thí nghiệm và hƣớng dẫn sinh viên viết thu hoạch. 

- Giảng viên chú trọng áp dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy các học phần 

phụ trách. 

3.3. Kiểm tra, đánh giá 

- Giảng viên và cố vấn học tập phải kiểm soát đƣợc suốt quá trình học tập của 

sinh viên, kể cả ở trên lớp và ở nhà. 

- Việc kiểm tra, đánh giá học phần là một công cụ quan trọng cần phải đƣợc tổ 

chức thƣờng xuyên để góp phần nâng cao chất lƣợng đào tạo, nên giảng viên phải thực 

hiện theo đúng theo quy chế của học chế tín chỉ. 

- Giảng viên phải kiên quyết ngăn chặn và chống gian lận trong tổ chức thi c , 

kiểm tra và đánh giá. 

- Đánh giá phải phù hợp với mục tiêu và chuẩn đầu ra của học phần giảng dạy. 

3.4. Đối với sinh viên 

- Phải tham khảo ý kiến tƣ vấn của cố vấn học tập để lựa chọn học phần cho 

phù hợp với tiến độ. 

- Phải nghiên cứu chƣơng trình học tập trƣớc khi lên lớp để dễ tiếp thu bài giảng. 

- Phải đảm bảo đầy đủ thời gian lên lớp để nghe hƣớng dẫn bài giảng của 

giảng viên. 

- Tự giác trong khâu tự học và tự nghiên cứu, đồng thời tích cực tham gia học 

tập theo nhóm, tham dự đầy đủ các buổi Seminar. 
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- Tích cực khai thác các tài nguyên trên mạng và trong thƣ viện của trƣờng để 

phục vụ cho việc tự học, tự nghiên cứu và làm đồ án tốt nghiệp. 

- Thực hiện nghiêm túc quy chế thi c , kiểm tra, đánh giá. 
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PHẦN PHÊ DU ỆT CHƢƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

 

 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THẨ  ĐỊNH 

 

 

 

 

 

 

 

 

TP  HCM, n  y      t  n      năm 2019 

TRƢỞNG KHOA QTKD 

 

 

THƢ K  HỘI ĐỒNG KH&ĐT 

 

 

 

 

 

TRƢỞNG PHÕNG ĐÀO TẠO 

TP  Hồ C í Min , n  y     t  n  6 năm 2019 

HIỆU TRƢỞNG 

 

 

 

 

 


