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CHƯƠNG TRÌNH VÀ KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO 

 

I. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC 

(Ban hành kèm theo Quyết định số      ngày     tháng     năm 2017 của  

Giám đốc Đại học Đà Nẵng) 

Tên chương trình: 

Tiếng Việt: Quản trị kinh doanh                

Tiếng Anh: Business Administration 

Trình độ đào tạo: Đại học 

Ngành đào tạo: 

Tiếng Việt: Quản trị kinh doanh                

 Tiếng Anh: Business Administration 

Mã ngành: 52340101 

Loại hình đào tạo: Chính quy 

1. Mục tiêu đào tạo 

1.1. Mục tiêu chung 

Chương trình đào tạo ngành Quản trị kinh doanh trình độ đại học, nhằm trang bị 

cho người học sự phát triển toàn diện về kiến thức; có phẩm chất chính trị, có đạo đức và 

sức khỏe tốt; nắm vững những kiến thức cơ bản về lĩnh vực kinh tế - xã hội, pháp luật 

kinh doanh, kiến thức nền tảng về quản trị kinh doanh và tin học, kiến thức chuyên sâu về 

thương mại điện tử (TMĐT). Hoàn thành chương trình đào tạo, người học có khả năng 

thích ứng với những thay đổi của môi trường kinh doanh, đáp ứng được nhu cầu phát 
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triển của ngành và xã hội; có thể tham gia vào việc vận hành, quản lý trong các tổ chức 

ứng dụng TMĐT hoặc độc lập thực hiện các hoạt động TMĐT một cách hiệu quả. 

1.2. Chuẩn đầu ra 

a. Yêu cầu về kiến thức: 

 Kiến thức cơ bản 

- Hiểu, phân tích và đánh giá được hệ thống tri thức khoa học về những nguyên lý cơ 

bản của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng, 

Nhà nước và pháp luật; Ứng dụng được các tri thức khoa học trên vào thực tiễn đời sống 

- Vận dụng thành thạo các kiến thức chung trong lĩnh vực kinh tế như kinh tế vi mô, 

kinh tế vĩ mô, toán ứng dụng trong kinh tế, giao tiếp trong kinh doanh... vào giải quyết 

những vấn đề lý luận và thực tiễn liên quan đến ngành đào tạo. 

  Kiến thức nghề nghiệp 

- Áp dụng vững vàng các kiến thức cơ bản trong quản trị kinh doanh như: quản trị 

chiến lược, nhân lực, marketing, tài chính – kế toán… để phân tích, đánh giá tình hình thị 

trường; tham gia đề xuất, và thực hiện các kế hoạch: kinh doanh, marketing, nhân sự, tài 

chính của doanh nghiệp. 

- Có kiến thức chuyên sâu về Thương mại điện tử để vận hành được các Website 

thương mại điện tử; thực hiện thành thạo các giao dịch thương mại điện tử và xây dựng 

chiến lược thương mại điện tử, thực hiện các hoạt động marketing điện tử. 

b. Yêu cầu về kỹ năng: 

 Kỹ năng cơ bản 

- Kỹ năng tìm kiếm và nhận thức cơ hội kinh doanh, kỹ năng sáng tạo để hình thành 

các cơ hội kinh doanh mới; 

- Kỹ năng xây dựng kế hoạch và sử dụng thời gian, nguồn lực; 

- Kỹ năng làm việc độc lập và tổ chức làm việc theo nhóm; 

- Kỹ năng sống và làm việc trong điều kiện môi trường căng thẳng, khắc nghiệt; 

- Kỹ năng giao tiếp với khách hàng, đối tác và đồng nghiệp; 

- Kỹ năng liên quan đến công tác truyền thông, giao tiếp bằng ngoại ngữ với trình độ 

tiếng Anh tương đương TOEIC 500 hoặc tiếng Pháp DELF A2 hoặc có chứng chỉ các 
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ngoại ngữ tương đương cấp độ B1 – Khung chung châu Âu (Common European 

Framework – CEF); 

- Kỹ năng sử dụng thông thạo các công cụ công nghệ thông tin, các phần mềm phổ 

thông và chuyên dụng để phục vụ cho phát triển nghề nghiệp. 

 Kỹ năng nghề nghiệp 

- Kỹ năng phân tích, đánh giá kết quả hoạt động và các vấn đề liên qua đến môi 

trường kinh doanh mà tổ chức đang hoạt động 

- Kỹ năng tổ chức, triển khai thực hiện các kế hoạch marketing điện tử, vận hành 

website thương mại điện tử, thực hiện thành thạo các giao dịch thương mại điện tử cũng 

như tư duy phản biện, giải quyết vấn đề trong giao dịch thương mại điện tử. 

c. Yêu cầu về thái độ và hành vi 

- Thể hiện các hành vi phù hợp với chuẩn mực đạo đức chung của xã hội; 

- Có trách nhiệm với xã hội và tôn trọng pháp luật; 

- Tuân thủ các chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp trong quá trình ra quyết định và cân 

nhắc đến tác động của nhiều bên hữu quan; 

- Có nhận thức đúng đắn, lòng đam mê và trách nhiệm đối với nghề nghiệp; 

- Có sự tự tin, năng động, độc lập trong công việc; 

- Có cam kết cao đối với công việc, hoàn thành công việc theo đúng các yêu cầu hay 

nhiệm vụ được phân công;  

- Có trách nhiệm đối với con đường nghề nghiệp và các mục tiêu của bản thân;  

- Hòa đồng, hiểu biết và tôn trọng cấp dưới, cấp trên, đồng nghiệp và đối tác… 

d. Vị trí việc làm của người học sau khi tốt nghiệp 

Sau khi tốt nghiệp người học có cơ hội: 

- Làm việc và thăng tiến nghề nghiệp trong cơ quan quản lý Nhà nước về kinh doanh, 

các Viện nghiên cứu, các cơ sở kinh doanh trong và ngoài nước; 

- Khởi nghiệp và thành đạt trong kinh doanh; 

- Chuyên viên bộ phận quản trị dự án TMĐT, chuyên viên bộ phận quản trị marketing 

TMĐT, chuyên viên bộ phận truyền thông kinh doanh trực tuyến; 

- Triển vọng trong tương lai có thể trở thành trưởng phòng, ban, giám đốc bộ phận, dự 

án, giám đốc kinh doanh hay chuyên gia phân tích, tư vấn, lãnh đạo... 
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e. Khả năng học tập sau khi ra trường 

- Đủ trình độ tham gia các khóa học, bồi dưỡng nâng cao ngắn hạn về Quản trị kinh 

doanh trong và ngoài nước; 

- Đủ trình độ và kỹ năng để học bằng đại học thứ 2 của các ngành kinh tế liên quan;  

- Đủ năng lực đăng ký học bậc sau đại học (Thạc sỹ, Tiến sỹ) của ngành Quản trị kinh 

doanh tại các trường trong và ngoài nước. 

g. Các chương trình, tài liệu, chuẩn quốc tế nhà trường tham khảo  

Quyết định 2196/BGDĐT-GDĐH về việc Hướng dẫn xây dựng và công bố chuẩn 

đầu ra ngành đào tạo. 

2. Thời gian đào tạo: 04 năm (08 học kỳ) 

3. Khối lượng kiến thức toàn khóa:  

Tổng số tín chỉ (TC) phải tích lũy là 124 TC (không tính nội dung về Giáo dục Thể 

chất và Giáo dục Quốc phòng – An ninh) 

4. Đối tượng tuyển sinh: Học sinh đã tốt nghiệp THPT trong cả nước. 

5. Quy trình đào tạo, điều kiện tốt nghiệp: 

Theo Quy chế  đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ (Ban 

hành kèm theo Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT, ngày 15 tháng 8 năm 2007 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo). 

6. Thang điểm: 

Theo Quy chế  đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ (Ban 

hành kèm theo Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT, ngày 15 tháng 8 năm 2007 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo). 

7. Nội dung chương trình: 

STT Tên học phần Số tín chỉ Học phần học trước 

7.1.  Kiến thức chung 34   

1 Kinh tế vĩ mô 3   

2 Kinh tế vi mô 3   

3 Toán ứng dụng trong kinh tế 3   

4 Tin học văn phòng 3   

5 Giao tiếp kinh doanh 3   

6 Ngoại ngữ đại cương 7   

7 

Các nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mac-

Lenin I 
2 

 

8 Các nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mac- 3  
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Lenin II 

9 Đường lối cách mạng của ĐCSVN 3  

10 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2  

11 Pháp luật đại cương 2   

7.2. Kiến thức cơ sở ngành 32   

1 Marketing căn bản 3   

2 Nguyên lý kế toán 3   

3 
Thống kê kinh doanh và kinh tế 3 

Toán ứng dụng trong 

kinh tế 

4 Hành vi tổ chức 3   

5 Luật kinh doanh 3 Pháp luật đại cương 

6 Thị trường và các định chế tài chính 3   

7 Tiếng Anh trong kinh doanh 3 Ngoại ngữ đại cương 

8 Quản trị học 3   

9 Hệ thống thông tin quản lý 3 Quản trị học 

10 Kinh doanh quốc tế 3   

11 Kĩ năng thuyết trình 2   

7.3. Kiến thức ngành 48   

  Học phần bắt buộc 23   

1 Nhập môn trong kinh doanh 3 Quản trị học 

2 

Quản trị chiến lược 3 

Quản trị tài chính, Quản 

trị nguồn nhân lực, Quản 

trị Marketing 

3 Quản trị nguồn nhân lực 3 Quản trị học 

4 Quản trị tài chính 3 Quản trị học 

5 
Quản trị sản xuất 3 

Toán ứng dụng trong 

kinh tế 

6 Thương mại điện tử 3 Quản trị học 

7 Quản trị marketing 3 Quản trị học 

8 

Đề án môn học 2 

Quản trị tài chính, Quản 

trị nguồn nhân lực, Quản 

trị Marketing 

  
Học phần tự chọn kiến thức (chọn ít nhất 

15 tín chỉ) 
15 

  

1 Quản trị tác nghiệp thương mại điện tử 3 Thương mại điện tử 

2 Thanh toán điện tử 2 Thương mại điện tử 

3 Marketing điện tử 3 Marketing căn bản 

4 Quảng cáo và Xúc tiến bán hàng  3 Marketing căn bản 

5 Quản trị bán hàng  3 Quản trị học 

6 Quản trị thương hiệu 3 Quản trị Marketing 

7 
Quản trị chiến lược TMĐT 3 

Quản trị tác nghiệp 

thương mại điện tử 

8 Hành vi người tiêu dùng 2 Marketing căn bản 

9 Văn hóa và đạo đức kinh doanh 2 Quản trị học 

10 Quản trị rủi ro trong TMĐT   Quản trị rủi ro 

  
Kiến thức bổ trợ (chọn ít nhất 8 tín chỉ) 8 

  

1 Cơ sở dữ liệu và hệ quản trị cơ sở dữ liệu 3 Tin học văn phòng 
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2 
Thiết kế website 2 Tin học văn phòng 

3 
Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin  3 

Cơ sở dữ liệu và hệ quản 

trị cơ sở dữ liệu 

4 
Các phần mềm kĩ thuật đồ họa ứng dụng 3 Tin học văn phòng 

5 Ứng dụng tin học trong kinh doanh 3 Tin học văn phòng 

6 An ninh bảo mật TMĐT 3 Thương mại điện tử 

  
Học phần tự chọn kỹ năng (chọn ít nhất 

02 tín chỉ) 
2 

  

1 Kỹ năng làm việc nhóm 2   

2 Kỹ năng soạn thảo văn bản 2   

3 Kỹ năng tìm kiếm việc làm và tuyển dụng 2   

4 Kỹ năng giải quyết vấn đề 2   

5 Kỹ năng sử dụng phần mềm Power Point 2   

6 

Phương pháp nghiên cứu khoa học trong 

kinh tế 
2 

  

7 Kỹ năng thực hiện Khóa luận tốt nghiệp 2   

7.4. GDQP&TC 6   

7.5. Thực tập cuối khóa 10   

  Hình thức 1     

1 Bảo vệ báo cáo thực tập tốt nghiệp 4   

2 

Học bổ sung ít nhất 6 tín chỉ được chọn từ 

các học phần tự chọn 
6 

  

  Hình thức2     

1 Bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp 10   

  
Tổng Cộng (chưa tính GDTC và 

GDQP) 
124 

  

 

8. Kế hoạch giảng dạy (dự kiến): 

STT Tên học phần 

Số tín 

chỉ 

Học kỳ I - Năm nhất 16 

1 Kinh tế vi mô 3 

2 Các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lênin I 2 

3 Toán ứng dụng trong kinh tế 3 

4 Tin học văn phòng 3 

5 Pháp luật đại cương 2 

6 Ngoại ngữ đại cương I 3 

Học kỳ II - Năm nhất 17 

1 Luật kinh doanh 3 

2 Ngoại ngữ đại cương II 2 

3 Các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lênin II 3 
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4 Kinh tế vĩ mô 3 

5 Giao tiếp kinh doanh 3 

6 Thống kê kinh doanh và kinh tế 3 

Học kỳ III - Năm hai 17 

1 Ngoại ngữ đại cương III 2 

2 Thị trường và các định chế tài chính 3 

3 Nguyên lý kế toán 3 

4 Quản trị học 3 

5 Đường lối cách mạng của Đảng CSVN 3 

6 Marketing căn bản 3 

Học kỳ IV - Năm hai 16 

1 Nhập môn trong kinh doanh 3 

2 Kỹ năng thuyết trình 2 

3 Hành vi tổ chức 3 

4 Hệ thống thông tin quản lý 3 

5 Tiếng Anh trong kinh doanh 3 

6 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 

Học kỳ V - Năm ba 17 

1 Quản trị tài chính 3 

2 Thương mại điện tử 3 

3 Quản trị nguồn nhân lực 3 

4 Kinh doanh quốc tế 3 

5 Quản trị Marketing 3 

Chọn tối thiểu 2TC trong các học phần phát triển kỹ năng sau:  

1 Kỹ năng làm việc nhóm 2 

2 Kỹ năng soạn thảo văn bản 2 

3 Kỹ năng tìm kiếm việc làm và tuyển dụng 2 

4 Kỹ năng giải quyết vấn đề 2 

5 Kỹ năng sử dụng phần mềm Power Point 2 

6 Phương pháp nghiên cứu khoa học trong kinh tế 2 

7 Kỹ năng thực hiện Khóa luận tốt nghiệp 2 

Học kỳ VI - Năm ba 17 

1 Quản trị chiến lược 3 

2 Quản trị sản xuất 3 

Chọn tối thiểu 11TC trong các học phần sau: 11 
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1 Quản trị tác nghiệp TMĐT 3 

2 Thanh toán điện tử 2 

3 Marketing điện tử 3 

4 Quảng cáo và Xúc tiến bán hàng  3 

5 Quản trị bán hàng  3 

6 Quản trị thương hiệu 3 

7 Quản trị chiến lược TMĐT 3 

8 Quản trị rủi ro trong TMĐT 2 

9 Hành vi người tiêu dùng 2 

10 Văn hóa và đạo đức kinh doanh 2 

Học kỳ VII - Năm tư 14 

1 Đề án môn học 2 

Chọn tối thiểu 4TC trong các học phần sau: 4 

1 Quản trị tác nghiệp TMĐT 3 

2 Thanh toán điện tử 2 

3 Marketing điện tử 3 

4 Quảng cáo và xúc tiến bán hàng  3 

5 Quản trị bán hàng  3 

6 Quản trị thương hiệu 3 

7 Quản trị chiến lược TMĐT 3 

8 Quản trị rủi ro trong TMĐT 2  

9 Hành vi người tiêu dùng 2 

10 Văn hóa và đạo đức kinh doanh 2 

  Kiến thức bổ trợ (chọn ít nhất 8 tín chỉ) 8 

1 Cơ sở dữ liệu và hệ quản trị cơ sở dữ liệu 3 

2 Thiết kế website 2 

3 Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin 3 

4 Các phần mềm kĩ thuật đồ họa ứng dụng 3 

5 Ứng dụng tin học trong kinh doanh 3 

6 An ninh bảo mật TMĐT 3 

Học kỳ VIII- Năm tư 10 

  Thực tập cuối khóa 10 

  Hình thức 1   

1 Bảo vệ báo cáo thực tập tốt nghiệp 4 
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2 
Học bổ sung ít nhất 6 tín chỉ được chọn từ các học phần tự chọn 6 

  Hình thức2   

1 Bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp 10 

  Tổng Cộng (chưa tính GDTC và GDQP) 124 

9. Đánh giá kết quả học tập 

Thực hiện theo “Quy định về việc thực hiện Quy chế đào tạo đại học, cao đẳng hệ 

chính quy theo hệ thống tín chỉ” ban hành kèm theo Quyết định số 376/QĐ-ĐHĐN-ĐT 

ngày 29/01/2008 của Giám đốc ĐHĐN; “Quy chế đào tạo đại học, cao đẳng hệ chính quy 

theo hệ thống tín chỉ” ban hành kèm theo Quyết định số 43/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày 

15/8/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 

57/2012/TT.BGDĐT ngày 27/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo, có hiệu lực 

từ ngày 10/02/2013. 

Xếp loại Thang điểm 10 Thang điểm chữ Thang điểm 4 

Đạt 

Giỏi 8,5 ÷ 10 A 4 

Khá 7,0 ÷ 8,4 B 3 

Trung bình 5,5 ÷ 6,9 C 2 

Trung bình yếu 4,0 ÷ 5,4 D 1 

Không đạt Kém < 4,0 F 0 

 

10. Hướng dẫn thực hiện chương trình 

10.1. Chương trình giáo dục đại học này được thiết kế dựa trên các văn bản sau: 

- Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng theo hệ thống tín chỉ số 43/2007/QĐ-

BGDĐT ngày 15 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, 

- Thông tư số 08/2011/TT-BGDĐT Ngày 17 tháng 2 năm 2011 Bộ Trưởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo quy định điều kiện, hồ sơ, quy trình mở ngành đào tạo, đình chỉ, tuyển 

sinh, thu hồi quyết định mở ngành đào tạo trình độ đại học, trình độ cao đẳng, 

- Căn cứ Nghị định 32/CP ngày 04/04/1994 của Chính phủ về việc thành lập Đại 

học Đà Nẵng, 
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- Căn cứ Quyết định số 6950/QĐ-ĐHĐN ngày 01/12/2014 của Giám đốc Đại học 

Đà Nẵng về việc ban hành Quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Đại học Đà Nẵng, các cơ 

sở giáo dục đại học thành viên và các đơn vị trực thuộc. 

10.2. Yêu cầu đối với sinh viên và giảng viên 

- Đề cương chi tiết học phần kèm theo chương trình này là cơ sở để theo dõi, kiểm 

tra việc thực hiện nề nếp; thực hiện nội dung giảng dạy và nội dung của các đề thi kết 

thúc học phần.  

- Giảng viên giảng dạy mỗi học phần có trách nhiệm thực hiện đầy đủ và có chất 

lượng cao các nội dung dạy và học trong đề cương chi tiết môn học; đảm bảo chính xác 

phân phối tỷ lệ giờ: Lý thuyết, thảo luận, bài tập thực hành, tự học. 

- Lớp học mở theo đăng ký của sinh viên. Mỗi lớp học có ít nhất 20 sinh viên đăng 

ký trở lên. 

- Thời gian cho sinh viên tích lũy đủ số tín chỉ là 6 năm. Khi tích lũy đủ số tín chỉ 

qui định trong khung chương trình đào tạo thì sinh viên mới được xét cấp bằng tốt 

nghiệp. 

11. Dự kiến học phí/sinh viên/năm: Căn cứ theo Nghị định 86/2015/NĐ-CP về quy 

định cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục Quốc dân 

và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 – 2016 đến 

năm học 2020 – 2021. 

12. Các chương trình đào tạo được tham khảo: 

TT 
Tên chương trình – Trường (Tiếng Việt hoặc 

Tiếng Anh) 
Địa chỉ website tham chiếu (nếu 

có) 
 

1  

The University of New South Wales, Australia 

https://www.business.unsw.edu.au/Pro 

grams-Courses-Site/Documents 

/ug_flyer_management.pdf 

 

2  

The University of Amsterdam, Netherlands 

http://studiegids.uva.nl/xmlpages/page/

2014-2015-en/search-

programme/programme/228/7711579  

 

3  

The Erasmus University Rotterdam, Netherlands 

http://www.rsm.nl/bachelor/internation

al-business-administration/ 

programme/iba-curriculum/ 

https://www.business.unsw.edu.au/Pro
https://www.business.unsw.edu.au/Programs-Courses-Site/Documents/ug_flyer_management.pdf
https://www.business.unsw.edu.au/Programs-Courses-Site/Documents/ug_flyer_management.pdf
http://studiegids.uva.nl/xmlpages/page/2014-2015-en/search-programme/programme/228/7711579
http://studiegids.uva.nl/xmlpages/page/2014-2015-en/search-programme/programme/228/7711579
http://studiegids.uva.nl/xmlpages/page/2014-2015-en/search-programme/programme/228/7711579
http://studiegids.uva.nl/xmlpages/page/2014-2015-en/search-programme/programme/228/7711579
http://studiegids.uva.nl/xmlpages/page/2014-2015-en/search-programme/programme/228/7711579
http://www.rsm.nl/bachelor/international-business-administration/%20programme/iba-curriculum/
http://www.rsm.nl/bachelor/international-business-administration/%20programme/iba-curriculum/
http://www.rsm.nl/bachelor/international-business-administration/%20programme/iba-curriculum/
http://www.rsm.nl/bachelor/international-business-administration/%20programme/iba-curriculum/
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4 
The Queen Mary University of London (QMUL), 

United Kingdom 

http://www.qmul.ac.uk/undergraduate/ 

coursefinder/courses/80025.html 

5 
The Washington University in St. Louis, United 

States 

http://www.olin.wustl.edu/EN- 

US/academic-programs/bs-business- 

administration/academics/Pages/curric 

ulum.aspx 

6 
 

The University of Southampton, United Kingdom 

https://www.sbs.ac.uk/undergraduate/b 

sc-business-management 

7 Trường Đại học Thương mại – Hà Nội 

https://tmu.edu.vn/uploads/tmu/news/3

.3Du%20thao%20Chuan%20dau%20r

a.doc 

8 
Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền 

thông – Đại học Thái Nguyên 

http://eis.ictu.edu.vn/index.php/chuong

_trinh_dao_tao/ng%C3%A0nh-

th%C6%B0%C6%A1ng-

m%E1%BA%A1i-

%C4%91i%E1%BB%87n-

t%E1%BB%AD.html 

9 Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng 
http://daotao.due.udn.vn/khung-

chuong-trinh/K2-qtkdtongquat.pdf 

 

http://www.qmul.ac.uk/undergraduate/coursefinder/courses/80025.html
http://www.qmul.ac.uk/undergraduate/coursefinder/courses/80025.html
http://www.olin.wustl.edu/EN-US/academic-programs/bs-business-administration/academics/Pages/curriculum.aspx
http://www.olin.wustl.edu/EN-US/academic-programs/bs-business-administration/academics/Pages/curriculum.aspx
http://www.olin.wustl.edu/EN-US/academic-programs/bs-business-administration/academics/Pages/curriculum.aspx
http://www.olin.wustl.edu/EN-US/academic-programs/bs-business-administration/academics/Pages/curriculum.aspx
https://www.sbs.ac.uk/undergraduate/bsc-business-management
https://www.sbs.ac.uk/undergraduate/bsc-business-management
https://tmu.edu.vn/uploads/tmu/news/3.3Du%20thao%20Chuan%20dau%20ra.doc
https://tmu.edu.vn/uploads/tmu/news/3.3Du%20thao%20Chuan%20dau%20ra.doc
https://tmu.edu.vn/uploads/tmu/news/3.3Du%20thao%20Chuan%20dau%20ra.doc
http://eis.ictu.edu.vn/index.php/chuong_trinh_dao_tao/ng%C3%A0nh-th%C6%B0%C6%A1ng-m%E1%BA%A1i-
http://eis.ictu.edu.vn/index.php/chuong_trinh_dao_tao/ng%C3%A0nh-th%C6%B0%C6%A1ng-m%E1%BA%A1i-
http://eis.ictu.edu.vn/index.php/chuong_trinh_dao_tao/ng%C3%A0nh-th%C6%B0%C6%A1ng-m%E1%BA%A1i-
http://eis.ictu.edu.vn/index.php/chuong_trinh_dao_tao/ng%C3%A0nh-th%C6%B0%C6%A1ng-m%E1%BA%A1i-
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II. ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT CÁC HỌC PHẦN/MÔN HỌC ĐĂNG KÝ MỞ  

II.1. Học phần KINH TẾ VI MÔ 

1. Thông tin chung về học phần: 

- Tên học phần: Kinh tế vi mô 

- Số tín chỉ: 3 (3, 0) 

2. Mô tả học phần: 

 Học phần kinh tế vi mô bao gồm những kiến thức cơ bản và phương pháp luận về 

doanh nghiệp như: Những vấn đề cơ bản của doanh nghiệp, cung - cầu hàng hóa, lý 

thuyết người tiêu dùng, lý thuyết về doanh nghiệp, cạnh tranh và độc quyền, thị trường 

yếu tố sản xuất, những hạn chế của kinh tế thị trường và sự can thiệp của chính phủ. 

3. Mục tiêu học phần: 

a) Kiến thức: 

Học phần kinh tế vi mô cung cấp cho người học một số kiến thức cơ bản về kinh 

tế vi mô, doanh nghiệp và các quy luật kinh tế khách quan tồn tại trong nền kinh tế thị 

trường, các biện pháp của chính phủ tác động vào kinh tế thị trường, mối quan hệ hữu cơ 

giữa các quy luật kinh tế ảnh hưởng đến hoạt động kinh tế của doanh nghiệp, từ đó vận 

dụng kiến thức vào thực tiễn của doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp tối đa hóa lợi nhuận. 

b) Kỹ năng: 

Học phần kinh tế vi mô giúp cho người học có các kỹ năng hiểu và phân tích các 

chỉ tiêu kinh tế liên quan đến thái độ hành vi của các chủ thể trong nền kinh tế. 

c) Thái độ: 

Học phần này giúp cho người học nắm được cách thức áp dụng những kiến thức 

đã học vào thực tiễn nền kinh tế cũng như tiếp tục nghiên cứu các môn học chuyên ngành 

ở bậc cao hơn. 

4. Nội dung học phần: 

Chương 1. TỔNG QUAN VỀ KINH TẾ VI MÔ 

1.1. Đối tượng, nội dung và phương pháp nghiên cứu kinh tế vi mô 

1.1.1. Kinh tế học và các bộ phận của kinh tế học 

 1.1.2. Nội dung của kinh tế học vi mô 

 1.1.3. Phương pháp nghiên cứu của kinh tế học vi mô 
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1.2. Các vấn đề kinh tế cơ bản 

 1.2.1. Ba vấn đề kinh tế cơ bản 

 1.2.2. Các mô hình kinh tế để giải quyết ba vấn đề kinh tế cơ bản 

1.3. Lý thuyết lựa chọn kinh tế 

 1.3.1. Quy luật khan hiếm 

 1.3.2. Chi phí cơ hội 

 1.3.3. Quy luật chi phí cơ hội tăng dần 

 1.3.4. Đường giới hạn khả năng sản xuất 

Chương 2. CUNG - CẦU 

2.1. Cầu  

 2.1.1. Khái niệm  

 2.1.2. Luật cầu 

 2.1.3. Các yếu tố quyết định cầu 

2.2. Cung  

 2.2.1. Khái niệm  

 2.2.2. Luật cung 

 2.2.2. Các yếu tố quyết định cung 

2.3. Cân bằng thị trường 

 2.3.1. Trạng thái cân bằng cung cầu 

 2.3.2. Cách xác định cân bằng thị trường 

 2.3.3. Kiểm soát giá 

 2.3.4. Sự thay đổi của trạng thái cân bằng 

Chương 3. ĐỘ CO DÃN 

3.1. Các khái niệm về độ co dãn của cầu 

 3.1.1. Định nghĩa độ cơ dãn của cầu 

 3.1.2. Các loại co dãn của cầu 

3.2. Phương pháp tính độ co dãn của cầu 

 3.2.1. Co dãn của cầu theo giá 

 3.2.2. Co dãn của cầu theo thu nhập 

 3.2.3. Co dãn chéo của cầu 
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Chương 4. LÝ THUYẾT HÀNH VI NGƯỜI TIÊU DÙNG 

4.1. Lý thuyết lợi ích 

 4.1.1. Khái niệm về lợi ích và lợi ích cận biên 

 4.1.2. Quy luật lợi ích cận biên giảm dần 

 4.1.3. Lợi ích cận biên, đường cầu và thặng dư tiêu dùng 

4.2. Lựa chọn sản phẩm và tiêu dùng tối ưu 

 4.2.1 Sự ràng buộc ngân sách và đường ngân sách 

 4.2.2. Sự lựa chọn của người tiêu dùng 

Chương 5. LÝ THUYẾT HÀNH VI DOANH NGHIỆP 

5.1. Lý thuyết sản xuất 

 5.1.1. Hàm sản xuất 

 5.1.2. Sản xuất trong ngắn hạn 

 5.1.3. Quy luật năng suất cận biên giảm dần 

Chương 6. THỊ TRƯỜNG 

6.1. Các loại thị trường 

 6.1.1. Khái niệm 

 6.1.2. Phân loại thị trường 

6.2. Cạnh tranh hoàn hảo 

 6.2.1. Đặc điểm của cạnh tranh hoàn hảo 

 6.2.2. Sản lượng và lợi nhuận của hãng cạnh tranh 

 6.2.3. Điểm hòa vốn và điểm đóng của sản xuất 

 6.2.4. Đường cung của hãng và của thị trường 

6.3. Độc quyền 

 6.3.1. Đặc điểm của thị trường độc quyền 

 6.3.2. Nguyên nhân dẫn đến độc quyền 

Chương 7. THẤT BẠI THỊ TRƯỜNG VÀ VAI TRÒ ĐIỀU TIẾT CỦA CHÍNH 

PHỦ 

7.1. Hoạt động của thị trường 

7.2. Các thất bại của thị trường và cách khắc phục 

 7.2.1. Ảnh hưởng của các ngoại ứng 
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 7.2.2. Hàng hóa công cộng 

 7.2.3. Cạnh tranh không hoàn hảo 

 7.2.4. Phân phối thu nhập không công bằng 

5. Tài liệu tham khảo: 

[1] Giáo trình Kinh tế vi mô, Trường Đại học kinh tế, Đại học Đà Nẵng, 2010. 

[2] Giáo trình Kinh tế vi mô, Trường Đại học kinh tế quốc dân, Hà Nội, 2012. 

[3] Giáo trình kinh tế học vi mô, Nhà xuất bản giáo dục, 2007 

[4] Robert S.Pindyck, Daniel L. Rubinfeld, Kinh tế học vi mô, NXB khoa học - kỹ 

thuật, 2000. 

[5] Giáo trình Kinh tế học vi mô, Trường Đại học Kinh tế Hồ Chí Minh, 2010. 

[6] Robert S.Pindyck, Daniel L. Rubinfeld, Kinh tế học vi mô, Nhà xuất bản khoa học 

- kỹ thuật, 2000. 

6. Phương pháp đánh giá học phần: 

STT Tiêu chí đánh giá Hình thức đánh giá Tỉ lệ 

1 Chuyên cần Điểm danh 20% 

2 Thi giữa kỳ Tự luận 20% 

3 Thi cuối kỳ Tự luận 60% 

TC  100% 

 

 

II.2. Học phần KINH TẾ VĨ MÔ 

1. Thông tin chung về học phần: 

- Tên học phần: Kinh tế vĩ mô 

- Số tín chỉ: 3 (3, 0) 

 2. Mô tả học phần: 

Học phần này giới thiệu những kiến thức tổng quát về Kinh Tế vĩ mô và các 

nguyên lí cơ bản về hoạt động của toàn bộ nền kinh tế. Trình bày cách tính các chỉ tiêu 

kinh tế - thước đo thành tựu của 1 nền kinh tế - như chỉ tiêu tổng sản lượng quốc gia, tỉ lệ 

thất nghiệp, tỉ lệ lạm phát ..., cách xác định sản lượng cân bằng dựa vào mối quan hệ tổng 

cung - tổng cầu, các vấn đề kinh tế vĩ mô của 1 nền kinh tế mở bao gồm tỉ giá hối đoái, 

cán cân thanh toán và đặc biệt nhấn mạnh vai trò của Chính phủ trong việc điều hành nền 
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kinh tế thông qua các chính sách kinh tế như chính sách tài khóa, chính sách tiền tệ, chính 

sách ngoại thương nhằm đạt được các mục tiêu kinh tế cụ thể trong từng thời kỳ. 

3. Mục tiêu học phần: 

a) Kiến thức: 

- Trang bị cho SV những kiến thức tổng quát về Kinh tế vĩ mô 

- Giúp SV biết đánh giá về sự hợp lý và chưa hợp lý của các chính sách kinh tế vĩ 

mô của chính phủ đã và đang áp dụng để giải quyết các vấn đề kinh tế ở tầm vĩ mô. 

- Giúp SV biết nhìn nhận, xem xét, phân tích và giải thích các vấn đề kinh tế tổng 

thể thường xuyên được đề cập trên các phương tiện truyền thông đại chúng. 

b) Kỹ năng: 

- Giúp SV biết cách cập nhật thông tin về các vấn đề kinh tế tổng thể từ các phương 

tiện truyền thông và internet. 

- Giúp sinh viên rèn luyện kỹ năng trình bày vấn đề trước đám đông, kỹ năng làm 

việc nhóm, kỹ năng hệ thống, tổng hợp thông tin, kỹ năng đọc giáo trình, … 

c) Thái độ: 

- Có ý thức đúng đắn trong việc nhìn nhận, đánh giá đường lối, chính sách, pháp 

luật của Nhà nước Việt Nam trong việc phát triển kinh tế thị trường có sự điều tiết của 

nhà nước. 

4. Nội dung học phần: 

Chương 1. TỔNG QUAN VỀ KINH TẾ VĨ MÔ  

1.1. Kinh tế học – Kinh tế vi mô – Kinh tế vĩ mô 

1.1.1.  Kinh tế học 

1.1.2. Kinh tế vi mô 

1.1.3. Kinh tế vĩ mô 

1.1.4. Phân biệt kinh tế vi mô – Kinh tế vĩ mô 

1.1.5. Mối quan hệ giữa kinh tế vĩ mô và kinh tế vi mô 

1.1.6. Kinh tế học thực chứng – kinh tế học chuẩn tắc. 

1.2. Đường giới hạn khả năng sản xuất – Chi phí cơ hội 

1.2.1. Đường giới hạn khả năng sản xuất 

1.2.2. Chi phí cơ hội 
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1.3. Các hình thức tổ chức nền kinh tế 

1.3.1. Ba vấn đề cơ bản trong nền kinh tế 

1.3.2. Những hình thái kinh tế cơ bản 

1.4. Tổng cầu – Tổng cung 

1.4.1. Cầu – Tổng cầu 

1.4.2. Cung – Tổng cung 

1.4.3. Mô hình cân bằng cung – cầu 

Chương 2. ĐO LƯỜNG CÁC BIẾN SỐ KINH TẾ VĨ MÔ 

2.1. GDP 

2.1.1. Khái niệm 

2.1.2. Ba phương pháp tính: PP Chi tiêu, PP thu nhập, PP Sản xuất 

2.2. GNP – Mối quan hệ giữa GDP và GNP 

2.3. Một số chỉ tiêu khác: NNP, NI, PI, DI,… 

2.4. GDP thực tế - GDP danh nghĩa 

2.5. Hệ số điều chỉnh GDP 

2.6. Chỉ số giá tiêu dùng CPI 

2.7. Tỉ lệ lạm phát 

2.8. Tỷ lệ thất nghiệp 

Chương 3. TIẾT KIỆM ĐẦU TƯ VÀ HỆ THỐNG TÀI CHÍNH 

3.1. Các định chế tài chính trong nền kinh tế 

 3.1.1. Thị trường tài chính 

 3.1.2. Trung gian tài chính 

3.2. Tiết kiệm – Đầu tư 

3.2.1. Phân biệt tiết kiệm và đầu tư 

3.2.2. Mối quan hệ giữa tiết kiệm và đầu tư 

3.2.3. Chính sách tài chính 

3.3.4.Thực trạng tại Việt Nam hiện nay 

Chương 4. TIỀN TỆ VÀ CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ 

4.1. Tiền tệ 

4.1.1. Khái niệm 
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4.1.2. Chức năng 

4.1.3. Các hình thái của tiền 

4.1.4. Các khối tiền 

4.2. Hệ thống ngân hàng 

4.2.1. Ngân hàng trung ương 

4.2.2. Ngân hàng trung gian – ngân hàng thương mại – Quá trình tạo tiền 

4.3. Chính sách tiền tệ 

4.3.1. Các công cụ của chính sách tiền tệ 

4.3.2. Thị trường tiền tệ 

4.3.3. Thực trạng tại Việt Nam hiện nay 

Chương 5. THẤT NGHIỆP VÀ LẠM PHÁT 

5.1. Thất nghiệp 

 5.1.1. Khái niệm 

 5.1.2. Tỷ lệ thất nghiệp 

 5.1.3. Các loại hình thất nghiệp 

 5.1.4. Nguyên nhân thất nghiệp 

 5.1.5. Tác hại của thất nghiệp 

 5.1.6. Biện pháp 

5.2. Lạm phát 

Chương 6. KINH TẾ VĨ MÔ TRONG NỀN KINH TẾ MỞ 

6.1. Nguyên tắc lợi thế so sánh trong thương mại quốc tế 

6.2. Cán cân thanh toán 

6.3. Tỷ giá hối đoái và hệ thống tài chính quốc tế 

6.4. Các hệ thống tiền tệ quốc tế 

6.5. Chính sách tỷ giá hối đoái của Việt Nam 

6.6. Tác động của chính sách vĩ mô chủ yếu trong điều kiện nền kinh tế mở 

5. Tài liệu tham khảo: 

[1] PGS.TS Nguyễn Văn Công, Giáo trình Nguyên lý Kinh tế học vĩ mô, NXB Giáo 

dục  
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[2] PGS.TS Nguyễn Văn Công, Bài tập Nguyên lý Kinh tế học vĩ mô, NXB Giáo 

dục 

[3] TS. Bùi Quang Bình, Giáo trình Kinh tế vĩ mô, NXB Giáo dục 

[4] Nguyễn Văn Ngọc, Bài giảng Kinh tế vĩ mô, NXB Đại học Kinh tế quốc dân 

[5] Nguyễn Văn Ngọc, Hướng dẫn giải bài tập Kinh tế vĩ mô, NXB Đại học Kinh tế 

quốc dân 

[6] Bộ Giáo dục và Đào tạo, Giáo trình Kinh tế học vĩ mô, NXB Giáo dục năm 2006 

[7] N. Gregory Mankiw, 10 principles of economics  

6. Phương pháp đánh giá học phần: 

STT Tiêu chí đánh giá Hình thức đánh giá Tỉ lệ 

1 Chuyên cần Điểm danh 10% 

2 Bài tập, thảo luận  20% 

3 Thi giữa kỳ Trắc nghiệm + Tự luận 20% 

4 Thi cuối kỳ Trắc nghiệm + Tự luận 50% 

Tổng cộng  100% 

 

 

II.3. Học phần TOÁN ỨNG DỤNG TRONG KINH TẾ 

1. Thông tin chung về học phần: 

- Tên học phần: Toán ứng dụng trong kinh tế 

- Số tín chỉ: 3 (3, 0) 

2. Mô tả học phần: 

  Các kiến thức được lựa chọn để đưa vào nội dung chương trình học phần này căn 

cứ trên nhu cầu sử dụng toán học được các nhà kinh tế sử dụng nhiều trong các tài liệu 

kinh tế học hiện đại. Đó là các công cụ không thể thiếu được phục vụ cho việc phân tích 

tĩnh (phân tích cân bằng), phân tích tĩnh so sánh và phân tích động trong kinh tế học. 

Cùng với việc trang bị kiến thức toán học, học phần này còn giúp sinh viên bước đầu làm 

quen với việc sử dụng công cụ toán học trong phân tích kinh tế thông qua các mô hình 

kinh tế đơn giản. 

3. Mục tiêu học phần: 

a) Kiến thức: 
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Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về Giải tích toán học, thực sự cần 

thiết cho việc tiếp cận với các mô hình phân tích quá trình ra quyết định trong kinh tế và 

quản lý: Hàm số và giới hạn; Phép toán vi phân đối với hàm số một biến số; Hàm nhiều 

biến và hàm ẩn; Các bài toán cực trị ; Phép tính tích phân ; Phương trình vi phân.  

b) Kỹ năng: 

 Nâng cao kỹ năng tư duy và tính toán trong kinh tế cho SV chuyên ngành kinh tế. 

c) Thái độ 

 SV có thái độ học tập nghiêm túc với học phần. 

4. Nội dung học phần: 

Chương 1. HÀM SỐ VÀ GIỚI HẠN LT4/BT2 

1.1. Dãy số và giới hạn của dãy số 

1.1.1. Dãy số 

1.1.2. Giới hạn của dãy số 

1.1.3. Các định lý cơ bản về giới hạn 

1.1.4. Cấp số nhân: Các hệ thức cơ bản và ứng dụng trong phân tích tài chính. 

1.2. Các khái niệm cơ bản về hàm số một biến số 

1.2.1. Hàm số 

1.2.2. Khái niệm hàm ngược 

1.2.3. Một số tính chất của hàm số 

1.2.4. Các hàm số sơ cấp cơ bản và hàm số sơ cấp 

1.2.5. Các hàm số trong phân tích kinh tế. 

1.3. Giới hạn của hàm số 

1.3.1. Khái niệm giới hạn của hàm số 

1.3.2. Giới hạn của các hàm số sơ cấp cơ bản 

1.3.3. Các định lý cơ bản về giới hạn 

1.3.4. Hai giới hạn cơ bản 

1.3.5. Đại lượng vô cùng bé và đại lượng vô cùng lớn. 

1.4. Hàm số liên tục 

1.4.1. Khái niệm hàm số liên tục 

1.4.2. Các phép toán sơ cấp đối với các hàm số liên tục. 
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1.4.3. Các tính chất cơ bản của hàm số liên tục trên một khoảng đóng. 

 

Chương 2. ĐẠO HÀM VÀ VI PHÂN LT5/BT2 

2.1. Đạo hàm của hàm số 

2.1.1. Khái niệm đạo hàm 

2.1.2. Đạo hàm của các hàm sơ cấp cơ bản 

2.1.3. Các quy tắc tính đạo hàm. 

2.2. Vi phân của hàm số 

2.2.1. Khái niệm vi phân và liên hệ với đạo hàm 

2.2.2. Các quy tắc vi phân. 

2.3. Các định lý cơ bản về hàm số khả vi 

2.3.1. Định lý Fermat 

2.3.2. Định lý Rolle 

2.3.3. Định lý Lagrange 

2.3.4. Định lý Cauchy. 

2.4. Đạo hàm và vi phân cấp cao, công thức Taylor 

2.4.1. Đạo hàm cao cấp 

2.4.2. Vi phân cao cấp 

2.4.3. Công thức Taylor 

2.5. Ứng dụng đạo hàm trong toán học 

2.5.1. Tính các giới hạn dạng vô định 

2.5.2. Đạo hàm và xu hướng biến thiên của hàm số 

2.5.3. Cực trị của hàm số 

2.5.4. Liên hệ giữa đạo hàm cấp hai và hướng lồi lõm của đường cong. 

Chương 3. HÀM SỐ NHIỀU BIẾN LT8/BT1/KT1 

3.1. Các khái niệm cơ bản 

3.1.1. Hàm số hai biến số 

3.1.2. Hàm số n biến số 

3.1.3. Phép hợp hàm 

3.1.4. Các hàm số quan trọng trong phân tích kinh tế. 
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3.2. Giới hạn và tính liên tục 

3.2.1. Giới hạn của hàm số hai biến số 

3.2.2. Giới hạn của hàm số n biến 

3.2.3. Hàm số liên tục. 

3.3. Đạo hàm số riêng và vi phân 

3.3.1. Số gia riêng và số gia toàn phần 

3.3.2. Đạo hàm riêng 

3.3.3. Đạo hàm riêng của hàm hợp. 

3.3.4. Vi phân 

3.3.5. Đạo hàm riêng và vi phân cấp cao 

3.3.6. Sử dụng đạo hàm riêng trong phân tích kinh tế. 

3.4. Hàm ẩn 

3.4.1. Hàm ẩn một biến 

3.4.2. Hàm ẩn nhiều biến 

3.4.3. Hệ hàm ẩn 

3.4.4. Phân tích tĩnh so sánh trong kinh tế. 

3.5. Cực trị không có điều kiện ràng buộc 

3.5.1. Khái niệm cực trị và điều kiện cần 

3.5.2. Điều kiện đủ 

3.5.3. Ứng dụng trong kinh tế: bài toán tối đa hóa lợi nhuận. 

3.6. Cực trị có điều kiện ràng buộc 

3.6.1. Cực trị có điều kiện với hai biến chọn và một phương trình ràng buộc 

3.6.2. Cực trị có điều kiện với n biến chọn và một phương trình ràng buộc 

3.6.3. Ý nghĩa của nhân tử Lagrange 

3.6.4. Cực trị có điều kiện với n biến chọn và m phương trình ràng buộc. 

Chương 4. PHÉP TÍNH TÍCH PHÂN LT8/BT2 

4.1. Nguyên hàm và tích phân bất định 

4.1.1. Nguyên hàm của hàm số. 

4.1.2. Tích phân bất định 

4.1.3. Các công thức tích phân cơ bản. 
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4.2. Các phương pháp tính tích phân 

4.2.1. Phương pháp khai triển 

4.2.2. Sử dụng tính bất biến của biểu thức tích phân 

4.2.3. Phương pháp đổi biến số 

4.2.4. Phương pháp tích phân từng phần. 

4.3. Một số dạng tích phân cơ bản 

4.3.1. Tích phân của các phân thức hữu tỷ 

4.3.2. Một số trường hợp tích phân chứa căn thức 

4.3.3. Tích phân của một số biểu thức lượng giác. 

4.4. Tích phân xác định 

4.4.1. Khái niệm tích phân xác định 

4.4.2. Điều kiện khả tích 

4.4.3. Các tính chất cơ bản của tích phân xác định 

4.4.4. Liên hệ với tích phân bất định 

4.4.5. Phương pháp đổi biến 

4.4.6. Phương pháp tích phân từng phần 

4.4.7. Tích phân suy rộng.. 

Chương 5. PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN LT10/BT1/KT1 

5.1. Các khái niệm cơ bản 

5.1.1. Các khái niệm chung về phương trình vi phân 

5.1.2. Phương trình vi phân thường cấp I 

5.2. Phương trình vi phân tuyến tính cấp i 

5.2.1. Phương trình tuyến tính thuần nhất 

5.2.2. Phương trình tuyến tính không thuần nhất. 

5.3. Một số loại phương trình vi phân phi tuyến cấp i 

5.3.1. Phương trình phân ly biến số 

5.3.2. Các phương trình đưa được về dạng phân ly biến số 

5.3.3. Phương trình Bernoulli 

5.3.4. Phương trình vi phân toàn phần và phương pháp thừa số tích phân 

5.3.5. Tìm hàm cầu khi biết hệ số có dãn của cầu theo giá dưới dạng hàm số. 



Trang 25 

 

5.4. Phân tích động trong kinh tế: một số mô hình phương trình vi phân cấp I 

5.4.1. Phân tích định tính quỹ đạo thời gian bằng phương pháp đồ thị 

5.4.2. Mô hình tăng trưởng Domar 

5.4.3. Mô hình tăng trưởng Solow 

5.4.4. Mô hình điều chỉnh giá thị trường. 

5.5. Phương trình vi phân cấp 2 

5.5.1. Khái quát chung về phương trình vi phân thường cấp 2 

5.5.2. Phương trình vi phân tuyến tính cấp 2 

5.5.3. Phương trình vi phân tuyến tính cấp 2 với các hệ số không đổ 

5. Tài liệu tham khảo: 

- Tài liệu chính: 

[1] Vũ Gia Tê, Giải tích 1 (Toán cao cấp A1),Học viện Công nghệ BCVT, 2001 

- Tài liệu tham khảo : 

[2] Nguyễn Đình Trí (Chủ biên), Toán học cao cấp. T1,2,3, NXB Giáo dục, 2005 

[3] G. M. FICHTENGÔN, Giáo trình phép tính vi tích phân, tập 1,2,3, NXB Giáo dục 

1969 

[4] Jean - Marie Monier, Giải tích tập 1,2,3, NXB Giáo dục, 1999 (bản dịch tiếng Việt) 

[5] Phan Quốc Khánh, Phép tính vi tích phân, Tập 1, NXB Giáo dục, 2000 

[6] Nguyễn Đình Trí (Chủ biên), Bài tập toán cao cấp , tập 1,2,3, NXB Giáo dục, 2005. 

6. Phương pháp đánh giá học phần: 

STT Tiêu chí đánh giá Hình thức đánh giá Tỉ lệ 

1 Chuyên cần Điểm danh 20% 

2 Thi giữa kỳ Tự luận 20% 

3 Thi cuối kỳ Tự luận 60% 

Tổng Cộng  100% 
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II.4. Học phần TIN HỌC VĂN PHÒNG 

1. Thông tin chung về học phần: 

- Tên học phần: Tin học văn phòng 

- Số tín chỉ: 3 (3, 0) 

2. Mô tả học phần: 

Học phần cung cấp các kiến thức rất cơ bản cho lĩnh vực của khoa học máy tính: 

các thuật ngữ, cấu trúc chung của máy tính, biểu diễn thông tin trên máy tính, hệ điều 

hành, giải thuật và ngôn ngữ lập trình, các bài toán cơ bản của ngôn ngữ lập trình C: biểu 

diễn thông tin, cách dùng lệnh. Từ đó sinh viên có thể sử dụng kiến thức để áp dụng vào 

các bài toán chuyên ngành và cách sử dụng các ngôn ngữ lập trình khác. 

3. Mục tiêu học phần: 

a) Kiến thức: 

Sinh viên hiểu được những khái niệm về máy tính, các chức năng soạn thảo, xử lý 

văn bản nâng cao trên MS Word, chức năng cơ bản của MS Excel, các hàm tính toán và 

xử lý cơ sở dữ liệu trên Excel. 

b) Kỹ năng: 

- Sử dụng thành thạo các chức năng soạn thảo, xử lý văn bản nâng cao trên MS Word 

- Vận dụng các chức năng của MS Excel để thực hiện một số yêu cầu tính toán, xử lý 

dữ liệu trong thực tế 

- Trình bày biểu mẫu 

- Tính toán dữ liệu 

- Thống kê, tổng hợp, quản lý dữ liệu. 

c) Thái độ:  

Rèn luyện tác phong làm việc khoa học, chuẩn xác. 

4. Nội dung học phần: 

Chương 1. KIẾN THỨC CĂN BẢN 

1.1. Thông tin và xử lý thông tin. 

1.2. Hệ điều hành: Máy tính đơn và máy tính được nối mạng. 
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1.3. Một số trình tiện ích.  

 

Chương 2. MICROSOFT WORD  

2.1. Khởi động và giao diện.  

2.2. Xây dựng văn bản.  

2.3. Định dạng văn bản.  

2.4. Chèn các đối tượng vào văn bản.    

Chương 3. MICROSOFT EXCEL  

3.1. Khởi động và giao diện.  

3.2. Xây dựng bảng tính.  

3.3. Định dạng bảng tính.  

3.4. Công thức và hàm.  

3.5. Xử lý dữ liệu.   

Chương 4. INTERNET  

4.1. Khái niệm Internet. 

4.2. Tạo eMail, gửi và nhận eMail 

4.3. Trình duyệt WEB Yahoo, Google. Tìm kiếm thông tin trên Internet  

5. Tài liệu tham khảo: 

[1] Giáo trình tin học đại cương, NXB Bách khoa Hà Nội, 2012 

6. Phương pháp đánh giá học phần: 

STT Tiêu chí đánh giá Hình thức đánh giá Tỉ lệ 

1 Chuyên cần Điểm danh 20% 

2 Thi giữa kỳ Tự luận 20% 

3 Thi cuối kỳ Tự luận 60% 

TC  100% 
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II.5. Học phần GIAO TIẾP TRONG KINH DOANH 

1. Thông tin chung về học phần: 

- Tên học phần: Giao tiếp trong kinh doanh 

- Số tín chỉ: 3 (3, 0) 

2. Mô tả học phần: 

Môn học Giao tiếp trong kinh doanh cung cấp cho người học những kiến thức và 

kỹ năng cơ bản về hoạt động giao tiếp trong kinh doanh. Việc nắm vững các kiến thức và 

kỹ năng cơ bản này sẽ giúp sinh viên tự tin khi đối mặt với những tình huống khó khăn 

trong thực tiễn của hoạt động kinh doanh. Đây cũng là một trong những yếu tố quan 

trọng để giúp doanh nghiệp thành công trên thương trường. 

3. Mục tiêu học phần: 

a) Kiến thức: 

- Trang bị cho SV kiến thức về giao tiếp trong kinh doanh 

- Hiểu biết về những nội dung trong vấn đề giao tiếp trong kinh doanh.  

b) Kỹ năng: 

- Giúp sinh viên có được các kỹ năng giao tiếp trực tiếp, kỹ năng giao tiếp gián tiếp, 

kỹ năng thương lượng, kỹ năng giao tiếp trong nội bộ tổ chức. 

c) Thái độ: 

- Có thái độ tích cực trong việc học tập trên lớp cũng như ở nhà 

  - Thực hiện nghiêm túc thời gian biểu, làm việc và nộp bài đúng hạn 

- Tự giác trong học tập và trung thực trong thi cử. 

4. Nội dung học phần: 

Chương 1. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ GIAO TIẾP TRONG KINH DOANH 

1.1. Khái niệm giao tiếp trong kinh doanh 

1.2. Tầm quan trọng của giao tiếp trong kinh doanh 

1.3. Đặc điểm giao tiếp trong kinh doanh 

1.4. Các hình thức giao tiếp trong kinh doanh 

1.5. Các nguyên tắc giao tiếp trong kinh doanh 

Chương 2. GIAO TIẾP TRỰC TIẾP TRONG KINH DOANH 
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2.1. Kỹ năng lắng nghe trong giao tiếp kinh doanh 

2.2. Kỹ năng nói trong giao tiếp kinh doanh 

2.3. Kỹ năng giao tiếp không lời trong kinh doanh 

2.4. Kỹ năng đặt câu hỏi trong giao tiếp kinh doanh 

2.5. Kỹ năng thuyết trình trong giao tiếp kinh doanh 

Chương 3. KỸ NĂNG GIAO TIẾP GIÁN TIẾP TRONG KINH DOANH 

3.1. Kỹ năng giao tiếp qua điện thoại 

3.2. Kỹ năng giao tiếp bằng văn bản  

Chương 4. THƯƠNG LƯỢNG TRONG KINH DOANH 

4.1. Khái quát chung về thương lượng 

4.2. Các đặc điểm của thương lượng trong kinh doanh 

4.3. Các nguyên tắc cơ bản và những sai lầm thường mắc trong thương lượng 

4.4. Các kiểu thương lượng trong kinh doanh 

Chương 5. GIAO TIẾP TRONG NỘI BỘ TỔ CHỨC 

5.1. Khái niệm, đặc điểm và vai trò của giao tiếp nội bộ tổ chức 

5.2. Kỹ năng giao tiếp với cấp trên 

5.3. Kỹ năng giao tiếp với cấp dưới 

5.4. Kỹ năng giao tiếp với đồng nghiệp 

5. Tài liệu tham khảo: 

[1] Hà Nam Khánh, Giáo trình Giao tiếp trong kinh doanh, NXB Lao động Hà Nội, 

2010. 

[2] Trần Thị Vân Hà, Nguyễn Văn Hoa, Giáo trình Giao tiếp trong kinh doanh, NXB 

Đại học Kinh tế quốc dân, 2012. 

[3] Thái Trí Dũng, Kỹ năng giao tiếp và thương lượng trong kinh doanh, NXB Thống 

kê, 2012. 

6. Phương pháp đánh giá học phần: 

STT Tiêu chí đánh giá Hình thức đánh giá Tỉ lệ 

1 Chuyên cần Điểm danh 20% 

2 Thi giữa kỳ Bài tập nhóm 20% 

3 Thi cuối kỳ Trắc nghiệm 60% 
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Tổng cộng  100% 

 

 

II.6. Học phần NGOẠI NGỮ ĐẠI CƯƠNG I, II, III 

1. Thông tin chung về học phần: 

- Tên học phần: Ngoại ngữ đại cương I, II, III 

- Tổng số tín chỉ: 7 (7,0) 

2. Mô tả học phần: 

Chương trình Ngoại ngữ đại cương cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản 

về:  

- Các thì, thể ngữ pháp tiếng Anh dành cho sinh viên trình độ tiền trung cấp như thì 

hiện tại đơn, hiện tại tiếp diễn, hiện tại hoàn thành, quá khứ đơn, quá khứ tiếp diễn, quá 

khứ hoàn thành, các động từ khuyết thiếu … 

- Những từ vựng được sử dụng trong các tình huống hàng ngày và để nói về các chủ 

điểm quen thuộc như gia đình, sở thích, lĩnh vực quan tâm, công việc, du lịch, sự kiện 

đang diễn ra; Bên cạnh đó, sinh viên cũng được học cách cấu tạo và sử dụng các loại từ 

vựng như tính từ, trạng từ, đại từ, động từ tình thái, cụm động từ, cách kết hợp từ, quy tắc 

cấu tạo từ. 

3. Mục tiêu học phần: 

a) Kiến thức: 

Học xong học phần này, người học củng cố lại những kiến thức ngữ pháp tiếng Anh 

cơ bản như: các thì, thể của động từ; trợ động từ; câu bị động; câu điều kiện… đồng thời 

người học tiếp thu được các kiến thức ngữ pháp mới như: mệnh đề quan hệ xác định-

không xác định, lời nói trực tiếp, gián tiếp, câu hỏi đuôi, đảo ngữ…. 

b) Kỹ năng: 

Bên cạnh đó, người học nắm được một lượng từ vựng cần thiết dùng trong giao tiếp 

hàng ngày ở môi trường làm việc như văn bản hợp đồng, tiếp thị, quảng cáo, … 

c) Thái độ: 

 SV có thái độ học tập nghiêm túc với học phần. 
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4. Nội dung học phần: 

Unit  

Content 

Period  
Language Focus  Wordpowder 

Focus on 

Communication  

1 

Getting to 

know 

people 

Present Simple (I, you, 

we, they) 

Pronunciation: 

intonation of questions 

Classroom 

communication 

Introductions  

Greetings and 

goodbyes 

8 

2 

Lifestyle  

Present Simple (he, she, 

it) 

Adverbs of frequency 

Love/ like/ enjoy +V-ing 

Pronunciation: /s/ /z/ /iz/ 

Time and 

numbers  

Starting a call  

Time expressions 
8 

3 

Workplace

s  

There is/ there are  

Some, any 

Have/ have got 

Pronunciation: linking 

sounds 

Prepositions  

Asking for and 

giving directions. 

Asking for travel 

information 

8 

4 

The road to 

success 

Past Simple  

Regular and Irregular 

Verbs 

Pronunciation: /d/ /t/ /id/ 

endings 

Travel for 

work  

Leaving a 

message  

Telephone 

numbers  

Spellings  

8 

 

 

 

 

 

 

5 

The 

world’s 

largest 

industry 

 

 

Mass and count nouns 

Some, a lot of/ much/ 

many 

Pronunciation: word 

stress, sentence stress 

 

 

Food file 

Using a 

dictionary  

 

Offers and 

requests 

Eating and 

drinking 

 

8 

6 

The best 

way to 

travel 

Comparative and 

Superlative Adjectives  

Dates  

Money  

Welcoming a 

visitor 
6 

7 

Life in the 

fast lane  

Present Continuous  

Present trends 

Pronunciation: 

contracted forms in 

Present Continous  

Word partners  

Making and 

changing 

arrangements 

6 

8 

Relocating  

Future: will 

Future: going to 

Pronunciation: 

Communicatio

n file  

Writing Emails 

and faxes 
6 
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contracted forms 

‘ll/won’t 

9 

Destination 

with 

difference 

Modal verbs: should, 

shouldn’t, may, 

can/can’t, have to/ don’t 

have to 

Pronunciation: can/can’t 

Hotel file  
Invitations 

Suggestions  
6 

10 

Developing 

a company 

Past Simple and Present 

Perfect 

Pronunciation: weak 

forms of has/have 

Verbs with 

prepositions  

Answer phone 

messages  

Emails and 

mobile phones 

6 

 

5. Tài liệu tham khảo: 

[1] Angela Blackwell, Therese Naber, Gregory J.Manin (2004). English Know How 

(Book 3), Oxford University Press.  

[2] Lin Lougheed (2003), Longman Preparation Series for new TOEIC Test-Pre-

intermediate Course (fourth edition). 

6. Phương pháp đánh giá học phần: 

STT Tiêu chí đánh giá Hình thức đánh giá Tỉ lệ 

1 Chuyên cần Điểm danh 20% 

2 Thi giữa kỳ Tự luận 20% 

3 Thi cuối kỳ Tự luận 60% 

TC  100% 

 

II.7. Học phần NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC-LÊNIN I 

1. Thông tin chung về học phần: 

- Tên học phần: Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin I 

- Số tín chỉ: 3 (3, 0) 

2. Mô tả học phần: 

Học phần giới thiệu khái lược về chủ nghĩa Mác-Lênin, thế giới quan và phương 

pháp luận triết học của chủ nghĩa Mác-Lênin. Nội dung gồm chủ nghĩa duy vật biện 

chứng, phép biện chứng duy vật và chủ nghĩa duy vật lịch sử. 

3. Mục tiêu học phần: 

a) Kiến thức: 
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Xác lập cơ sở lý luận Triết học Mác-Lênin, Kinh tế chính học Mác-Lênin và Chủ 

nghĩa xã hội khoa học cơ bản nhất. Nắm vững các nguyên lý của chủ nghĩa duy vật biện 

chứng, phép biện chứng duy vật, chủ nghĩa duy vật lịch sử, từ đó, có thể tiếp cận nội 

dung môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh và Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt 

Nam, hiểu biết nền tảng tư tưởng của Đảng. 

b) Kỹ năng: 

 Xây dựng niềm tin, lý tưởng cách mạng cho sinh viên. 

c) Thái độ: 

 SV có thái độ nghiêm túc với học phần. 

4. Nội dung học phần: 

Chương mở đầu: NHẬP MÔN NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ 

NGHĨA MÁC-LÊNIN 

1.1. Khái lược về chủ nghĩa Mác - Lênin 

1.1.1. Chủ nghĩa Mác-Lênin và ba bộ phận lý luận cấu thành 

1.1.2. Khái lược quá trình hình thành và phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin 

1.1.2.1. Những điều kiện, tiền đề của sự ra đời chủ nghĩa Mác 

1.1.2.2. C.Mác, Ph.Ăngghen với quá trình hình thành và phát triển chủ nghĩa 

Mác 

1.1.2.3. V.I Lênin với việc bảo vệ và phát triển chủ nghĩa Mác trong điều 

kiện lịch sử mới 

1.1.2.4. Chủ nghĩa Mác-Lênin và thực tiễn phong trào cách mạng thế giới 

1.2. Đối tượng, mục đích và yêu cầu về phương pháp học tập, nghiên cứu những 

nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin 

1.2.1. Đối tượng và phạm vi học tập, nghiên cứu 

1.2.2. Mục đích và yêu cầu về mặt phương pháp học tập, nghiên cứu 

Phần thứ nhất: THẾ GIỚI QUAN VÀ PHƯƠNG PHÁP LUẬN TRIẾT HỌC CỦA 

CHỦ NGHĨA MÁC-LÊNIN 

Chương 1. CHỦ NGHĨA DUY VẬT BIỆN CHỨNG 

1.1. Chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa duy vật biện chứng 
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1.1.1. Vấn đề cơ bản của triết học và sự đối lập giữa chủ nghĩa duy vật với chủ nghĩa 

duy tâm trong việc giải quyết vấn đề cơ bản của triết học 

1.1.2. Các hình thức phát triển của chủ nghĩa duy vật trong lịch sử 

1.1.2.1. Chủ nghĩa duy vật chất phác 

1.1.2.2. Chủ nghĩa duy vật siêu hình 

1.1.2.3. Chủ nghĩa duy vật biện chứng 

1.2. Quan điểm duy vật biện chứng về vật chất, ý thức và mối quan hệ giữa vật chất và ý 

thức 

1.2.1. Vật chất 

1.2.1.1. Phạm trù vật chất 

1.2.1.2. Phương thức và hình thức tồn tại của vật chất 

1.2.1.3. Tính thống nhất vật chất của thế giới 

1.2.2. Ý thức 

1.2.2.1. Nguồn gốc của ý thức 

1.2.2.1. Bản chất và kết cấu của ý thức 

1.2.3. Mối quan hệ giữa vật chất và ý thức 

1.2.3.1. Vai trò của vật chất đối với ý thức  

1.2.3.2. Vai trò của ý thức đối với vật chất 

1.2.3.3. Ý nghĩa phương pháp luận 

Chương 2. PHÉP BIỆN CHỨNG DUY VẬT 

2.1. Phép biện chứng và phép biện chứng duy vật 

2.1.1. Phép biện chứng và các hình thức cơ bản của phép biện chứng 

2.1.2. Phép biện chứng duy vật 

2.1.2.1. Khái niệm phép biện chứng duy vật 

2.1.2.2. Đặc trưng cơ bản và vai trò của phép biện chứng duy vật 

2.2. Các nguyên lý cơ bản của phép biện chứng duy vật 

2.2.1. Nguyên lý về mối liên hệ phổ biến 

2.2.2. Nguyên lý về sự phát triển 

2.3. Các cặp phạm trù cơ bản của phép biện chứng duy vật 

2.3.1. Cái chung và cái riêng 
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2.3.1.1. Phạm trù cái chung và cái riêng; cái đơn nhất 

2.3.1.2. Khái quát tính chất và mối quan hệ biện chứng giữa cái chung, cái riêng 

và cái đơn nhất 

2.3.1.3. Ý nghĩa phương pháp luận 

2.3.2. Bản chất và hiện tượng 

2.3.2.1. Phạm trù bản chất, hiện tượng 

2.3.2.2. Khái quát tính chất và mối quan hệ biện chứng giữa bản chất và hiện 

tượng 

2.3.2.3. Ý nghĩa phương pháp luận 

2.3.3. Tất nhiên và ngẫu nhiên 

2.3.3.1. Phạm trù cái tất nhiên và cái ngẫu nhiên  

2.3.3.2. Khái quát tính chất và mối quan hệ biện chứng giữa tất nhiên và ngẫu 

nhiên 

2.3.3.3. Ý nghĩa phương pháp luận 

2.3.4. Nguyên nhân và kết quả 

2.3.4.1. Phạm trù nguyên nhân và kết quả 

2.3.4.2. Khái quát tính chất và mối quan hệ biện chứng giữa nguyên nhân và kết 

quả 

2.3.4.3. Ý nghĩa phương pháp luận 

2.3.5. Nội dung và hình thức 

2.3.5.1. Phạm trù nội dung và hình thức 

2.3.5.2. Khái quát tính chất và mối quan hệ biện chứng giữa nội dung và hình thức 

2.3.5.3. Ý nghĩa phương pháp luận 

2.3.6. Khả năng và hiện thực 

2.3.6.1. Phạm trù khả năng và hiện thực 

2.3.6.2. Khái quát tính chất và mối quan hệ biện chứng giữa khả năng và hiện thực 

2.3.6.3. Ý nghĩa phương pháp luận 

2.4. Các quy luật cơ bản của phép biện chứng duy vật 

2.4.1. Quy luật chuyển hóa từ những sự thay đổi về lượng thành những sự thay đổi về 

chất và ngược lại 
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2.4.1.1. Khái niệm chất, lượng 

2.4.1.2. Quan hệ biện chứng giữa chất và lượng 

2.4.1.3. Ý nghĩa phương pháp luận 

2.4.2. Quy luật thống nhất và đấu tranh giữa các mặt đối lập 

2.4.2.1. Khái niệm mâu thuẫn và các tính chất chung của mâu thuẫn 

2.4.2.2. Quá trình vận động của mâu thuẫn 

2.4.2.3. Ý nghĩa phương pháp luận 

2.4.3. Quy luật phủ định của phủ định 

2.4.3.1. Khái niệm phủ định biện chứng và những đặc trưng cơ bản của nó 

2.4.3.2. Phủ định của phủ định 

2.4.3.3. Ý nghĩa phương pháp luận 

2.5. Lý luận nhận thức duy vật biện chứng 

2.5.1. Thực tiễn, nhận thức và vai trò của thực tiễn với nhận thức 

2.5.1.1. Thực tiễn và các hình thức cơ bản của thực tiễn 

2.5.1.2. Nhận thức và các trình độ nhận thức 

2.5.1.3. Vai trò của thực tiễn với nhận thức 

2.5.2. Con đường biện chứng của sự nhận thức chân lý  

2.5.2.1. Quan điểm của Lênin về con đường biện chứng của sự nhận thức chân lý 

2.5.2.2. Chân lý và vai trò của chân lý với thực tiễn 

Chương 3. CHỦ NGHĨA DUY VẬT LỊCH SỬ 

3.1. Vai trò của sản xuất vật chất và quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát 

triển của lực lượng sản xuất 

3.1.1. Sản xuất vật chất và vai trò của nó 

3.1.1.1. Khái niệm sản xuất vật chất và phương thức sản xuất 

3.1.1.2. Vai trò của sản xuất vật chất và phương thức sản xuất đối với sự tồn tại và 

phát triển của xã hội 

3.1.2. Quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản 

xuất 

3.1.2.1. Khái niệm lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất 

3.1.2.2. Mối quan hệ biện chứng giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất 
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3.2. Biện chứng của cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng 

3.2.1. Khái niệm cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng 

3.2.2. Mối quan hệ biện chứng giữa cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng của xã hội 

3.2.2.1. Vai trò quyết định của cơ sở hạ tầng đối với kiến trúc thượng tầng 

3.2.2.2. Vai trò tác động trở lại của kiến trúc thượng tầng đối với cơ sở hạ tầng 

3.3. Tồn tại xã hội quyết định ý thức xã hội và tính độc lập tương đối của ý thức xã hội 

3.3.1. Tồn tại xã hội quyết định ý thức xã hội  

3.3.1.1. Khái niệm tồn tại xã hội và ý thức xã hội 

3.3.1.2. Vai trò quyết định của tồn tại xã hội đối với ý thức xã hội 

3.3.2. Tính độc lập tương đối của ý thức xã hội 

3.4. Hình thái kinh tế xã hội và quá trình lịch sử tự nhiên của sự phát triển các hình thái 

kinh tế - xã hội 

3.4.1. Khái niệm, kết cấu hình thái kinh tế - xã hội 

3.4.2. Quá trình lịch sử-tự nhiên của sự phát triển các hình thái kinh tế - xã hội 

3.5. 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 

3.5.1. Giai cấp và vai trò của đấu tranh giai cấp đối với sự phát triển của xã hội có đối 

kháng giai cấp 

3.5.1.1. Khái niệm giai cấp, tầng lớp xã hội 

3.5.1.2. Nguồn gốc giai cấp 

3.5.1.3. Vai trò của đấu tranh giai cấp đối với sự vận động, phát triển của xã hội có 

đối kháng giai cấp 

3.5.2. Cách mạng xã hội và vai trò của nó đối với sự phát triển của xã hội có 

đối kháng giai cấp 

3.5.2.1. Khái niệm cách mạng xã hội và nguồn gốc của cách mạng xã hội 

3.5.2.2. Vai trò của cách mạng xã hội đối với sự vận động, phát triển của xã hội có 

đối kháng giai cấp 

3.6. Quan điểm của chủ nghĩa duy vật lịch sử về con người và vai trò sáng tạo lịch sử của 

quần chúng nhân dân 

3.6.1. Con người và bản chất của con người 
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3.6.2. Khái niệm quần chúng nhân dân và vai trò sáng tạo lịch sử của quần chúng 

nhân dân và cá nhân 

5. Tài liệu tham khảo: 

Tài liệu học tập chính: 

[1] Bộ GD và ĐT, Giáo trình Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác- Lênin, NXB 

chính trị quốc gia, 2009. 

[2] Bộ GD và ĐT, Giáo trình triết học Mác-Lênin (dùng trong các trường đại học, cao 

đẳng), NXB chính trị quốc gia, 2006. 

 Tài liệu tham khảo: 

[3] Hội đồng TƯ chỉ đạo biên soạn giáo trình quốc gia các bộ môn khoa học Mác-Lênin, 

tư tưởng Hồ Chí Minh, Giáo trình triết học Mác-Lênin, NXB chính trị quốc gia, 2002 

[4] PGS.TS. Nguyễn Thế Nghĩa, Những chuyên đề Triết học, NXB Khoa học Xã hội, 

2007. 

6. Phương pháp đánh giá học phần: 

STT Tiêu chí đánh giá Hình thức đánh giá Tỉ lệ 

1 Chuyên cần Điểm danh 20% 

2 Thi giữa kỳ Tự luận 20% 

3 Thi cuối kỳ Tự luận 60% 

TC  100% 

 

 

II.8. Học phần NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC-LÊNIN 

II 

1. Thông tin chung về học phần: 

- Tên học phần: Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin II 

- Số tín chỉ: 3 (3, 0) 

2. Mô tả học phần 

Học phần nghiên cứu Học thuyết kinh tế của chủ nghĩa Mác-Lênin về phương thức 

sản xuất tư bản chủ nghĩa và Lý luận của chủ nghĩa Mác-Lênin về chủ nghĩa xã hội. 

3. Mục tiêu học phần: 
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a) Kiến thức: 

Nghiên cứu phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa, phát hiện ra quy luật kinh tế 

của sự vận động của xã hội tư bản chủ nghĩa; thấy được sự phát sinh, phát triển và suy tàn 

của những quan hệ sản xuất của một xã hội nhất định trong lịch sử. 

Nghiên cứu những vấn đề chính trị - xã hội có tính quy luật của quá trình ra đời, 

phát triển của Hình thái kinh tế - xã hội Cộng sản chủ nghĩa. 

 

 

b) Kỹ năng: 

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

Tư tưởng Hồ Chí Minh và Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, hiểu biết 

nền tảng tư tưởng của Đảng. 

c) Thái độ: 

Xây dựng niềm tin, lý tưởng cách mạng cho sinh viên. 

4. Nội dung học phần: 

Phần thứ hai: HỌC THUYẾT KINH TẾ CỦA CHỦ NGHĨA MÁC-LÊNIN VỀ 

PHƯƠNG THỨC SẢN XUẤT TƯ BẢN CHỦ NGHĨA 

Chương 4. HỌC THUYẾT GIÁ TRỊ 

4.1. Điều kiện ra đời, đặc trưng và ưu thế của sản xuất hàng hoá 

4.1.1. Điều kiện ra đời của sản xuất hàng hoá 

4.1.1.1. Phân công lao động xã hội 

4.1.1.2. Chế độ tư hữu về tư liệu sản xuất hay tính chất tư nhân của quá trình lao 

động 

4.1.2. Đặc trưng và ưu thế của sản xuất hàng hoá 

4.2.1. Đặc trưng của sản xuất hàng hoá 

4.2.2. Ưu thế của sản xuất hàng hoá 

4.2. Hàng hoá 

4.2.1. Hàng hoá và hai thuộc tính của hàng hoá 

4.2.1.1. Khái niệm hàng hoá  

4.2.1.2. Hai thuộc tính của hàng hoá 
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4.2.1.3. Mối quan hệ giữa hai thuộc tính của hàng hóa 

4.2.2. Tính chất hai mặt của lao động sản xuất hàng hoá 

4.2.2.1. Lao động cụ thể 

4.2.2.2. Lao động trừu tượng 

4.2.3. Lượng giá trị hàng hoá và các nhân tố ảnh hưởng đến lượng giá trị hang hóa 

4.2.3.1. Thước đo lượng giá trị hàng hoá 

4.2.3.2. Các nhân tố ảnh hưởng đến lượng giá trị hàng hoá 

4.3. Tiền tệ 

4.3.1. Lịch sử phát triển của hình thái giá trị và bản chất của tiền tệ 

4.3.1.1. Lịch sử phát triển của hình thái giá trị 

4.3.1.2. Bản chất của tiền tệ 

4.3.2. Chức năng của tiền tệ 

4.3.2.1. Thước đo giá trị 

4.3.2.2. Phương tiện lưu thông 

4.3.2.3. Phương tiện thanh toán 

4.3.2.4. Phương tiện cất trữ 

4.3.2.5. Tiền tệ thế giới 

4.4. Quy luật giá trị 

4.4.1. Nội dung yêu cầu của quy luật giá trị 

4.4.2. Tác động của quy luật giá trị 

Chương 5. HỌC THUYẾT GIÁ TRỊ THẶNG DƯ 

5.1. Sự chuyển hóa của tiền thành tư bản 

5.1.1. Công thức chung của tư bản 

5.1.2. Mâu thuẫn của công thức chung tư bản. 

5.1.3. Hàng hoá - sức lao động và tiền công trong CNTB 

5.2. Sản xuất giá trị thặng dư 

5.2.1. Sự thống nhất giữa quá trình sản xuất ra giá trị sử dụng và quá trình sản xuất ra 

giá trị thặng dư.  

5.2.2. Bản chất của tư bản. Sự phân chia tư bản thành tư bản bất biến và tư bản khả 

biến 
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5.2.3. Tỷ suất và khối lượng giá trị thặng dư 

5.2.4. Hai phương pháp sản xuất giá trị thặng dư 

5.2.4.1. Sản xuất giá trị thặng dư tuyệt đối 

5.2.4.2. Sản xuất giá trị thặng dư tương đối. 

5.2.4.3. Giá trị thặng dư siêu ngạch 

5.2.5. Sản xuất giá trị thặng dư – quy luật kinh tế tuyệt đối của chủ nghĩa tư bản. 

5.2.5.1. Nội dung của quy luật. 

5.2.5.2. Vai trò của quy luật sản xuất  

5.2.5.3. Trong điều kiện ngày nay, sản xuất giá trị thặng dư có những đặc điẻm 

mới 

5.3. Sự chuyển hóa của giá trị thặng dư thành tư bản – Tích lũy tư bản. 

5.3.1. Thực chất và động cơ của tích luỹ tư bản 

5.3.1.1. Thực chất của tích luỹ tư bản 

5.3.1.2. Động cơ của tích luỹ tư bản 

5.3.1.3. Những nhân tố quyết định qui mô của tích luỹ tư bản 

5.3.2. Tích tụ tư bản và tập trung tư bản 

5.3.3. Cấu tạo hữu cơ của tư bản. 

5.4. Quá trình lưu thông của tư bản và khủng hoảng kinh tế 

5.4.1. Tuần hoàn tư bản và chu chuyển tư bản. 

5.4.1.1. Tuần hoàn tư bản 

5.4.1.2. Chu chuyển tư bản 

5.4.1.3. Tư bản cố định và tư bản lưu động 

5.4.2. Tái sản xuất và lưu thông của tư bản xã hội. 

5.4.2.1. Một số khái niệm cơ bản của tái sản xuất tư bản xã hội. 

5.4.2.2. Điều kiện thực hiện trong tái sản xuất giản đơn và tái sản xuất mở rộng tư 

bản xã hội. 

5.4.2.3. Sự phát triển của Lênin đối với lý luận tái sản xuất tư bản xã hội. 

5.4.3. Khủng hoảng kinh tế trong CNTB. 

5.4.3.1. Bản chất và nguyên nhân của khủng hoảng kinh tế trong CNTB 

5.4.3.2. Tính chu kỳ của khủng hoảng kinh tế trong CNTB. 
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5.5. Các hình thái tư bản và các hình thức biểu hiện của giá trị thặng dư 

5.5.1. Chi phí sản xuất TBCN, lợi nhuận và tỉ suất lợi nhuận 

 5.5.1.1. Chi phí sản xuất tư bản chủ nghĩa và giá trị hàng hóa 

5.5.1.2. Lợi nhuận (P) 

5.5.1.3. Tỷ suất lợi nhuận 

5.5.2. Lợi nhuận bình quân và giá cả sản xuất. 

5.5.2.1. Cạnh tranh trong nội bộ ngành và sự hình thành giá trị thị trường 

5.5.2.2. Cạnh tranh giữa các ngành và sự hình thành lợi nhuận bình quân. 

5.5.2.3. Sự chuyển hoá giá trị hàng hoá thành giá cả sản xuất 

5.5.3. Sự phân chia giá trị thặng dư giữa các tập đoàn tư bản. 

5.5.3.1. Tư bản thương nghiệp và lợi nhuận thương nghiệp: 

5.5.3.2. Tư bản cho vay và lợi tức cho vay 

5.5.3.3. Quan hệ tín dụng TBCN. Ngân hàng và lợi nhuận ngân hàng 

5.5.3.4. Công ty cổ phần. Tư bản giả và thị trường chứng khoán 

5.5.3.5. Quan hệ sản xuất TBCN trong nông nghiệp và địa tô TBCN. 

Chương 6. HỌC THUYẾT VỀ CHỦ NGHĨA TƯ BẢN ĐỘC QUYỀN VÀ CHỦ 

NGHĨA TƯ BẢN ĐỘC QUYỀN NHÀ NƯỚC  

6.1. Chủ nghĩa tư bản độc quyền 

6.1.1. Nguyên nhân chuyển từ chủ nghĩa tư bản tự do cạnh tranh sang chủ nghĩa tư 

bản độc quyền 

6.1.2. Các đặc điểm kinh tế cơ bản của chủ nghĩa tư bản độc quyền 

6.1.2.1. Tập trung sản xuất và các tổ chức độc quyền 

6.1.2.2. Tư bản tài chính và bọn đầu sỏ tài chính 

6.1.2.3. Xuất khẩu tư bản 

6.1.2.4. Sự phân chia thế giới về kinh tế giữa các tổ chức độc quyền 

6.1.2.5. Sự phân chia thế giới về lãnh thổ giữa các cường quốc đế quốc 

6.1.3. Sự hoạt động của quy luật giá trị và quy luật giá trị thặng dư trong giai đoạn 

chủ nghĩa tư bản độc quyền 

6.1.3.1 Sự hoạt động của quy luật giá trị 

6.1.3.2 Sự hoạt động của quy luật giá trị thặng dư 
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6.2. Chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước 

6.2.1. Nguyên nhân ra đời và bản chất của chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước 

6.2.2. Những biểu hiện của chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước 

6.2.2.1. Sự kết hợp về con người giữa các tổ chức độc quyền và bộ máy nhà nước 

6.2.2.2. Sự hình thành và phát triển của sở hữu nhà nước 

6.2.2.3. Sự can thiệp của nhà nước vào các quá trình kinh tế 

6.3. Đánh giá chung về vai trò và giới hạn lịch sử của chủ nghĩa tư bản 

6.3.1. Vai trò của chủ nghĩa tư bản đối với sự phát triển của nền sản xuất xã hội 

6.3.2. Giới hạn lịch sử của chủ nghĩa tư bản 

 

Phần thứ ba: LÝ LUẬN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC-LÊNIN VỀ CHỦ NGHĨA XÃ 

HỘI 

Chương 7. SỨ MỆNH LỊCH SỬ CỦA GIAI CẤP CÔNG NHÂN VÀ CÁCH MẠNG 

XÃ HỘI CHỦ NGHĨA  

7.1. Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân 

7.1.1. Giai cấp công nhân và sứ mệnh lịch sử của nó 

7.1.1.1. Khái niệm giai cấp công nhân 

7.1.1.2. Nội dung và đặc điểm sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân 

7.1.2. Điều kiện khách quan quy định sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân 

7.1.2.1. Địa vị kinh tế - xã hội của giai cấp công nhân trong xã hội TBCN 

7.1.2.2. Đặc điểm chính trị - xã hội của giai cấp công nhân 

7.1.3. Vai trò của Đảng Cộng sản trong quá trình thực hiện sứ mệnh lịch sử của giai 

cấp công nhân 

7.1.3.1. Tính tất yếu và quy luật hình thành, phát triển chính đảng của giai cấp CN 

7.1.3.2. Mối quan hệ giữa Đảng Cộng sản với giai cấp công nhân 

7.2. Cách mạng xã hội chủ nghĩa 

7.2.1. Cách mạng xã hội chủ nghĩa và nguyên nhân của nó 

7.2.2. Kỹ năng, động lực và nội dung của cách mạng xã hội chủ nghĩa 

7.2.3. Liên minh giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân trong cách mạng xã 

hội chủ nghĩa  
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7.2.3.1. Tính tất yếu và cơ sở khách quan của liên minh giữa giai cấp công nhân 

với giai cấp nông dân 

7.2.3.2. Nội dung và nguyên tắc cơ bản của liên minh giữa giai cấp công nhân với 

giai cấp nông dân 

7.3. Hình thái kinh tế - xã hội cộng sản chủ nghĩa 

7.3.1. Xu thế tất yếu của sự ra đời hình thái kinh tế - xã hội cộng sản chủ nghĩa 

7.3.2. Các giai đoạn phát triển của hình thái kinh tế - xã hội cộng sản chủ nghĩa 

7.3.2.1. Thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội 

7.3.2.2. Chủ nghĩa xã hội 

7.3.2.3. Giai đoạn cao của xã hội cộng sản chủ nghĩa 

Chương 8. NHỮNG VẤN ĐỀ CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI CÓ TÍNH QUY LUẬT 

TRONG TIẾN TRÌNH CÁCH MẠNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA  

8.1. Xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa và nhà nước xã hội chủ nghĩa 

8.1.1. Xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa 

8.1.2. Xây dựng nhà nước xã hội chủ nghĩa 

8.2. Xây dựng nền văn hóa xã hội chủ nghĩa 

8.2.1. Khái niệm nền văn hóa xã hội chủ nghĩa 

8.2.2. Nội dung và phương thức xây dựng nền văn hóa xã hội chủ nghĩa 

8.3. Giải quyết vấn đề dân tộc và tôn giáo 

8.3.1. Vấn đề dân tộc và nguyên tắc cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin trong việc giải 

quyết vấn đề dân tộc 

8.3.2. Vấn đề tôn giáo và nguyên tắc cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin trong việc giải 

quyết vấn đề tôn giáo 

Chương 9.CHỦ NGHĨA XÃ HỘI HIỆN THỰC VÀ TRIỂN VỌNG  

9.1. Chủ nghĩa xã hội hiện thực 

9.1.1. Cách mạng Tháng Mười Nga và mô hình chủ nghĩa xã hội hiện thực đầu tiên 

trên thế giới  

9.1.2. Sự ra đời của hệ thống các nước xã hội chủ nghĩa và những thành tựu của nó 

9.1.2.1. Sự ra đời và phát triển của hệ thống các nước xã hội chủ nghĩa 

9.1.2.2. Những thành tựu của chủ nghĩa xã hội hiện thực 



Trang 45 

 

9.2. Sự khủng hoảng, sụp đổ của mô hình chủ nghĩa xã hội xô viết và nguyên nhân của nó 

9.2.1. Sự khủng hoảng và sụp đổ của mô hình chủ nghĩa xã hội Xôviết 

9.2.2. Nguyên nhân dẫn đến khủng hoảng và sụp đổ của mô hình chủ nghĩa xã hội 

Xôviết 

9.3. Triển vọng của chủ nghĩa xã hội 

9.3.1. Chủ nghĩa tư bản không phải là tương lai của xã hội loài người 

9.3.2. Chủ nghĩa xã hội – tương lai của xã hội loài người 

9.3.2.1. Liên Xô và các nước Đông Âu sụp đổ không có nghĩa là sự cáo chung của 

chủ nghĩa xã hội 

9.3.2.2. Các nước xã hội chủ nghĩa còn lại tiến hành cải cách, mở cửa, đổi mới và 

ngày càng đạt được những thành tựu to lớn 

9.3.2.3. Đã xuất hiện xu hướng đi lên chủ nghĩa xã hội 

5. Tài liệu tham khảo: 

Tài liệu học tập chính: 

[1] Bộ GD và ĐT, Giáo trình Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác- Lênin, NXB 

chính trị quốc gia, 2009. 

[2] Bộ GD và ĐT, Giáo trình triết học Mác-Lênin (dùng trong các trường đại học, cao 

đẳng), NXB chính trị quốc gia, 2006. 

 Tài liệu tham khảo:  

[3] Hội đồng TƯ chỉ đạo biên soạn giáo trình quốc gia các bộ môn khoa học Mác-Lênin, 

tư tưởng Hồ Chí Minh, Giáo trình triết học Mác-Lênin, NXB chính trị quốc gia, 2002 

[4] PGS.TS. Nguyễn Thế Nghĩa, Những chuyên đề Triết học, NXB Khoa học Xã hội, 

2007 

6. Phương pháp đánh giá học phần: 

STT Tiêu chí đánh giá Hình thức đánh giá Tỉ lệ 

1 Chuyên cần Điểm danh 20% 

2 Thi giữa kỳ Tự luận 20% 

3 Thi cuối kỳ Tự luận 60% 

TC  100% 
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II.9. Học phần TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH 

1. Thông tin chung về học phần: 

- Tên học phần: Tư tưởng Hồ Chí Minh 

- Số tín chỉ: 2 (2, 0) 

2. Mô tả học phần: 

a. Nâng cao năng lực tư duy lý luận và phương pháp công tác. 

- Bồi dưỡng, củng cố cho sinh viên: 

+ Lập trường, quan điểm cách mạng trên nền tảng chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ 

Chí Minh 

+ Kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; tích cực 

+ Chủ động đấu tranh phê phán những quan điểm sai trái, bảo vệ chủ nghĩa Mác - 

Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh , đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước ta 

+ Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào giải quyết các vấn đề đặt ra trong cuộc 

sống. 

b. Bồi dưỡng phẩm chất đạo đức cách mạng và rèn luyện bản lĩnh chính trị cho sinh viên. 

- Học tập tư tưởng Hồ Chí Minh góp phần giáo dục đạo đức, tư cách, phẩm chất 

cách mạng. 

- Vận dụng vào cuộc sống, tu dưỡng, rèn luyện bản thân, hoàn thành tốt chức trách 

của mình, đóng góp thiết thực và hiệu quả cho sự nghiệp cách mạng. 

3. Mục tiêu học phần: 

a) Kiến thức: 

- Góp phần hình thành nhân cách toàn diện cho sinh viên: lý tưởng, khát vọng và 

mục đích sống cao đẹp. 

- Góp phần hình thành và phát triển con người toàn diện, con người xã hội chủ 

nghĩa: Phát triển toàn diện về Đức, Trí, Thể, Mỹ và Lao động. 

b) Kỹ năng: 

- Hình thành một lối sống, nếp sống khoa học trong học tập và làm việc. 

- Góp phần hình thành một thế hệ thanh niên giàu lòng nhân ái, có tình thương yêu 

đối với bản thân, gia đình, đất nước và nhân loại. 
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- Biết vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào giải quyết và khắc phục những khó khăn 

của cuộc sống, công việc và xã hội. 

c) Thái độ: 

 SV có thái độ nghiêm túc với học phần. 

4. Nội dung học phần: 

Chương mở đầu: ĐỐI TƯỢNG, PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ Ý NGHĨA 

HỌC TẬP MÔN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH 

I. Đối tượng nghiên cứu 

1. Khái niệm tư tưởng và tư tưởng Hồ Chí Minh 

a. Khái niệm tư tưởng 

b.  Khái niệm tư tưởng Hồ Chí Minh 

2. Đối tượng và nhiệm vụ của môn học tư tưởng Hồ Chí Minh 

a.  Đối tượng nghiên cứu 

b. Nhiệm vụ nghiên cứu 

3. Mối quan hệ của môn học này với môn học Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa 

Mác – Lênin và môn Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam 

a.  Mối quan hệ của môn học tư tưởng Hồ Chí Minh với môn học Những nguyên lý 

cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lênin 

b. Mối quan hệ của môn học tư tưởng Hồ Chí Minh với môn học Đường lối cách 

mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam 

II. Phương pháp nghiên cứu 

1. Cơ sở phương pháp luận 

a.  Bảo đảm sự thống nhất nguyên tắc tính Đảng và tính khoa học  

Quan điểm thực tiễn và nguyên tắc lý luận gắn với thực tiễn 

b.  Quan điểm lịch sử - cụ thể 

c.  Quan điểm toàn diện và hệ thống 

d.  Quan điểm kế thừa và phát triển 

e.  Kết hợp nghiên cứu tác phẩm với thực tiễn chỉ đạo cách mạng của Hồ Chí Minh 

2. Các phương pháp cụ thể 

III. Ý nghĩa của việc học tập môn học đối với sinh viên 
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1. Nâng cao năng lực tư duy lý luận và phương pháp công tác 

2. Bồi dưỡng phẩm chất đạo đức cách mạng và rèn luyện bản lĩnh chính trị 

Chương 1. CƠ SỞ, QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN TƯ TƯỞNG 

HỒ CHÍ MINH  

1.1. Cơ sở hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh 

1.1.1. Cơ sở khách quan 

1.1.1.1. Bối cảnh lịch sử hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh 

1.1.1.2. Những tiền đề tư tưởng lý luận 

1.1.2. Nhân tố chủ quan 

1.2. Quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh 

1.2.1. TK trước năm 1911: Hình thành tư tưởng yêu nước và chí hướng cứu nước 

1.2.2. TK từ năm 1911 – 1920: Tìm thấy con đường cứu nước giải phóng dân tộc 

1.2.3. TK từ năm 1911 – 1920: Hình thành cơ bản tư tưởng về cách mạng Việt Nam 

1.2.4. TK 1930 – 1945: Vượt qua thử thách, kiên trì giữ vững lập trường cách mạng 

1.2.5. TK 1945 – 1969: Tư tưởng Hồ Chí Minh tiếp tục phát triển, hoàn thiện. 

1.3. Giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh 

1.3.1. Tư tưởng Hồ Chí Minh soi sáng con đường giải phóng và phát triển dân tộc 

1.3.1.1. Tài sản vô giá của dân tộc Việt Nam 

1.3.1.2. Nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động của cách mạng VN 

1.3.2. Tư tưởng Hồ Chí Minh đối với sự phát triển thế giới 

1.3.2.1. Phản ánh khát vọng thời đại 

1.3.2.2. Tìm ra các giải pháp đấu tranh giải phóng loài người 

1.3.2.3. Cổ vũ các dân tộc đấu tranh vì những mục tiêu cao cả  

Chương 2. TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ VẤN ĐỀ DÂN TỘC VÀ CÁCH 

MẠNG GIẢI PHÓNG DÂN TỘC 

2.1. Tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc 

2.1.1. Vấn đề dân tộc thuộc địa 

2.1.1.1. Thực chất của vấn đề dân tộc thuộc địa 

2.1.1.2. Độc lập dân tộc – nội dung cốt lõi của vần đề dân tộc thuộc địa 

2.1.1.3. Chủ nghĩa dân tộc – động lực lớn của đất nước. 
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2.1.2. Mối quan hệ giữa vấn đề dân tộc và vấn đề giai cấp 

2.1.2.1. Vấn đề dân tộc và vấn đề giai cấp có quan hệ mật thiết với nhau 

2.1.2.2. Giải phóng dân tộc là vấn đề trên hết, trước hết; độc lập dân tộc gắn liền 

với chủ nghĩa xã hội 

2.1.2.3. Giải phóng dân tộc tạo tiền đề để giải phóng giai cấp 

2.1.2.4. Giữ vững độc lập của dân tộc mình đồng thời tôn trọng độc lập của dân 

tộc khác 

2.2. Tư tưởng Hồ Chí Minh về cách mạng giải phóng dân tộc 

2.2.1. Mục tiêu của cách mạng giải phóng dân tộc 

2.2.1.1. Tính chất và nhiệm vụ của cách mạng ở thuộc địa 

2.2.1.2. 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 đường cách 

mạng vô sản 

2.2.2.1. Rút ra bài học thất bại từ các con đường cứu nước trước đó 

2.2.2.2. Cách mạng tư sản là không triệt để 

2.2.2.3. Con đường giải phóng dân tộc 

2.2.3. Cách mạng giải phóng dân tộc trong thời đại mới phải do Đảng CS lãnh đạo 

2.2.3.1. Cách mạng trước hết phải có Đảng 

2.2.3.2. Đảng Cộng sản Việt Nam là người lãnh đạo duy nhất 

2.2.4. Lực lượng cách mạng giải phóng dân tộc bao gồm toàn dân tộc 

2.2.4.1. Cách mạng là sự nghiệp của dân chúng bị áp bức 

2.2.4.2. Lực lượng của cách mạng giải phóng dân tộc 

2.2.5. Cách mạng giải phóng dân tộc phải được tiến hành chủ động, sáng tạo và có 

khả năng giành thắng lợi trước cách mạng vô sản ở chính quốc 

2.2.5.1. Cách mạng giải phóng dân tộc cần được tiến hành chủ động, sang tạo 

2.2.5.2. Quan hệ giữa cách mạng thuộc địa với cách mạng vô sản ở chính quốc 

2.2.6. Cách mạng giải phóng dân tộc phải được tiến hành bằng con đường cách mạng 

bạo lực 

2.2.6.1. Tính tất yếu của bạo lực cách mạng 

2.2.6.2. Tư tưởng bạo lực CM gắn bó hữu cơ với tư tưởng nhân đạo, hòa bình 



Trang 50 

 

2.2.6.3. Hình thái bạo lực cách mạng 

Chương 3. TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ CHỦ NGHĨA XÃ HỘI VÀ CON 

ĐƯỜNG QUÁ ĐỘ LÊN CNXH Ở VIỆT NAM 

3.1. Tư tưởng Hồ Chí Minh về bản chất và mục tiêu của chủ nghĩa xã hội 

3.1.1. Tính tất yếu của CNXH ở Việt Nam 

3.1.2. Đặc trưng của CNXH ở Việt Nam 

3.1.1.1. Cách tiếp cận của Hồ Chí Minh về CNXH 

3.1.1.2. Bản chất và đặc trưng tổng quát của CNXH 

3.1.3. Quan niệm của Hồ Chí Minh về mục tiêu và động lực của CNXH ở Việt Nam 

3.1.3.1. Mục tiêu 

3.1.3.2. Động lực 

3.2. Con đường, biện pháp quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam 

3.2.1. Con đường 

3.2.1.1. Thực chất, loại hình, đặc điểm của thời kỳ quá độ 

3.2.1.2. Nhiệm vụ lịch sử của thời kỳ quá độ lên CNXH Việt Nam. 

3.2.1.3. Quan điểm Hồ Chí Minh về nội dung xây dựng CNXH ở nước ta trong 

thời kỳ quá độ 

3.2.2. Biện pháp 

3.2.2.1. Phương châm 

3.2.2.2. Biện pháp 

Chương 4. TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH  VỀ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

4.1. Quan niệm Hồ Chí Minh về vai trò, bản chất 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 Việt Nam 

4.1.4. Quan niệm về Đảng Cộng sản Việt Nam cầm quyền 

4.1.4.1. Đảng lãnh đạo nhân dân giành chính quyền, trở thành Đảng cầm quyền 

4.1.4.2. Quan niệm Hồ Chí Minh về Đảng cầm quyền 

4.2. Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam trong sạch, vững 

mạnh 
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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 

4.2.2.1. Xây dựng Đảng về tư tưởng lý luận 

4.2.2.2. Xây dựng Đảng về chính trị 

4.2.2.3. Xây dựng Đảng về tổ chức, bộ máy, công tác cán bộ 

4.2.2.4. Xây dựng Đảng về đạo đức. 

Chương 5. TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẠI ĐOÀN KẾT DÂN TỘC VÀ 

ĐOÀN KẾT QUỐC TẾ 

5.1. Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc 

5.1.1. Vai trò của đại đoàn kết dân tộc trong sự nghiệp cách mạng 

5.1.1.1. Đại đoàn kết dân tộc là vấn đề có ý nghĩa chiến lượng quyết định thành 

công của cách mạng 

5.1.1.2. Đại đoàn kết dân tộc là mục tiêu, nhiệm vụ hàng đầu của Đảng, của dân 

tộc 

5.1.2. Nội dung của đại đoàn kết dân tộc 

5.1.2.1. Đại đoàn kết dân tộc là đại đoàn kết toàn dân 

5.1.2.2. Thực hiện đại đoàn kết toàn dân phải kế thừa truyền thống yêu  nước –

nhân nghĩa – đoàn kết của dân tộc; đồng thời phải có tấm lòng độ lượng tin vào 

nhân dân tin vào con người. 

5.1.3. Hình thức tổ chức của khối đại đoàn kết dân tộc 

5.1.3.1. Hình thức tổ chức của khối đại đoàn kết dân tộc là Mặt trận dân tộc thống 

nhất 

5.1.3.2. Một số nguyên tắc cơ bản về xây dựng và hoạt động của Mặt trận dân tộc 

thống nhất. 

5.2. Tư tưởng Hồ Chí Minh về đoàn kết quốc tế 

5.2.1. Sự cần thiết xây dựng đoàn kết quốc tế 

5.2.1.1. Thực hiện đoàn kết quốc tế nhằm kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh 

thời đại, tạo nên sức mạnh tổng hợp cho cách mạng 

5.2.2.2. Thực hiện đoàn kết quốc tế, nhằm góp phần cùng nhân dân thế giới thực 

hiện thắng lợi các mục tiêu cách mạng. 
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5.2.2. Nội dung và hình thức đoàn kết quốc tế 

5.2.2.1. Các lực lượng cần đoàn kết 

5.2.2.2. Hình thức đoàn kết. 

5.2.3. Nguyên tắc đoàn kết quốc tế 

5.2.3.1. Đoàn kết trên cơ sở thống nhất mục tiêu và lợi ích, có lý, có tình 

5.2.3.2. Đoàn kết trên cớ sở độc lập, tự chủ, tự lực, tự cường. 

Chương 6. TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ DÂN CHỦ VÀ XÂY DỰNG NHÀ 

NƯỚC CỦA DÂN, DO DÂN VÀ VÌ DÂN 

6.1. Quan điểm Hồ Chí Minh về dân chủ 

6.1.1. Quan niệm của Hồ Chí Minh về dân chủ 

6.1.2. Dân chủ trong các lĩnh vực của đời sống xã hội 

6.1.3. Thực hành dân chủ 

6.1.3.1. Xây dựng và hoàn thiện chế độ dân chủ rộng rãi 

6.1.3.2. Xây dựng các tổ chức Đảng, Nhà nước, mặt trận và các đoàn thể chính trị 

- xã hội vững mạnh để đảm bảo dân chủ trong xã hội. 

6.2. Quan điểm Hồ Chí Minh về xây dựng Nhà nước của dân, do dân, vì dân 

6.2.1. Xây dựng Nhà nước thể hiện quyền làm chủ của nhân dân 

6.2.1.1. Nhà nước của dân 

6.2.1.2. Nhà nước do dân 

6.2.1.3. Nhà nước vì dân. 

6.2.2. Quan điểm Hồ Chí Minh về sự thống nhất giữa bản chất giai cấp công nhân với 

tính nhân dân và tính dân tộc của Nhà nước 

6.2.2.1. Về bản chất giai cấp công nhân của Nhà nước 

6.2.2.2. Bản chất giai cấp công nhân thống nhất với tính nhân dân và tính dân tộc 

của Nhà nước 

6.2.3. Xây dựng Nhà nước có hiệu lực pháp lý mạnh mẽ 

6.2.3.1. Xây dựng một Nhà nước hợp hiến, hợp pháp 

6.2.3.2. Hoạt động quản lý nhà nước bằng Hiến pháp, pháp luật và chú trọng 

đưa pháp luật vào trong cuộc sống 

6.2.3.3. Xây dựng đội ngũ cán bộ công chức của Nhà nước có đủ đức và tài 
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6.2.4. Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Nhà nước trong sạch, vững mạnh, hoạt 

động có hiệu quả 

6.2.4.1. Đề phòng và khắc phục những tiêu cực trong hoạt động của Nhà nước 

6.2.4.2. Tăng cường tính nghiêm minh của pháp luật đi đôi với đẩy mạnh giáo dục 

đạo đức cách mạng. 

Chương 7. TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ VĂN HÓA, ĐẠO ĐỨC VÀ XÂY 

DỰNG CON NGƯỜI MỚI 

7.1. Những quan điểm cơ bản của Hồ Chí Minh về văn hóa 

7.1.1. Khái niệm văn hóa theo tư tưởng Hồ Chí Minh 

7.1.1.1. Định nghĩa văn hóa 

7.1.1.2. Quan điểm Hồ Chí Minh về xây dựng một nền văn hóa mới. 

7.1.2. Quan điểm của Hồ Chí Minh về các vấn đề chung của văn hóa 

7.1.2.1. Quan điểm Hồ Chí Minh về vị trí và vai trò của văn hóa trong đời sống xã 

hội 

7.1.2.2. Quan điểm Hồ Chí Minh về tính chất của văn hóa 

7.1.2.3. Quan điểm Hồ Chí Minh về chức năng của văn hóa 

7.1.3. Quan điểm Hồ Chí Minh về một số lĩnh vực chính của văn hóa 

7.1.3.1. Văn hóa giáo dục 

7.1.3.2. Văn hóa văn nghệ 

7.1.3.3. Văn hóa đời sống 

7.2. Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức 

7.2.1. Nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức 

7.2.1.1. Quan điểm về vai trò và sức mạnh của đạo đức 

7.2.1.2. Quan điểm về những chuẩn mực đạo đức cách mạng 7.2.1.3.Quan điểm về 

những nguyên tắc xây dựng đạo đức mới 

7.2.2. Sinh viên học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh 

7.2.2.1. Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh 

7.2.2.2. Nội dung học tập theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. 

7.3. Tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh 

7.3.1. Quan niệm Hồ Chí Minh về con người 
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7.3.1.1. Con người được nhìn nhận như một chỉnh thể 

7.3.1.2. Con người cụ thể, lịch sử 

7.3.1.3. Bản chất con người mang tính xã hội 

7.3.2. Quan điểm của Hồ Chí Minh về vai trò của con người và chiến lược trồng 

người 

7.3.2.1. Quan điểm Hồ Chí Minh về vai trò của con người 

7.3.2.2. Quan điểm của Hồ Chí Minh về chiến lược “trồng người” 

5. Tài liệu tham khảo: 

[1] Bộ giáo dục và đào tạo, Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh, (Dành cho sinh viên đại 

học cao đẳng khối không chuyên ngành Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh), Nxb 

Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2009. 

 

 

6. Phương pháp đánh giá học phần: 

STT Tiêu chí đánh giá Hình thức đánh giá Tỉ lệ 

1 Chuyên cần Điểm danh 20% 

2 Thi giữa kỳ Tự luận 20% 

3 Thi cuối kỳ Tự luận 60% 

TC  100% 

 

 

II.10. Học phần ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM  

1. Thông tin chung về học phần: 

- Tên học phần: Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam 

- Số tín chỉ: 3 (3, 0) 

2. Mô tả học phần: 

Nội dung chủ yếu của môn học là cung cấp cho sinh viên những hiểu biết cơ bản có 

hệ thống về đường lối của Đảng, đặc biệt là đường lối trong thời kỳ đổi mới. 

3. Mục tiêu học phần: 
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a) Kiến thức: Cung cấp cho sinh viên những nội dung cơ bản của đường lối cách mạng 

của Đảng Cộng sản Việt Nam, trong đó chủ yếu tập trung vào đường lối của Đảng thời 

kỳ đổi mới trên một số lĩnh vực cơ bản của đời sống xã hội phục vụ cho cuộc sống và 

công tác. Xây dựng cho sinh viên niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, theo mục tiêu, lý 

tưởng của Đảng. 

b) Kỹ năng: giúp sinh viên vận dụng kiến thức chuyên ngành để chủ động, tích cực trong 

giải quyết những vấn đề kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội theo đường lối, chính sách, 

pháp luật của Đảng và Nhà nước. 

c) Thái độ: SV có thái độ nghiêm túc với học phần. 

4. Nội dung học phần: 

Chương mở đầu: ĐỐI TƯỢNG, NHIỆM VỤ VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

MÔN ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

I. Đối tượng và nhiệm vụ nghiên cứu 

1. Đối tượng nghiên cứu 

a.  Khái niệm đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam 

b. Đối tượng nghiên cứu môn học 

2. Nhiệm vụ nghiên cứu 

II. Phương pháp nghiên cứu và ý nghĩa học tập của môn học 

1. Phương pháp nghiên cứu 

a.  Cơ sở phương pháp luận  

b.  Phương pháp nghiên cứu 

2. Ý nghĩa của học tập môn học 

Chương 1. SỰ RA ĐỜI CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM  VÀ CƯƠNG LĨNH 

CHÍNH TRỊ ĐẦU TIÊN CỦA ĐẢNG  

1.1. Hoàn cảnh lịch sử ra đời Đảng cộng sản Việt Nam 

1.1.1. Hoàn cảnh quốc tế cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX 

1.1.1.1. Sự chuyển biến của chủ nghĩa tư bản và hậu quả của nó 

1.1.1.2. Chủ nghĩa Mác-Lênin 

1.1.1.3. Cách mạng Tháng Mười Nga và Quốc tế Cộng sản 

1.1.2. Hoàn cảnh trong nước 
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1.1.2.1. Xã hội Việt Nam dưới sự thống trị của thực dân Pháp 

1.1.2.2. Phong trào yêu nước theo khuynh hướng phong kiến và tư sản cuối thế kỷ 

XIX, đầu thế kỷ XX 

1.1.2.3. Phong trào yêu nước theo khuynh hướng vô sản 

1.2.  Hội nghị thành lập Đảng và cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng 

1.2.1. Hội nghị thành lập Đảng 

1.2.1.1. Hợp nhất các tổ chức cộng sản thành Đảng Cộng sản Việt Nam 

1.2.1.2. Thảo luận xác định và thông qua các văn kiện của Đảng 

1.2.2. Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng (gồm các văn kiện: Chánh cương vắn tắt 

của Đảng; Sách lược vắn tắt của Đảng; Chương trình tóm tắt của Đảng) 

1.2.2.1. Phương hướng chiến lược và nhiệm vụ cách mạng Việt Nam 

1.2.2.2. Lực lượng cách mạng 

1.2.2.3. Lãnh đạo cách mạng 

1.2.2.4. Quan hệ với phong trào cách mạng thế giới 

1.2.3. Ý nghĩa lịch sử sự ra đời Đảng Cộng sản Việt Nam và Cương lĩnh chính trị đầu 

tiên của Đảng 

Chương 2. ĐƯỜNG LỐI ĐẤU TRANH GIÀNH CHÍNH QUYỀN (1930-1945) 

2.1. Chủ trương đấu tranh từ năm 1930 đến năm 1939 

2.1.1. Trong những năm 1930-1935 

2.1.1.1. Luận cương Chính trị tháng 10-1930 

2.1.1.2. Chủ trương khôi phục tổ chức đảng và phong trào cách mạng 

2.1.2. Trong những năm 1936-1939 

2.1.2.1. Hoàn cảnh lịch sử 

2.1.2.2. Chủ trương và nhận thức mới của Đảng 

2.2. Chủ trương đấu tranh từ năm 1939 đến năm 1945 

2.2.1. Hoàn cảnh lịch sử và sự chuyển hướng chỉ đạo chiến lược của Đảng 

2.2.1.1. Tình hình thế giới và trong nước 

2.2.1.2. Nội dung chủ trương chuyển hướng chỉ đạo chiến lược 

2.2.1.3. Ý nghĩa của sự chuyển hướng chỉ đạo chiến lược 

2.2.2. Chủ trương phát động Tổng khởi nghĩa giành chính quyền 
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2.2.2.1. Phát động cao trào kháng Nhật, cứu nước và đẩy mạnh khởi nghĩa từng 

phần 

2.2.2.2. Chủ trương phát động Tổng khởi nghĩa 

2.2.2.3. Kết quả, ý nghĩa, nguyên nhân thắng lợi và bài học kinh nghiệm của cuộc 

Cách mạng Tháng Tám 

Chương 3. ĐƯỜNG LỐI KHÁNG CHIẾN CHỐNG THỰC DÂN PHÁP VÀ ĐẾ 

QUỐC MỸ XÂM LƯỢC (1945-1975) 

3.1. Đường lối xây dựng, bảo vệ chính quyền và kháng chiến chống thực dân Pháp xâm 

lược (1945-1954)  

3.1.1. Chủ trương xây dựng và bảo vệ chính quyền cách mạng (1945- 1946) 

3.1.1.1. Hoàn cảnh lịch sử nước ta sau Cách mạng Tháng Tám 

3.1.1.2. Chủ trương “kháng chiến kiến quốc” của Đảng 

3.1.1.3. Kết quả, ý nghĩa nguyên nhân thắng lợi và bài học kinh nghiệm 

3.1.2. Đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược và xây dựng chế độ dân 

chủ nhân dân (1946-1954) 

3.1.2.1. Hoàn cảnh lịch sử 

3.1.2.2. Quá trình hình thành và nội dung đường lối 

3.1.3. Kết quả, ý nghĩa lịch sử, nguyên nhân thắng lợi và bài học kinh nghiệm 

3.1.3.1. Kết quả và ý nghĩa thắng lợi của việc thực hiện đường lối 

3.1.3.2. Nguyên nhân thắng lợi và bài học kinh nghiệm 

3.2. Đường lối kháng chiến chống đế quốc Mỹ, thống nhất đất nước (1954- 1975) 

3.2.1. Giai đoạn 1954-1964 

3.2.1.1. Hoàn cảnh lịch sử cách mạng Việt Nam sau tháng 7- 1954 

3.2.1.2. Quá trình hình thành, nội dung và ý nghĩa đường lối 

3.2.2 Giai đoạn 1965-1975 

3.2.2.1. Hoàn cảnh lịch sử 

3.2.2.2. Quá trình hình thành, nội dung và ý nghĩa đường lối 

3.2.3. Kết quả, ý nghĩa lịch sử, nguyên nhân thắng lợi và bài học kinh nghiệm. 

3.2.3.1. Kết quả và ý nghĩa thắng lợi 

3.2.3.2. Nguyên nhân thắng lợi và bài học kinh nghiệm 
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Chương 4. ĐƯỜNG LỐI CÔNG NGHIỆP HÓA  

4.1. Công nghiệp hóa thời kỳ trước đổi mới 

4.1.1. Chủ trương của Đảng về công nghiệp hoá 

4.1.2. Kết quả, ý nghĩa, hạn chế và nguyên nhân 

4.2. Công nghiệp hóa, hiện đại hóa thời kỳ đổi mới 

4.2.1. Quá trình đổi mới tư duy về công nghiệp hoá 

4.2.1.1. Đại hội VI của Đảng phê phán sai lầm trong nhận thức và chủ trương công 

nghiệp hoá thời kỳ 1960-1986 

4.2.1.2. Quá trình đổi mới tư duy về công nghiệp hoá từ Đại hội VI đến Đại hội X 

4.2.2. Mục tiêu, quan điểm công nghiệp hoá, hiện đại hoá 

4.2.2.1. Mục tiêu công nghiệp hoá, hiện đại hoá 

4.2.2.2. Quan điểm công nghiệp hoá, hiện đại hoá 

4.2.3. Nội dung và định hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá gắn với phát triển kinh 

tế tri thức 

4.2.3.1.Nội dung 

4.2.3.2. Định hướng phát triển các ngành và lĩnh vực kinh tế trong quá trình đẩy 

mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá gắn với phát triển kinh tế tri thức 

4.2.4. Kết quả, ý nghĩa, hạn chế và nguyên nhân 

4.2.4.1. Kết quả thực hiện đường lối và ý nghĩa 

4.2.4.2.Hạn chế và nguyên nhân 

Chương 5. ĐƯỜNG LỐI XÂY DỰNG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH 

HƯỚNG XHCN 

5.1. Quá trình đổi mới nhận thức về kinh tế thị trường 

5.1.1. Cơ chế quản lý kinh tế Việt Nam thời kỳ trước đổi mới 

5.1.2. Sự hình thành tư duy của Đảng về kinh tế thị trường thời kỳ đổi mới 

5.2. Tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta 

5.2.1. Mục tiêu và quan điểm cơ bản 

5.2.1.1. Thể chế kinh tế và thể chế kinh tế thị trường  

5.2.1.2. Mục tiêu hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ 

nghĩa 
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5.2.1.3. Quan điểm về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ 

nghĩa 

5.2.2. Một số chủ trương tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã 

hội chủ nghĩa 

5.2.3. Kết quả, ý nghĩa, hạn chế và nguyên nhân 

Chương 6. ĐƯỜNG LỐI XÂY DỰNG HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ 

6.1. Đường lối xây dựng hệ thống chính trị thời kỳ trước đổi mới (1975- 1986) 

6.1.1. Hoàn cảnh lịch sử và chủ trương xây dựng hệ thống chính trị của Đảng 

6.1.2. Kết quả, ý nghĩa, hạn chế và nguyên nhân 

6.2. Đường lối xây dựng hệ thống chính trị thời kỳ đổi mới 

6.2.1. Quá trình hình thành đường lối đổi mới hệ thống chính trị 

6.2.2. Mục tiêu, quan điểm và chủ trương xây dựng hệ thống chính trị thời kỳ đổi mới 

6.2.3. Kết quả, ý nghĩa, hạn chế và nguyên nhân 

Chương 7. ĐƯỜNG LỐI XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN NỀN VĂN HOÁ; GIẢI 

QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI 

7.1. Nền văn hóa 

7.1.1. Thời kỳ trước đổi mới 

7.1.2. Trong thời kỳ đổi mới 

7.2. Quá trình nhận thức và chủ trương giải quyết các vấn đề xã hội 

7.2.1. Thời kỳ trước đổi mới 

7.2.1.1. Chủ trương của Đảng về giải quyết các vấn đề xã hội 

7.2.1.2. Kết quả, ý nghĩa, hạn chế và nguyên nhân 

7.2.2. Trong thời kỳ đổi mới 

7.2.2.1. Quá trình đổi mới nhận thức về giải quyết các vấn đề xã hội 

7.2.2.2. Quan điểm về giải quyết các vấn đề xã hội 

7.2.2.3. Chủ trương giải quyết các vấn đề xã hội 

7.2.2.4. Kết quả, ý nghĩa, hạn chế và nguyên nhân 

Chương 8. ĐƯỜNG LỐI ĐỐI NGOẠI 

8.1. Đường lối đối ngoại thời kỳ trước đổi mới (1975-1985) 

8.1.1. Hoàn cảnh lịch sử 
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8.1.2. Chủ trương đối ngoại của Đảng 

8.1.3. Kết quả, ý nghĩa, hạn chế và nguyên nhân 

8.2. Đường lối đối ngoại, hội nhập kinh tế quốc tế thời kỳ đổi mới. 

8.2.1. Hoàn cảnh lịch sử và quá trình hình thành đường lối 

8.2.2. Nội dung đường lối đối ngoại, hội nhập kinh tế quốc tế 

8.2.3. Thành tựu, ý nghĩa, hạn chế và nguyên nhân 

5. Tài liệu tham khảo: 

[1] Chương trình môn học Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam do Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành. 

[2] Giáo trình Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam do Bộ Giáo dục và 

Đào tạo chỉ đạo biên soạn, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia, xuất bản. Năm 2010 

 

 

6. Phương pháp đánh giá học phần: 

STT Tiêu chí đánh giá Hình thức đánh giá Tỉ lệ 

1 Chuyên cần Điểm danh 20% 

2 Thi giữa kỳ Tự luận 20% 

3 Thi cuối kỳ Tự luận 60% 

TC  100% 

 

 

II.11. Học phần PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG 

1. Thông tin chung về học phần: 

- Tên học phần: Pháp luật đại cương 

- Số tín chỉ: 2 (2, 0) 

2. Mô tả học phần: 

Học phần giới thiệu những vấn đề cơ bản về Nhà nước và Pháp luật, bộ máy nhà 

nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, quy phạm pháp luật và quan hệ pháp luật 

XHCN, vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý, hệ thống pháp luật - ý thức pháp luật - 
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pháp chế XHCN. Giới thiệu một số nội dung cơ bản của Luật hành chính, Luật dân sự, 

Luật hình sự. 

3. Mục tiêu học phần: 

a) Kiến thức: 

Học phần cung cấp cho sinh viên các khái niệm, phạm trù chung cơ bản về Nhà 

nước và Pháp luật dưới góc độ của khoa học quản lý. Trên cơ sở đó, đi vào phân tích: cấu 

trúc của bộ máy Nhà nước cũng như chức năng, thẩm quyền và địa vị pháp lý của các cơ 

quan trong bộ máy Nhà nước CHXHCN Việt Nam; Tính chất pháp lý và cơ cấu của hệ 

thống các văn bản quy phạm pháp luật; Một số nội dung cơ bản của Luật Hành chính, 

Luật Dân sự, Luật hình sự. 

b) Kỹ năng: 

SV có kỹ năng áp dụng các điều luật vào những tình huống trong cuộc sống để giải 

quyết các vấn đề pháp lý. 

c) Thái độ: SV có thái độ nghiêm túc với học phần. 

4. Nội dung học phần: 

Chương 1. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ NHÀ NƯỚC 

1.1. Nguồn gốc nhà nước 

1.2. Bản chất nhà nước 

1.3. Chức năng của nhà nước 

1.4. Các kiểu nhà nước 

1.5. Hình thức nhà nước 

1.6. Bộ máy nhà nước – nguyên tắc tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước nước 

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

Chương 2. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ PHÁP LUẬT 

2.1. Nguồn gốc của pháp luật 

2.2. Bản chất của pháp luật 

2.3. Các kiểu pháp luật 

2.4. Các hình thức pháp luật 

2.5. Bản chất, vai trò của pháp luật xã hội chủ nghĩa 

2.6. Các nguyên tắc cơ bản của pháp luật xã hội chủ nghĩa 
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Chương 3. QUY PHẠM PHÁP LUẬT – QUAN HỆ PHÁP LUẬT XHCN 

3.1. Quy phạm pháp luật 

3.1.1. Khái niệm 

3.1.2. Cấu trúc của quy phạm pháp luật 

3.1.3. Văn bản quy phạm pháp luật 

3.2. Quan hệ pháp luật 

3.2.1. Khái niệm 

3.2.2. Các bộ phận cấu thành của quan hệ pháp luật 

3.2.3. Các căn cứ làm phát sinh, thay đổi và chấm dứt quan hệ pháp luật 

Chương 4. THỰC HIỆN PHÁP LUẬT – ÁP DỤNG PHÁP LUẬT - VI PHẠM 

PHÁP LUẬT – TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ PHÁP CHẾ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA 

4.1. Thực hiện pháp luật 

4.2. Áp dụng pháp luật 

4.3. Vi phạm pháp luật 

4.4. Trách nhiệm pháp lý 

4.5. Pháp chế xã hội chủ nghĩa 

Chương 5. CÁC NGÀNH LUẬT TRONG HỆ THỐNG PHÁP LUẬT VIỆT NAM 

5.1. Luật nhà nước 

5.2. Luật hành chính 

5.3. Luật hình sự 

5.4. Luật dân sự 

5.5. Luật hôn nhân và gia đình 

5.6. Luật lao động 

5.7. Luật bảo hiểm xã hội 

5.8. Pháp luật về phòng chống tham nhũng 

5.9. Pháp luật về tố tụng 

5. Tài liệu tham khảo: 

[1] Hiến pháp CHXHCN Việt Nam năm 1992 (đã được sửa đổi bổ sung) 

[2] Giáo trình lý luận chung về Nhà nước và pháp luật, Đại học Luật Hà nội 

[3] Bộ luật dân sự 
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[4] Bộ luật hình sự 

[5] Các văn bản luật về tổ chức và hoạt động của: Quốc Hội, Chính phủ, Hội đồng nhân 

dân các cấp, Ủy ban nhân dân các cấp… 

[6] Các văn bản, tài liệu khác 

6. Phương pháp đánh giá học phần: 

STT Tiêu chí đánh giá Hình thức đánh giá Tỉ lệ 

1 Chuyên cần Điểm danh 20% 

2 Thi giữa kỳ Tự luận 20% 

3 Thi cuối kỳ Tự luận 60% 

TC  100% 

 

 

 

 

 

II.12. Học phần MARKETING CĂN BẢN 

1. Thông tin chung về học phần: 

- Tên học phần: Marketing căn bản 

- Số tín chỉ: 3 (3, 0) 

2. Mô tả học phần: 

Marketing căn bản là môn học cung cấp những kiến thức cơ bản nhất về 

Marketing, vai trò của Marketing trong doanh nghiệp và tác động của môi trường 

Marketing đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Nắm được kiến thức môn học 

sinh viên có thể phân khúc thị trường, xác định thị trường mục tiêu và định vị sản phẩm 

trên thị trường, phân tích các đặc tính và hành vi của khách hàng. Môn học còn giúp cho 

người học nắm bắt được 4 phối thức trong hoạch định, tổ chức và thực hiện một chiến 

lược marketing hỗn hợp (Marketing Mix): chiến lược phát triển sản phẩm (Product), 

chiến lược định giá sản phẩm (Price), chiến lược phân phối (Place), chiến lược xúc tiến 

cổ động (Promotion). Trong quá trình học, sinh viên sẽ trao đổi và thảo luận, đồng thời 

giải quyết vấn đề theo tình huống. 

3. Mục tiêu học phần: 
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a) Kiến thức: 

Sinh viên có được kiến thức nền tảng về thị trường và những nhân tố ảnh hưởng 

đến thị trường và nhu cầu khách hàng cùng với các giải pháp phân khúc thị trường, xác 

định thị trường mục tiêu và các giải pháp Marketing Mix nhằm hướng đến phục vụ thị 

trường một cách hiệu quả. 

b) Kỹ năng: 

- Sinh viên được rèn luyện về kỹ năng phân tích thông tin 

- Khả năng tư duy sáng tạo 

- Kỹ năng làm việc nhóm 

- Kỹ năng thuyết trình, trình bày một vấn đề. 

c) Thái độ: 

- Có thái độ học tập nghiêm túc. 

- Yêu thích môn học, có hứng thú tìm kiếm những kiến thức liên quan đến 

Marketing.  

 

 

4. Nội dung học phần: 

Chương 1. NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ MARKETING 

1.1. Các khái niệm cơ bản trong hoạt động Marketing 

1.2. Vai trò, chức năng của Marketing trong doanh nghiệp 

1.3. Các quan điểm quản trị Marketing 

Chương 2. MÔI TRƯỜNG MARKETING 

2.1. Tổng quan về môi trường Marketing của doanh nghiệp 

2.2. Tác động của môi trường vi mô tới hoạt động Marketing 

2.3. Tác động của môi trường vĩ mô tới hoạt động Marketing 

Chương 3. HÀNH VI MUA CỦA KHÁCH HÀNG  

3.1. Hành vi mua hàng của người tiêu dùng. 

3.2. Hành vi mua hàng của tổ chức. 

Chương 4. LỰA CHỌN THỊ TRƯỜNG MỤC TIÊU VÀ ĐỊNH VỊ SẢN PHẨM 

4.1. Phân đoạn thị trường 
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4.2. Lựa chọn thị trường mục tiêu 

4.3. Định vị sản phẩm và thiết kế Marketing-mix 

Chương 5. CHÍNH SÁCH SẢN PHẨM 

5.1. Khái niệm về sản phẩm 

5.2. Cấu trúc sản phẩm theo quan điểm Marketing và các quyết định liên quan đến các bộ 

phận hợp thành của sản phẩm 

5.3. Sản phẩm mới và các quyết định Marketing trong chu kỳ sống của sản phẩm 

Chương 6. CHÍNH SÁCH GIÁ 

6.1. Những vấn đề chung về giá 

6.2. Các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định về giá 

6.3. Xác định mức giá bán 

6.4. Các kiểu chiến lược định giá 

Chương 7. CHÍNH SÁCH PHÂN PHỐI 

7.1. Bản chất và sự cần thiết khách quan của hệ thống phân phối. 

7.2. Cấu trúc và tổ chức của kênh phân phối 

7.3. Các quyết định về lựa chọn và quản trị kênh phân phối 

Chương 8. CHÍNH SÁCH XÚC TIẾN CỔ ĐỘNG  

8.1. Khái quát về xúc tiến cổ động 

8.2. Bản chất của quản trị truyền thông và các bước tiến hành hoạt động truyền thông 

8.3. Hệ thống xúc tiến hỗn hợp  

8.4. Xác định ngân sách cho hoạt động truyền thông. 

5. Tài liệu tham khảo: 

 Bắt buộc 

[1] GS.TS. Trần Minh Đạo, Giáo trình Marketing căn bản, NXB Thống kê, 2009 

 Tham khảo 

[2] Trường Đại học Kinh tế Tp HCM, Giáo trình Marketing căn bản, NXB Thống Kê, 

2009. 

[3] Trường Đại học kinh tế Quốc dân Hà Nội, Marketing căn bản, NXB Thống Kê 

[4] PGS.TS. Lê Thế Giới, Nghiên cứu Marketing, NXB Thống kê, 2007. 

[5] Philip Kotler, Những nguyên lý tiếp thị, NXB TP Hồ Chí Minh. 1995.  
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[6] Michael Porter, Competitive Strategy, The Free Press 1980 

[7] Philip R.Cateora, International Marketing, MC GrawHill International Editions 1996 

6. Phương pháp đánh giá học phần: 

STT Tiêu chí đánh giá Hình thức đánh giá Tỉ lệ 

1 Chuyên cần Điểm danh 20% 

2 Thi giữa kỳ Tự luận 20% 

3 Thi cuối kỳ Tự luận 60% 

Tổng cộng  100% 

 

II.13. Học phần NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN 

1. Thông tin chung về học phần: 

- Tên học phần: Nguyên lý kế toán 

- Số tín chỉ: 3 (3, 0) 

2. Mô tả học phần: 

Nguyên lý kế toán là học phần tiên quyết, nó cung cấp kiến thức nền tảng về kế toán 

cho sinh viên kinh tế nói chung. Những vấn đề cơ bản về kế toán, báo cáo tài chính, tài 

khoản và ghi sổ kép sẽ được trình bày trong học phần này.  

Người học sẽ học được cách tính giá đối tượng kế toán, làm quen với các chứng từ 

kế toán, kiểm kê và hình thức kế toán. Học phần này cũng giới thiệu các vấn đề liên quan 

đến kế toán một số quá trình hoạt động tổ chức công tác kế toán, kiểm tra kế toán trong 

doanh nghiệp. 

3. Mục tiêu học phần: 

a) Kiến thức: 

- Hiểu được bản chất của kế toán và các nguyên tắc kế toán chung được thừa nhận 

- Nắm được các đối tượng kế toán và sự vận động của chúng trong đơn vị 

- Hiểu và vận dụng được phương pháp chúng từ kế toán, phương pháp tài khoản và 

ghi kép, phương pháp tổng hợp, cân đối 

- Nắm được các phương pháp và nguyên tắc đo lường trong kế toán 

- Hiểu và vận dụng được phương pháp hạch toán các quá trình kinh doanh chủ yếu 

của đơn vị. 

b) Kỹ năng: 
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- Xử lý được các tình huống kế toán xảy ra trong thực tế. 

- Kiểm tra được một số chứng từ thông dụng trong công tác kế toán 

- Kiểm tra được việc ghi chép trên tài khoản 

- Giải thích được các trường hợp đo lường trong thực tế công tác kế toán. 

- Thực hiện được việc tính giá thành một số đối tượng kế toán chủ yếu như: Tài sản 

cố định, hàng tồn kho (nhập và xuất hàng tồn kho)… 

- Định khoản được các nghiệp vụ kinh tế cơ bản phát sinh trong các doanh nghiệp 

- Xác định được kết quả SXKD trong doanh nghiệp thương mại và SXKD với 

những nghiệp vụ kinh tế đơn giản. 

- Đọc hiểu được những nội dung của các Bảng cân đối kế toán và Báo cáo kết quả 

hoạt động kinh doanh trong thực tế. 

c) Thái độ: 

- Yêu thích chuyên ngành kế toán 

- Nhận thức được tầm quan trọng của học phần này: học phần tiên quyết, tạo kiến 

thức nền tảng cho những nghiên cứu chuyên sâu về kế toán sau này 

- Cẩn thận, tỉ mỉ và kiên nhẫn trong tất cả các tính toán, định khoản cũng như các 

công tác kế toán khác. 

4. Nội dung học phần: 

Chương 1. BẢN CHẤT CỦA KẾ TOÁN 

1.1. Quá trình hình thành và phát triển của kế toán 

 1.1.1. Tính tất yếu khách quan của kế toán 

 1.1.2. Sự hình thành và phát triển của kế toán 

1.2. Định nghĩa về kế toán  

1.3. Quy trình kế toán trong một đơn vị kế toán  

1.4. Vai trò và yêu cầu của thông tin kế toán 

 1.4.1. Vai trò của thông tin kế toán 

 1.4.2. Yêu cầu của thông tin kế toán 

1.5. Các khái niệm và nguyên tắc kế toán chung được thừa nhận  

Chương 2. ĐỐI TƯỢNG KẾ TOÁN 

2.1. Khái quát chung về đối tượng kế toán  
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2.2. Tài sản và nguồn hình thành tài sản của đơn vị  

 2.2.1. Tài sản của đơn vị 

 2.2.2. Nguồn hình thành tài sản của đơn vị 

 2.2.3. Mối quan hệ giữa tài sản và nguồn vốn 

2.3. Sự vận động của tài sản trong các đơn vị  

2.4. Các quan hệ kinh tế khác 

Chương 3. PHƯƠNG PHÁP CHỨNG TỪ KẾ TOÁN 

3.1. Cơ sở hình thành và nội dung, ý nghĩa của phương pháp chứng từ 

 3.1.1. Cơ sở hình thành 

 3.1.2. Nội dung, ý nghĩa của phương pháp chứng từ 

3.2. Chứng từ kế toán  

 3.2.1. Nội dung chứng từ kế toán 

 3.2.2. Phân loại chứng từ 

3.3. Lập, kiểm tra và sử dụng chứng từ kế toán  

 3.3.1. Lập chứng từ 

 3.3.2. Kiểm tra chứng từ 

 3.3.3. Sử dụng chứng từ 

Chương 4. PHƯƠNG PHÁP TÀI KHOẢN VÀ GHI KÉP 

4.1. Tổng quan về phương pháp tài khoản và ghi kép 

 4.1.1. Sự cần thiết của phương pháp tài khoản và ghi kép 

 4.1.2. Khái niệm, nội dung và ý nghĩa của phương pháp tài khoản và ghi kép 

4.2. Tài khoản kế toán  

 4.2.1. Khái niệm về tài khoản kế toán 

 4.2.2. Cơ sở và nguyên tắc thiết kế tài khoản kế toán 

 4.2.3. Kết cấu tài khoản cơ bản 

4.3. Các quan hệ đối ứng kế toán và ghi kép vào tài khoản  

 4.3.1. Các quan hệ đối ứng kế toán 

 4.3.2. Ghi kép và tài khoản 

4.4. Kế toán tổng hợp và kế toán chi tiết  

 4.4.1. Tài khoản tổng hợp và tài khoản chi tiết 
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 4.4.2. Kế toán tổng hợp và kế toán chi tiết 

4.5. Kiểm tra việc ghi chép trên tài khoản  

 4.5.1. Bảng cân đối tài khoản 

 4.5.2. Bảng tổng hợp chi tiết 

Chương 5. HỆ THỐNG TÀI KHOẢN 

5.1. Khái niệm, ý nghĩa và cơ sở xây dựng hệ thống tài khoản 

 5.1.1. Khái niệm và ý nghĩa của hệ thống tài khoản kế toán 

 5.1.2. Cơ sở xây dựng hệ thống tài khoản kế toán 

5.2. Hệ thống tài khoản kế toán Việt Nam hiện hành  

5.3. Phân loại tài khoản kế toán  

 5.3.1. Phân loại tài khoản theo nội dung kinh tế phản ánh trong tài khoản  

 5.3.2. Phân loại tài khoản theo công dụng và kết cấu 

 5.3.3. Phân loại tài khoản theo mức độ phản ánh đối tượng kế toán trên tài khoản 

 5.3.4. Phân loại tài khoản theo mối quan hệ với báo cáo tài chính 

 

Chương 6. ĐO LƯỜNG ĐỐI TƯỢNG KẾ TOÁN 

6.1. Sự cần thiết và vai trò của đo lường đối tượng kế toán  

6.2. Yêu cầu của đo lường đối tượng kế toán  

6.3. Các loại giá sử dụng trong đo lường kế toán  

6.4. Phương pháp tính giá  

 6.4.1. Khái niệm, hình thức biểu hiện và ý nghĩa của phương pháp tính giá 

 6.4.2. Trình tự tính giá và cách tính giá một số đối tượng chủ yếu 

Chương 7. PHƯƠNG PHÁP TỔNG HỢP – CÂN ĐỐI 

7.1. Khái niệm và ý nghĩa của phương pháp tổng hợp – cân đối 

 7.1.1. Khái niệm tổng hợp – cân đối kế toán 

 7.1.2. Ý nghĩa của phương pháp tổng hợp – cân đối kế toán 

7.2. Hệ thống Báo cáo kế toán  

Chương 8. KẾ TOÁN CÁC QUÁ TRÌNH KINH DOANH CHỦ YẾU 

8.1. Khái quát chung về kế toán các quá trình kinh doanh  

8.2. Kế toán quá trình cung cấp  
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 8.2.1. Đặc điểm quá trình cung cấp và nhiệm vụ kế toán quá trình cung cấp 

 8.2.2. Vận dụng các phương pháp kê toán trong kế toán quá trình cung cấp 

8.3. Kế toán quá trình sản xuất  

 8.3.1. Đặc điểm quá trình sản xuất và nhiệm vụ của kế toán quá trình sản xuất 

 8.3.2. Vận dụng các phương pháp kế toán trong kế toán quá trình sản xuất 

8.4. Kế toán quá trình tiêu thụ  

 8.4.1. Đặc điểm quá trình tiêu thụ và nhiệm vụ của kế toán quá trình tiêu thụ 

 8.4.2. Vận dụng các phương pháp kế toán trong kế toán quá trình tiêu thụ 

5. Tài liệu tham khảo: 

 Bắt buộc 

[1] Bài giảng lưu hành nội bộ của Giảng viên 

[2] Nhóm biên soạn Khoa Kế Toán, Đại học Kinh tế Đà Nẵng, Nguyên lý kế toán, 

NXB Giáo dục, Đà Nẵng, 2007 

 

 

 Tham khảo 

[1] TS Phan Đức Dũng, Kế toán đại cương - Lý thuyết và bài tập, NXB Thống kê, TP 

Hồ Chí Minh, 2008 

[2] PGS. TS. Đoàn Xuân Tiên, Giáo trình Nguyên lý kế toán, NXB Tài chính, Hà Nội, 

2009 

[3] PGS.TS Võ Văn Nhị, Nguyên lý kế toán (Tái bản lần thứ 7), NXB Phương Đông, 

TP Hồ Chí Minh, 2012 

6. Phương pháp đánh giá học phần: 

STT Tiêu chí đánh giá Hình thức đánh giá Tỉ lệ 

1 Chuyên cần Điểm danh 20% 

2 Thi giữa kỳ Tự luận 20% 

3 Thi cuối kỳ Tự luận 60% 

Tổng cộng  100% 

 

II.14. Học phần THỐNG KÊ KINH DOANH VÀ KINH TẾ 

1. Thông tin chung về học phần: 

http://www.minhkhai.com.vn/store/index.aspx?ss&ShopID=0&searchText=%c4%90o%c3%a0n+Xu%c3%a2n+Ti%c3%aan
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- Tên học phần: Thống kê kinh doanh và kinh tế 

- Số tín chỉ: 3 (3, 0) 

2. Mô tả học phần: 

Nội dung học phần Thống kê kinh doanh và kinh tế bao gồm những vấn đề lý luận 

về khoa học thống kê các hiện tượng kinh tế - xã hội, phương pháp phân tổ thống kê, hồi 

quy tương quan, dãy số biến động theo thời gian, chỉ số... để sinh viên có thể vận dụng 

kết hợp nhiều phương pháp tùy vào từng trường hợp cụ thể.  

3. Mục tiêu học phần: 

a) Kiến thức: 

 Học phần Thống kê kinh doanh và kinh tế nhằm cung cấp cho sinh viên phương 

pháp luận về thống kê và những phương pháp phân tích và dự đoán xu hướng vận động 

và phát triển của các hiện tượng kinh tế - xã hội. Những kiến thức này làm cơ sở cho sinh 

viên nghiên cứu các môn học chuyên ngành như Quản trị tài chính, Kế toán quản trị, 

Phân tích hoạt động kinh doanh...  

 

b) Kỹ năng: 

Những kiến thức trong học phần này là nền tảng, giúp cho sinh viên có những kỹ 

năng tính toán để vận dụng chúng vào các học phần chuyên ngành và nghiệp vụ sau này. 

c) Thái độ: 

Tạo cho sinh viên cảm thấy thích thú, say mê trong xử lý, tính toán và phân tích các 

chỉ tiêu kinh tế xã hội trong thực tế.  

4. Nội dung học phần: 

Chương 1. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ THỐNG KÊ 

1.1. Khái niệm và vai trò của thống kê 

 1.1.1. Thống kê là gì? 

 1.1.2. Đối tượng nghiên cứu của thống kê 

 1.1.3. Vai trò của thống kê 

1.2. Một số khái niệm thường dùng trong thống kê 

 1.2.1. Đơn vị tổng thể 

 1.2.2. Tiêu thức thống kê 
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 1.2.3. Chỉ tiêu thống kê 

1.3. Các thang đo trong thống kê 

 1.3.1. Thang đo định danh 

 1.3.2. Thang đo thứ bậc  

 1.3.3. Thang đo khoảng 

 1.3.4. Thang đo tỷ lệ 

1.4. Quá trình nghiên cứu thống kê 

Chương 2. THU THẬP THÔNG TIN THỐNG KÊ 

2.1. Khái niệm và ý nghĩa 

 2.1.1. Khái niệm 

 2.1.2. Ý nghĩa 

2.2. Các loại thông tin cần thu thập 

 2.2.1. Căn cứ tính chất của thông tin  

 2.2.2. Căn cứ nguồn cung cấp 

2.3. Phương pháp thu thập dữ liệu ban đầu  

 2.3.1. Hình thức tổ chức thu thập dữ liệu ban đầu 

 2.3.2. Phương pháp thu thập dữ liệu ban đầu 

 2.3.3. Xây dựng bảng câu hỏi điều tra 

2.4. Sai số trong điều tra thống kê 

 2.4.1. Khái niệm, ý nghĩa 

 2.4.2. Các loại sai số 

 2.4.3. Biện pháp chủ yếu khắc phục sai số trong điều tra thống kê 

Chương 3. TỔNG HỢP THỐNG KÊ 

3.1. Sắp xếp dữ liệu 

 3.1.1. Sắp xếp dữ liệu sơ bộ hay rút gọn 

 3.1.2. Biểu đồ cành và lá 

3.2. Phân tổ thống kê 

 3.2.1. Khái niệm phân tổ thống kê 

 3.2.2. Các bước phân tổ thống kê 

3.3. Dãy số phân phối 
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 3.3.1. Dãy số phân phối theo tiêu thức thuộc tính 

 3.3.2. Dãy số phân phối theo tiêu thức khối lượng  

3.4. Bảng thống kê và đồ thị thống kê 

 3.4.1. Bảng thổng kê 

 3.4.2. Đồ thị thống kê 

Chương 4. THỐNG KÊ CÁC MỨC ĐỘ CỦA HIỆN TƯỢNG KINH TẾ - XÃ HỘI 

4.1. Số tuyệt đối trong thống kê 

 4.1.1. Khái niệm, đặc điểm và ý nghĩa của số tuyệt đối  

 4.1.2. Các loại số tuyệt đối 

4.2. Số tương đối trong thống kê 

 4.2.1. Khái niệm, đặc điểm ý nghĩa của số tương đối 

 4.2.2. Các loại số tương đối 

 4.2.3. Điều kiện chung để vận dụng số tuyệt đối và số tương đối trong thống kê một 

cách khoa học và chính xác 

4.3. Các tham số đo độ tập trung 

 4.3.1. Ý nghĩa 

 4.3.2. Các loại tham số 

4.4. Các tham số đo độ biến thiên của tiêu thức 

 4.4.1. Ý nghĩa 

 4.4.2. Các tham số đo độ biến thiên của tiêu thức 

Chương 5. DÃY SỐ BIẾN ĐỘNG THEO THỜI GIAN 

5.1. Khái niệm, phân loại và ý nghĩa của dãy số biến động theo thời gian 

 5.1.1. Khái niệm dãy số biến động theo thời gian 

 5.1.2. Các loại dãy số biến động theo thời gian  

 5.1.3. Ý nghĩa của dãy số biến động theo thời gian  

5. 2. Các chỉ tiêu phân tích dãy số biến động theo thời gian  

 5.2.1. Mức độ bình quân theo thời gian  

 5.2.2. Lượng tăng, giảm tuyệt đối 

 5.2.3. Tốc độ phát triển  

 5.2.4. Tốc độ tăng, giảm 
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 5.2.5. Giá trị tuyệt đối của 1 % tăng (giảm) 

5.3. Các phương pháp biểu hiện xu hướng phát triển cơ bản của hiện tượng 

Chương 6. CHỈ SỐ 

6.1. Khái niệm và tác dụng của chỉ số  

 6.1.1. Khái niệm chỉ số  

 6.1.2. Đặc điểm của chỉ số 

 6.1.3. Các loại chỉ số 

6.2. Chỉ số phát triển  

 6.2.1. Chỉ số đơn  

 6.2.2. Chỉ số tổng hợp  

6.3. Chỉ số không gian  

 6.3.1. Chỉ số đơn  

 6.3.2. Chỉ số tổng hợp  

6.4. Chỉ số kế hoạch  

6.5. Hệ thống chỉ số  

 6.5.1. Khái niệm và cấu thành của hệ thống chỉ số  

 6.5.2. Tác dụng của hệ thống chỉ số  

 6.5.3. Phương pháp xây dựng hệ thống chỉ số  

 6.5.4. Vận dụng phương pháp chỉ số để phân tích biến động của chỉ tiêu bình quân và 

tổng lượng biến tiêu thức  

Chương 7. ĐIỀU TRA CHỌN MẪU 

7.1. Khái niệm và ý nghĩa của điều tra chọn mẫu  

 7.1.1. Khái niệm  

 7.1.2. Ý nghĩa của điều tra chọn mẫu  

 7.1.3. Các trường hợp vận dụng điều tra chọn mẫu  

7.2. Các loại điều tra chọn mẫu, quá trình tiến hành điều tra chọn mẫu  

 7.2.1. Điều tra chọn mẫu ngẫu nhiên  

 7.2.2. Điều tra chọn mẫu phi ngẫu nhiên  

 7.2.3. Quá trình tiến hành điều tra chọn mẫu  

7.3. Những nội dung cơ bản của điều tra chọn mẫu  
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 7.3.1. Tổng thể chung và tổng thể mẫu  

 7.3.2. Sai số trong điều tra chọn mẫu  

 7.3.3. Sai số bình quân chọn mẫu và phạm vi sai số chọn mẫu  

7.4. Ba bài toán cơ bản về điều tra chọn mẫu 

5. Tài liệu tham khảo: 

 Tài liệu chính:  

[1]  Nguyễn Thị Hương Mai, Bài giảng Nguyên lý thống kê kinh tế - Trường Cao đẳng 

Công nghệ thông tin 

[2] Nguyễn Thị Bình, Giáo trình thống kê doanh nghiệp, NXB Lao động xã hội, 2010 

 Tài liệu tham khảo thêm: 

[3] PGS. PTS. Tô Phi Phượng, Giáo trình Lý thuyết thống kê, NXB Giáo dục, 1996 

[4] ThS Nguyễn Văn Cang, Bài giảng và Bài tập Lý thuyết thống kê,  Trường Đại học 

Kinh tế - Đại học Đà Nẵng 

[5] Trần Ngọc Phát, Trần Thị Kim Thu, Lý thuyết thống kê, NXB Thống kê, 2006  

[6] PGS.TS Nguyễn Thị Kim Thuý, Nguyên lý thống kê, NXB Văn hoá Sài Gòn, 2006 

[7] Những bài nghiên cứu về thống kê được đăng trên các tạp chí, báo hoặc trên mạng 

Internet.  

6. Phương pháp đánh giá học phần: 

STT Tiêu chí đánh giá Hình thức đánh giá Tỉ lệ 

1 Chuyên cần Điểm danh 10% 

2 Thi giữa kỳ Tự luận 20% 

3 Bài tập nhóm Báo cáo 20% 

3 Thi cuối kỳ Tự luận 50% 

Tổng cộng  100% 

 

 

II.15. Học phần HÀNH VI TỔ CHỨC 

1. Thông tin chung về học phần: 

- Tên học phần: Hành vi tổ chức 

- Số tín chỉ: 3 (3, 0) 

2. Mô tả học phần: 
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Học phần này trang bị kiến thức cơ sở ngành cho các cử nhân quản trị kinh doanh. 

Những kiến thức này làm cơ sở đồng thời bổ trợ cho các kỹ năng quản trị cũng như các 

kỹ năng kinh doanh của cán bộ quản trị kinh doanh. Môn học này có mối quan hệ với các 

môn tâm lý học lao động, quản trị nhân sự, quan hệ lao động, marketing, quản trị học và 

quản trị doanh nghiệp. 

3. Mục tiêu học phần: 

a) Kiến thức: 

 Hiểu được những cơ sở hành vi của cá nhân, của nhóm người hay của tập thể người 

trong tổ chức. Hiểu được các yếu tố chi phối hay tác động đến hành vi của con người 

trong tổ chức. Hiểu được các nguyên lý cơ bản trong việc giao tiếp giữa các cá nhân 

trong tổ chức cũng như việc thiết lập và duy trì văn hóa tổ chức. 

b) Kỹ năng: 

- Giải thích được các hành vi của cá nhân, nhóm hay tập thể người trong tổ chức 

- Căn cứ vào đặc điểm cá nhân, tổ chức hay các yếu tố môi trường để có thể dự báo 

được những hành vi, quyết định của cá nhân, nhóm hay tập thể lao động trong tổ chức 

- Kiểm soát được hành vi của các cá nhân, nhóm hay tập thể lao động trong tổ chức. 

c) Thái độ: SV có thái độ nghiêm túc với học phần. 

4. Nội dung học phần: 

Chương 1. TỔNG QUAN VỀ HÀNH VI TỔ CHỨC 

1.1. Khái niệm hành vi tổ chức 

1.1.1. Khái niệm hành vi tổ chức  

1.1.2. Vai trò của hành vi tổ chức 

1.2. Chức năng của hành vi tổ chức 

1.2.1. Chức năng giải thích 

1.2.2. Chức năng dự đoán 

1.2.3. Chức năng kiểm soát 

1.3. Quan hệ giữa Hành vi tổ chức và các môn khoa học khác 

1.3.1. Tâm lý học 

1.3.2. Xã hội học 

1.3.3. Tâm lý xã hội học 
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1.3.4. Nhân chủng học 

1.3.5. Triết học 

1.4. Tầm quan trọng của hành vi tổ chức 

1.4.1. Hành vi tổ chức và năng suất lao động, chất lượng sản phẩm 

1.4.2. Hành vi tổ chức và năng lực cạnh tranh 

1.4.3. Hành vi tổ chức và quan hệ lao động 

1.4.4. Hành vi tổ chức và giá trị thương hiệu 

1.5. Đối tượng nghiên cứu và nội dung môn học hành vi tổ chức 

1.5.1. Đối tượng nghiên cứu 

1.5.2. Nội dung môn học 

Chương 2. CƠ SỞ HÀNH VI CÁ NHÂN 

2.1. Khái quát về các nhân tố tác động đến hành vi cá nhân 

2.1.1. Sơ đồ các nhân tố tác động đến hành ví cá nhân 

2.1.2. Phân loại các nhóm nhân tố tác động đến hành vi cá nhân 

2.1.3. Mối liên hệ giữa các nhân tố tác động đến hành vi cá nhân 

2.2. Thái độ 

2.2.1. Khái niệm thái độ 

2.2.2. Thỏa mãn công việc 

2.2.3. Quy luật mâu thuẫn và giảm mâu thuẫn trong nhận thức 

2.2.4. Quan hệ giữa thái độ và hành vi 

2.3. Tính cách 

2.3.1. Khái niệm tính cách 

2.3.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến tính cách  

2.3.3. Các mô hình tính cách 

2.3.4. Các thuộc tính tính cách 

2.3.5. Mối quan hệ giữa tính cách và công việc 

2.3.6. Tác động của tính cách đến hành vi cá nhân 

2.4. Nhận thức 

2.4.1. Nhận thưc và các nhân tố tác động đến nhận thức 

2.4.2. Lý thuyết quy kết 
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2.4.3. Lối tắt để đánh giá người khác 

2.5. Học hỏi 

2.5.1. Bản chất của học hỏi 

2.5.2. Quá trình học hỏi 

Chương 3. RA QUYẾT ĐỊNH CÁ NHÂN 

3.1. Quá trình ra quyết định hợp lý 

3.1.1. Xác định vấn đề 

3.1.2. Xác định tiêu chí quyết định 

3.1.3. Cân nhắc các tiêu chí 

3.1.4. Tìm kiếm các phương án 

3.1.5. Đánh giá các phương án theo từng tiêu chí 

3.1.6. Phân tích và quyết định phương án 

3.2. Ra quyết định cá nhân trên thực tế 

3.2.1. Ra quyết định trong điều kiện tính hợp lý có giới hạn 

3.2.2. Ra quyết định bằng trực giác 

3.2.3. Xác định vấn đề trên thực tế 

3.2.4. Hạn chế trong việc tìm kiếm các phương án lựa chọn 

3.2.5. Tìm kiếm và lựa chọn thông tin trên thực tế 

3.2.6. Ảnh hưởng của tính cách cá nhân trong việc ra quyết định 

3.2.7. Những hạn chế của tổ chức ảnh hưởng tới việc ra quyết định cá nhân 

3.2.8. Khác biệt văn hóa trong việc ra quyết định 

3.3. Các phương pháp ra quyết định sáng tạo 

3.3.1. Tiềm năng sáng tạo của con người 

3.3.2. Các phương pháp thúc đẩy tính sáng tạo trong việc ra quyết định 

3.3.3. Nâng cao hiệu quả trong việc ra quyết định  

Chương 4. TẠO ĐỘNG LỰC LAO ĐỘNG 

4.1. Bản chất và cơ chế tạo động lực lao động 

4.1.1. Bản chất của động lực lao động 

4.1.2. Động cơ lao động và cơ chế tạo động lực lao động 

4.2. Các học thuyết về tạo động lực 
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4.2.1. Thuyết X và Thuyết Y 

4.2.2. Học thuyết 2 yếu tố của Herzberg 

4.2.3. Các học thuyết về nhu cầu 

4.2.4. Học thuyết kỳ vọng 

4.2.5. Học thuyết công bằng 

4.3. Tạo động lực cho tập thể lao động trong tổ chức 

4.3.1. Tầm quan trọng của việc tạo động lực lao động 

4.3.2. Vận dụng các học thuyết tạo động lực 

4.3.3. Xây dựng và củng cố chính sách tạo động lực trong tổ chức 

Chương 5. CƠ SỞ HÀNH VI NHÓM 

5.1. Khái niệm và phân loại nhóm 

5.1.1. Khái niệm nhóm 

5.1.2. Phân loại nhóm 

5.2. Các giai đoạn hình thành và phát triển của nhóm 

5.2.1. Lý do hình thành nhóm 

5.2.2. Quá trình hình thành và phát triển nhóm 

5.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi cá nhân trong nhóm  

5.3.1. Vai trò của cá nhân trong nhóm 

5.3.2. Chuẩn mực nhóm 

5.3.3. Tính liên kết nhóm 

5.3.4. Quy mô nhóm 

5.3.5. Thành phần nhóm 

5.3.6. Địa vị cá nhân trong nhóm 

5.4. Các phương pháp ra quyết định của nhóm 

5.4.1. Quyết định cá nhân và quyết định nhóm 

5.4.2. Tư duy nhóm và việc ra quyết định của nhóm 

5.4.3. Các phương pháp ra quyết định nhóm 

Chương 6. LÃNH ĐẠO VÀ QUYỀN LỰC 

6.1. Bản chất và tầm quan trọng của lãnh đạo, quyền lực 

6.1.1. Khái niệm lãnh đạo 



Trang 80 

 

6.1.2. Khái niệm quyền lực 

6.1.3. Mối liên hệ giữa lãnh đạo và quyền lực 

6.1.4. Tầm quan trọng của lãnh đậo và quyền lực trong tổ chức 

6.2. Các học thuyết về lãnh đạo 

6.2.1. Học thuyết cá tính điển hình 

6.2.2. Học thuyết hành vi 

6.2.3. Học thuyết lãnh đạo theo tình huống 

6.3. Các loại quyền lực và cơ sở của chúng 

6.3.1. Quyền lực ép buộc 

6.3.2. Quyền lực khen thưởng 

6.3.3. Quyền lực hợp pháp 

6.3.4. Quyền lực chuyên gia 

6.3.5. Quyền lực tham khảo  

Chương 7. GIAO TIẾP TRONG TỔ CHỨC 

7.1. Giao tiếp 

7.1.1. Khái niệm giao tiếp 

7.1.2. Chức năng của giao tiếp 

7.1.3. Quá trình giao tiếp 

7.1.4. Các hướng giao tiếp 

7.1.5. Các hình thức giao tiếp 

7.1.6. Các mạng lưới giao tiếp 

7.1.7. Các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình giao tiếp 

7.1.8. Giao tiếp trong các nền văn hóa khác nhau 

7.1.9. Các biện pháp nâng cao hiệu quả quá trình giao tiếp 

7.2. Xung đột 

7.2.1. Khái niệm xung đột 

7.2.2. Các quan điểm về xung đột 

7.2.3. Xung đột chức năng và xung đột phi chức năng 

7.2.4. Quá trình xung đột 

7.3. Đàm phán 
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7.3.1. Khái niệm đàm phán 

7.3.2. Các phương pháp đàm phán 

7.3.3. Các vấn đề cần lưu ý khi đàm phán 

Chương 8. VĂN HÓA TỔ CHỨC 

8.1. Khái niệm văn hóa tổ chức 

8.1.1. Khái niệm văn hóa tổ chức 

8.1.2. Các cấp độ của văn hóa tổ chức 

8.1.3. Tầm quan trọng của văn hóa tổ chức 

8.1.4. Những đặc trưng chung hình thành văn hóa tổ chức 

8.1.5. Văn hóa tổ chức và văn hóa bộ phận 

8.2. Tác động của văn hóa đến hành vi nhân viên và tổ chức 

8.2.1. Tác động của văn hóa tổ chức tới hành vi nhân viên 

8.2.2. Chức năng của văn hóa tổ chức 

8.3. Các loại văn hóa tổ chức 

8.3.1. Văn hóa mạng lưới 

8.3.2. Văn hóa phân tán 

8.3.3. Văn hóa vụ lợi 

8.3.4. Văn hóa cộng đồng 

8.4. Xây dựng và củng cố văn hóa tổ chức 

8.4.1. Xây dựng văn hóa doanh nghiệp 

8.4.2. Củng cố và duy trì văn hóa doanh nghiệp 

5. Tài liệu tham khảo: 

- Tài liệu học tập chính:  

[1] Trường Đại học Kinh tế Quốc dân (PGS.TS. Bùi Anh Tuấn), Giáo trình Hành vi tổ 

chức, NXB Đại học Kinh tế Quốc dân, 2009 

- Tài liệu tham khảo: 

[2] Paul Hersey, Ken Blance Hard, Quản trị hành vi tổ chức, Nhà xuất bản thống kê, 

2001 

[3] Nguyễn Hải Sản, Quản trị học, Nhà xuất bản Thống kê, 2005  

[4] Bộ sách quản trị nguồn nhân lực, Nhà xuất bản trẻ, 2006 
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[5] Cẩm nang kinh doanh Harvard, Nhà xuất bản Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh, 2006 

6. Phương pháp đánh giá học phần: 

STT Tiêu chí đánh giá Hình thức đánh giá Tỉ lệ 

1 Chuyên cần Điểm danh 20% 

2 Thi giữa kỳ Tự luận 20% 

3 Thi cuối kỳ Tự luận 60% 

TC  100% 

 

II.16. Học phần LUẬT KINH DOANH 

1. Thông tin chung về học phần: 

- Tên học phần: Luật kinh doanh 

- Số tín chỉ: 3 (3, 0) 

2. Mô tả học phần: 

Học phần này cung cấp cho sinh viên những kiến thức và hiểu biết cơ bản về 

những quy định pháp luật của Việt Nam liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh 

của doanh nghiệp; địa vị pháp lý của các doanh nghiệp; hành vi, phương pháp thực hiện 

và các chế tài với hành vi kinh doanh; quy định về sử dụng lao động trong kinh doanh, 

các quy định về hợp đồng kinh tế; tranh chấp kinh tế và giải quyết các tranh chấp kinh tế 

trong hoạt động kinh doanh; phá sản doanh nghiệp. 

3. Mục tiêu học phần: 

a) Kiến thức: 

- Giải thích được một số vấn đề lý luận về luật kinh tế 

- Trình bày được một số vấn đề cơ bản về pháp luật của các loại hình doanh nghiệp 

- Nêu được quy trình thực hiện hợp đồng kinh tế. 

b) Kỹ năng: 

- Kỹ năng giải quyết các vấn đề liên quan về mặt hành chính pháp lý của doanh 

nghiệp 

- Kỹ năng soạn thảo hợp đồng kinh tế 

- Kỹ năng đối thoại, thương thảo, giao tiếp trong hoạt động kinh tế. 

c) Thái độ: 
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- Chủ động tích cực trong học tập, nghiên cứu môn học ; tiếp cận giải quyết các vấn 

đề kinh tế hiện đại phù hợp với xu thế hiện nay 

- Có đạo đức lương tâm nghề nghiệp, có ý thức tổ chức kỷ luật. 

4. Nội dung học phần: 

Chương 1. ĐẠI CƯƠNG VỀ LUẬT KINH TẾ 

1.1. Một số vấn đề lý luận về luật kinh tế 

1.2. Vai trò của luật kinh tế   

1.3. Chủ thể kinh doanh và những vấn đề chung về doanh nghiệp  

Chương 2. PHÁP LUẬT VỀ CÁC LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP CỤ THỂ 

2.1. Doanh nghiệp Nhà nước  

2.2. Doanh nghiệp tập thể 

2.3. Doanh nghiệp tư nhân 

2.4. Công ty kinh doanh  

2.5. Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài  

Chương 3. PHÁP LỆNH HỢP ĐỒNG KINH TẾ (25/09/1989)  

3.1. Những vấn đề chung về hợp đồng kinh tế  

3.2. Ký kết hợp đồng kinh tế 

Chương 4. PHÁ SẢN DOANH NGHIỆP 

4.1. Khái niệm phá sản doanh nghiệp 

4.2. Nội dung luật phát sản 

Chương 5. CÁC CƠ QUAN TÀI PHÁN KINH TẾ 

5.1. Khái niệm chung về các cơ quan tài phán kinh tế 

5.2. Các cơ quan tài phán kinh tế ở Việt Nam hiện nay 

5. Tài liệu tham khảo: 

[1] Ths. Ngô Văn Tăng Phước, Giáo Trình Pháp Luật Kinh Tế, Nhà xuất bản: Nxb Thống 

kê. 

[2] Luật thương mại 2005 

6. Phương pháp đánh giá học phần: 

STT Tiêu chí đánh giá Hình thức đánh giá Tỉ lệ 

1 Chuyên cần Điểm danh 20% 

http://www.vinabook.com/tac-gia/ths-ngo-van-tang-phuoc-i9329
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2 Thi giữa kỳ Tự luận 20% 

3 Thi cuối kỳ Tự luận 60% 

Tổng cộng  100% 

 

 

II.17. Học phần THỊ TRƯỜNG VÀ CÁC ĐỊNH CHẾ TÀI CHÍNH 

1. Thông tin chung về học phần: 

- Tên học phần: Thị trường và các định chế tài chính 

- Số tín chỉ: 3 (3, 0) 

2. Mô tả học phần: 

Trong khuôn khổ 3 tín chỉ, học phần Thị trường và các định chế tài chính cung cấp 

cho sinh viên những kiến thức cơ bản nhất: lý luận cơ bản về tài chính, tiền tệ và hệ thống 

tài chính trong nền kinh tế thị trường; kiến thức tổng quát về cơ cấu tổ chức và hoạt động 

của hệ thống ngân hàng, vai trò của Ngân sách Nhà nước trong quá trình thiết lập và thực 

thi chính sách tiền tệ; đồng thời giới thiệu những nét cơ bản về các hình thức tín dụng và 

cán cân thanh toán quốc tế và thị trường chứng khoán.  

Đồng thời giảng viên hướng dẫn phương pháp tư duy để sinh viên có thể tự học, tự 

cập nhập những tri thức mới về môn học trong giai đoạn hiện tại cũng như tương lai. 

3. Mục tiêu học phần: 

a) Kiến thức: 

- Phân tích tổng quan về hệ thống tài chính, sự lưu thông của tiền tệ, từ đó nhận ra 

bản chất của tài chính. 

 - Đánh giá được sự quan trọng của ngân sách, nguồn thu và mục đích chi để đưa ra 

quan điểm hợp lý về trạng thái ngân sách nhà nước. 

 - Giải thích vai trò của tài chính doanh nghiệp. Xác định được thu nhập, chi phí, lợi 

nhuận của doanh nghiệp. 

 - Giải thích chế hoạt động của các Trung gian tài chính. 

 - Giải thích sự lưu thông tiền tệ và hình thành lạm phát. 

 - Phân biệt các hình thức tín dụng, các loại rủi ro. Tính lãi suất. 

 - Giải thích các khái niệm về hệ thống ngân hàng. 

 - Phân biệt các hình thức thanh toán. Xác định tỷ giá. 
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 - Giải thích phương thức hoạt động TTCK và đánh giá thực trạng TTCK VN. 

b) Kĩ năng: 

 - Có khả năng giải thích, đánh giá các hiện tượng kinh tế ở mức độ cơ bản. Xác định 

và tính toán một số yêu cầu: tỷ giá, lãi suất, thu nhập,… 

 - Ứng dụng các kỹ năng nêu trên cho các học phần kế tiếp. 

c) Thái độ: Chủ động tích cực trong việc học tập, nghiên cứu học phần. 

4. Nội dung học phần: 

Chương 1. ĐẠI CƯƠNG VỀ TÀI CHÍNH VÀ HỆ THỐNG TÀI CHÍNH 

1.1. Bản chất của tài chính 

1.1.1. Bản chất của phạm trù tài chính 

1.1.2. Phân biệt phạm trù tài chính với phạm trù khác 

1.1.3. Tiền đề ra đời, tồn tại và phát triển của tài chính 

1.2. Chức năng phân phối 

1.3. Vai trò của tài chính 

1.3.1. Vai trò phân chia giá trị tổng sản phẩm xã hội 

1.3.2. Vai trò thúc đẩy hiệu quả của quá trình phân bổ nguồn lực tài chính của xã hội 

1.3.3. Vai trò điều tiết các hoạt động kinh tế - xã hội 

1.4. Hệ thống tài chính  

 1.4.1. Tài chính công 

 1.4.2. Tài chính doanh nghiệp  

 1.4.3. Các trung gian Tài chính  

 1.4.4. Tài chính dân cư 

1.5. Thị trường tài chính 

 1.5.1. Khái niệm thị trường tài chính 

 1.5.2. Vai trò của thị trường tài chính 

 1.5.3. Phân loại thị trường tài chính 

 1.5.4. Các công cụ trên thị trường tài chính 

Chương 2. TÀI CHÍNH CÔNG 

2.1. Tổng quan về tài chính công 

 2.1.1. Sự ra đời và phát triển của tài chính công 
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 2.1.2. Khái niệm và đặc điểm của tài chính công 

 2.1.3. Cơ cấu của tài chính công 

2.1.4. Vai trò của tài chính công 

2.2. Ngân sách nhà nước  

 2.2.1. Khái niệm về ngân sách và ngân sách Nhà nước 

 2.2.2. Đặc điểm ngân sách nhà nước 

 2.2.3. Thu và chi của ngân sách nhà nước 

 2.2.4. Cân đối ngân sách Nhà nước và thâm hụt ngân sách nhà nước 

Chương 3. TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 

3.1. Khái niệm và vai trò của tài chính doanh nghiệp 

3.1.1. Khái niệm tài chính doanh nghiệp 

3.1.2. Vai trò của tài chính doanh nghiệp 

3.2. Vốn kinh doanh của doanh nghiệp 

3.2.1. Khái niệm về vốn kinh doanh 

3.2.2. Phân loại vốn của doanh nghiệp 

3.2.3. Các phương pháp khấu hao TSCĐ 

3.2.4. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn 

3.3. Thu nhập, chi phí và lợi nhuận của doanh nghiệp 

3.3.1. Thu nhập của doanh nghiệp 

3.3.2. Chi phí của doanh nghiệp 

3.3.3. Lợi nhuận của doanh nghiệp 

Chương 4. CÁC ĐỊNH CHẾ TÀI CHÍNH TRUNG GIAN 

4.1. Chức năng kinh tế của trung gian tài chính trong hệ thống tài chính 

4.1.1. Trung gian tài chính tiết kiệm chi phí thông tin và chi phí giao dịch  

 4.1.2. Trung gian tài chính là giải pháp cho tình trạng thông tin bất đối xứng  

 4.1.3. Chức năng biến đổi tài sản 

4.2. Các loại hình định chế tài chính trung gian  

 4.2.1. Các tổ chức nhận tiền gửi 

 4.2.2. Các tổ chức tiết kiệm theo hợp đồng 

 4.2.3. Các trung gian đầu tư 
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4.3. Các Trung gian tài chính ở Việt Nam 

 4.3.1 Các Ngân hàng  

 4.3.2. Các trung gian tài chính phi ngân hàng  

 Chương 5. TIỀN TỆ 

5.1. Định nghĩa và chức năng của tiền tệ 

 5.1.1. Định nghĩa tiền tệ 

 5.1.2. Các chức năng của tiền tệ 

5.2. Quá trình phát triển của hệ thống tiền tệ và hệ thống thanh toán 

 5.2.1. Quá trình phát triển của hệ thống tiền tệ 

 5.2.2. Sự tiến triển của hệ thống thanh toán 

5.3. Các phương pháp đo lượng tiền trong lưu thông 

Chương 6. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ LÃI SUẤT 

6.1. Một số vấn đề cơ bản về tín dụng 

 6.1.1. Khái niệm và bản chất tín dụng 

 6.1.2. Chức năng và vai trò của tín dụng 

 6.1.3. Các hình thức tín dụng trong nền kinh tế thị trường 

6.2. Một số vấn đề cơ bản về tín dụng 

 6.2.1. Khái niệm về lãi suất 

 6.2.2. Phân loại lãi suất  

 6.2.3. Phân biệt lãi suất và tỷ suất lợi tức 

 6.2.4. Các nhân tố ảnh hưởng tới lãi suất 

Chương 7. HỆ THỐNG NGÂN HÀNG 

7.1. Sơ lược về sự hình thành và sự phát triển của hệ thống ngân hàng 

 7.1.1. Ngân Hàng Trung Ương 

 7.1.2. Ngân Hàng trung gian  

 7.1.3. Các tổ chức tài chính trung gian khác 

7.2. Ngân hàng Trung Ương (NHTW) 

7.2.1. Khái niệm, chức năng, vai trò, mô hình tổ chức NHTW 

7.2.2. NHTW thực thi chính sách tiền tệ (CSTT) 

7.3. Ngân hàng thương mại (NHTM) 



Trang 88 

 

 7.3.1. Khái niệm, chức năng, vai trò của NHTM 

 7.3.2. Các nghiệp vụ cơ bản của Ngân Hàng Thương Mại  

Chương 8. CÁC QUAN HỆ TÀI CHÍNH TIỀN TỆ QUỐC TẾ 

8.1. Tỷ giá hối đoái 

 8.1.1. Khái niệm 

 8.1.2. Phân loại tỷ giá hối đoái 

 8.1.3. Các chế độ tỷ giá hối đoán 

 8.1.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến sự biến động của tỷ giá hối đoái  

 8.1.5. Tác động của tỷ giá hối đoái 

 8.1.6. Các phương pháp điều chỉnh tỷ giá hối đoái  

8.2. Thị trường ngoại hối 

 8.2.1. Các khái niệm 

 8.2.2. Các chủ thể tham gia và các nghiệp vụ kinh doanh trên thị trường ngoại hối 

8.3. Quan hệ thanh toán quốc tế 

 8.3.1. Các phương tiện thanh toán quốc tế thông dụng 

 8.3.2. Các phương thức Thanh toán quốc tế thông dụng 

8.4. Các tổ chức tài chính quốc tế 

 8.4.1. Ngân hàng thế giới (WB) 

 8.4.2. Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) 

 8.4.3. Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB). 

5. Tài liệu tham khảo: 

[1] Giáo trình Lý thuyết tài chính, Trường Đại học kinh tế, Đại học Đà Nẵng, 2011. 

[2] Bộ tài chính, Lý thuyết tài chính tiền tệ, Nhà xuất bản Thống kê, 2003. 

[3] Khoa Tài chính – Ngân hàng, Trường ĐH Kinh Tế Đà Nẵng, Giáo trình Lý thuyết 

Tài chính – Tiền tệ, 2007 

[4] TS. Hoàng Văn Liêm, CN. Hoàng Thị Thu Hiền, Khoa Tài chính kế toán, Đại 

Kinh Tế, Đại học Huế,Giáo trình Lý thuyết Tài chính – Tiền tệ, 2006 

[5] PGS. TS. Sử Đình Thành, TS. Vũ Thị Minh Hằng , Nhập môn Tài chính – Tiền tệ, 

, NXB Đại học quốc gia Tp. HCM, 2006 
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[6] Nguyễn Văn Luận ,Các nguyên lý tiền tệ ngân hàng và thị trường tài chính,NXB 

Đại học quốc gia Tp. HCM, 2007 

[7] TS. Lê Thị Mận, Lý thuyết Tài chính – Tiền tệ, NXB Lao động – Xã hội, 2010  

6. Phương pháp đánh giá học phần: 

STT Tiêu chí đánh giá 

đánhwwwwwwwww 

giá 

Hình thức đánh giá Tỉ lệ 

1 Chuyên cần Điểm danh 20% 

2 Thi giữa kỳ Tự luận 20% 

3 Thi cuối kỳ Tự luận 60% 

Tổng cộng  100% 

  

II.18. Học phần TIẾNG ANH TRONG KINH DOANH 

1. Thông tin chung về học phần: 

- Tên học phần: Tiếng Anh trong kinh doanh 

- Số tín chỉ: 3 (3, 0) 

2. Mô tả học phần: 

Trong môi trường toàn cầu hóa hiện nay, đặc biệt trong công việc kinh doanh, ai 

cũng đều phải cần Anh văn – ngôn ngữ quốc tế trong giao tiếp – để phục vụ công việc 

của họ. Cho dù bạn có nói chuyện với khách hàng, thảo luận chiến dịch quảng cáo mới 

cho công ty, lập kế hoạch viết bài xuất bản, bạn sẽ phải sử dụng Anh văn một cách 

thường xuyên. Do đó, học phần này rất quan trọng trong việc cung cấp cho sinh viên khả 

năng ngôn ngữ để đáp ứng tốt với môi trường làm việc quốc tế ngày nay. 

3. Mục tiêu học phần: 

a) Kiến thức: 

-  Cung cấp cho học sinh khối lượng từ vựng cần thiết của ngành Quản trị kinh 

doanh 

- Mô phỏng những tình huống giao tiếp qua điện thoại, email, các cuộc họp và 

thuyết trình. 

b) Kỹ năng:  

 SV có thể sử dụng tiếng Anh trong những tình huống trong kinh doanh. 

c) Thái độ: 

 SV có thái độ tích cực, chăm chỉ và nghiêm túc đối với học phần 
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4. Nội dung học phần: 

UNIT 1: INTRODUCTION TO MARKETING COMMUNICATION AND 

ADVERTISING 

1.1. Jobs and responsibilities 

1.2. Corporate indentities 

1.3. Logos Branding 

UNIT 2: FINDING THE CUSTOMER 

2.1. Market research 

2.2. Customer’s profiles 

2.3. Data collection 

2.4. A telephone survey 

UNIT 3: PLANNING A MARKETING COMMUNICATION STRATEGIES 

3.1. The marketing communication plan 

3.2. The four Ps 

3.3. Pricing and positioning strategies 

UNIT 4: CREATING ADVERTISEMENTS 

4.1. The AIDA model for advertising 

4.2. Working with an advertising agency 

4.3. Advertising channels 

4.4. Rate sheets 

5. Tài liệu tham khảo: 

[1] Cotton, David, Giáo trình tiếng anh thương mại, NXB Lao động, 2009 

[2] Cao Xuân Thiều, Giáo trình tiếng Anh chuyên ngành, NXB Tài Chính, 2008 

6. Phương pháp đánh giá học phần: 

STT Tiêu chí đánh giá Hình thức đánh giá Tỉ lệ 

1 Chuyên cần Điểm danh 20% 

2 Thi giữa kỳ Tự luận 20% 

3 Thi cuối kỳ Tự luận 60% 

TC  100% 
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II.19. Học phần QUẢN TRỊ HỌC 

1. Thông tin chung về học phần: 

- Tên học phần: Quản trị học 

- Số tín chỉ: 3 (3, 0) 

2. Mô tả học phần: 

- Hệ thống các quan điểm (lý thuyết) về quản trị và đặc biệt tập trung nhấn mạnh 

đến sự thích ứng của lý thuyết đối với kinh doanh trong một môi trường mang tính toàn 

cầu và năng động. 

- Gồm ba khối kiến thức: (1) nhận thức tổng quát về quản trị và môi trường quản trị; 

(2) phát triển các năng lực quản trị đáp ứng với những đòi hỏi của công việc quản trị 

trong tương lai; và (3) thực hành các chức năng quản trị trong tổ chức. 

- Môn học được thiết kế dành cho đối tượng là sinh viên học các ngành thuộc nhóm 

ngành kinh tế. 

3. Mục tiêu học phần: 

a) Kiến thức: 

- Giải thích được các kỹ năng, kiến thức nhà quản trị cần có 

- Thực hiện được việc lập các loại kế hoạch 

- Triển khai được công tác tổ chức để thực hiện kế hoạch 

- Chọn lựa và sử dụng được các phương pháp kiểm tra thích hợp. 

b) Kỹ năng: 

- Hình thành và phát triển kỹ năng thuyết trình 

- Có kỹ năng làm việc nhóm 

- Kỹ năng quản lý thời gian 

- Kỹ năng tổng hợp, hệ thống hóa và giải quyết vấn đề. 

c) Thái độ: 

- Thừa nhận tầm quan trọng của công việc quản trị 

- Thừa nhận giá trị của tư duy logic, khách quan đồng thời đánh giá cao yếu tố nhân 

văn trong việc làm việc với con người và lãnh đạo con người. 

4. Nội dung học phần: 

Chương 1. QUẢN TRỊ VÀ NHÀ QUẢN TRỊ  
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1.1. Định nghĩa quản trị 

 1.1.1. Khái niệm về tổ chức 

 1.1.2. Định nghĩa quản trị 

 1.1.3. Các năng lực quản trị 

1.2. Nhà quản trị 

 1.2.1. Định nghĩa nhà quản trị 

 1.2.2. Các chức năng quản trị 

 1.2.3. Phạm vi và các bậc quản trị 

 1.2.4. Các kỹ năng quản trị 

1.3. Các năng lực quản trị 

Chương 2. SỰ PHÁT TRIỂN CỦA TƯ TƯỞNG QUẢN TRỊ  

2.1. Quan điểm truyền thống về quản trị 

 2.1.1. Quản trị quan liêu 

 2.1.2. Quản trị khoa học 

 2.1.3. Quản trị tổng quát 

2.2. Quan điểm hành vi 

 2.2.1. Những đóng góp của Follett 

 2.2.2. Những đóng góp của Barnard 

 2.2.3. Những đóng góp của Elton Mayo 

2.3. Quan điểm hệ thống 

 2.3.1. Các khái niệm hệ thống 

 2.3.2. Các loại hệ thống 

 2.3.3. Các kỹ thuật định lượng 

2.4. Quan điểm ngẫu nhiên 

2.5. Quan điểm chất lượng 

 2.5.1. Quản trị chất lượng toàn diện 

 2.5.2. Quá trình kiểm soát chất lượng 

 2.5.3. Tầm quan trọng của chất lượng 

Chương 3. MÔI TRƯỜNG CỦA TỔ CHỨC  

3.1. Các yếu tố của môi trường 
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 3.1.1. Tính không chắc chắn của môi trường 

 3.1.2. Thích ứng với môi trường 

3.2. Môi trường vĩ mô 

 3.2.1. Môi trường quốc tế 

 3.2.2. Môi trường công nghệ 

 3.2.3. Văn hóa xã hội 

 3.2.4. Kinh tế 

 3.2.5. Chính trị - luật pháp 

 3.2.6. Môi trường tự nhiên 

3.3. Môi trường vi mô 

 3.3.1. Khách hàng 

 3.3.2. Đối thủ cạnh tranh 

 3.3.3. Những người mới thâm nhập 

 3.3.4. Nhà cung cấp 

 3.3.5. Thị trường lao động 

3.4. Quản trị trong môi trường toàn cầu 

 3.4.1. Những xu hướng của kinh tế toàn cầu 

 3.4.2. Chiến lược kinh doanh quốc tế 

 

Chương 4. HOẠCH ĐỊNH VÀ CHIẾN LƯỢC  

4.1.Khái niệm hoạch định 

 4.1.1. Định nghĩa 

 4.1.2. Các loại hoạch định 

4.2. Các cấp hoạch định và chiến lược 

 4.2.1. Chiến lược cấp công ty 

 4.2.2.Chiến lược cấp đơn vị kinh doanh 

 4.2.3. Chiến lược cấp chức năng 

4.3. Tiến trình hoạch định 

Chương 5. RA QUYẾT ĐỊNH 

5.1. Tiến trình ra quyết định 
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5.2. Các loại quyết định và vấn đề 

5.3. Các mô hình ra quyết định 

 5.3.1. Mô hình ra quyết định hợp lý 

 5.3.2. Mô hình ra quyết định hợp lý giới hạn 

 5.3.3. Mô hình quyết định mang tính chính trị 

5.4. Sự truyền ánh sáng qua tinh thể. Phân cực vì lưỡng chiết 

 5.4.1. Phương pháp ra quyết định cá nhân 

 5.4.2. Ra quyết đinh nhóm 

Chương 6. TỔ CHỨC 

6.1. Cơ cấu tổ chức 

 6.1.1. Những nhân tố của cơ cấu tổ chức 

 6.1.2. Sơ đồ tổ chức 

6.2. Chuyên môn hóa trong tổ chức 

 6.2.1. Chuyên môn hóa theo chức năng 

 6.2.2. Chuyên môn hóa theo địa lý 

 6.2.3. Chuyên môn hóa theo sản phẩm 

 6.2.4. Chuyên môn hóa theo khách hàng 

6.3. Thiết kế tổ chức 

 6.3.1. Tổ chức cơ giới và tổ chức hữu cơ 

 6.3.2. Chiến lược ảnh hưởng đến cấu trúc tổ chức như thế nào 

 6.3.3. Quy mô của tổ chức ảnh hưởng đến cấu trúc tổ chức như thế nào 

 6.3.4. Công nghệ tác động như thế nào đến cấu trúc 

 6.3.5. Môi trường tác động như thế nào đến cấu trúc 

Chương 7. LÃNH ĐẠO 

7.1. Khái niệm về lãnh đạo 

7.2. Lý thuyết đặc điểm về lãnh đạo 

7.3. Lý thuyết hành vi về lãnh đạo 

 7.3.1. Thuyết X và thuyết Y 

 7.3.2. Các hành vi lãnh đạo 

 7.3.3. Nghiên cứu của đại học Ohio State 
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 7.3.4. Nghiên cứu của đại học Michigan 

7.4. Lý thuyết về ngẫu nhiên lãnh đạo 

 7.4.1. Mô hình của 

 7.4.2. Lý thuyết đường mục tiêu 

 7.4.3. Sự vận động của lãnh đạo tình huống 

7.5. Cách tiếp cận hiện đại về lãnh đạo 

 7.5.1.Lý thuyết lãnh đạo uy tín 

 7.5.2. Lãnh đạo nhìn xa trông rộng 

7.6. Xây dựng sự tin cậy: cốt lõi của lãnh đạo 

Chương 8. KIỂM TRA  

8.1. Nền tảng của kiểm tra 

 8.1.1. Kiểm tra ngăn ngừa và kiểm tra hiệu chỉnh 

 8.1.2. Nguồn kiểm tra 

 8.1.3. Các mô hình kiểm tra 

8.2. Kiểm tra hiệu quả 

 8.2.1. Mô hình chi phí – lợi ích 

 8.2.2. Tiêu chuẩn cho kiểm tra hiệu quả 

8.3. Mô hình kiểm tra hiệu chỉnh 

 

5. Tài liệu tham khảo: 

 Bắt buộc 

[1] Lê Thế Giới, Quản trị học, NXB Tài chính, 2007 

 Sách tham khảo khác 

[2] Đào Duy Huân, Quản trị học trong toàn cầu hóa kinh tế, NXB Thống kê, 2007 

6. Phương pháp đánh giá học phần: 
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Hình thức Tỉ lệ 

1. Chuyên cần 10% 

2. Bài tập cá nhân tuần 10% 

3. Bài tập nhóm tháng 10% 

4. Thi giữa kỳ 20% 

5. Thi cuối kỳ 50% 

Tổng 100% 

 

II.20. Học phần KINH DOANH QUỐC TẾ 

1. Thông tin chung về học phần: 

- Tên học phần: Kinh doanh quốc tế 

- Số tín chỉ: 3 (3, 0) 

2. Mô tả học phần: 

Học phần Kinh doanh quốc tế giúp cho sinh viên có cái nhìn tổng quát về môi 

trường kinh doanh quốc tế. Học phần có vai trò rất quan trọng trong việc cung cấp những 

kiến thức và hiểu biết nhất định về môi trường cũng như hoạt động kinh doanh quốc tế 

cho học viên trong xu hướng hội nhập kinh tế hiện nay. 

3. Mục tiêu học phần: 

a) Kiến thức: 

Học phần giúp sinh viên thấy được những khác biệt nổi bật giữa kinh doanh nội 

địa và kinh doanh quốc tế để từ đó có những điều chỉnh thích hợp cho từng thị trường ở 

các quốc gia khác nhau. 

 

 

 

b) Kỹ năng: 

Sinh viên nắm được các kỹ năng cơ bản về kinh doanh quốc tế để có thể ứng dụng 

vào thực tế và làm cơ sở cho các môn học liên quan khác như quản trị dự án và doanh 

nghiệp có vốn FDI, Marketing quốc tế, Thanh toán quốc tế... 

c) Thái độ: 

 SV có thái độ tích cực, chăm chỉ và nghiêm túc đối với học phần. 
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4. Nội dung học phần: 

Chương 1. TỔNG QUAN VỀ KINH DOANH QUỐC TẾ 

1.1. Một số vấn đề chung về Kinh doanh Quốc tế 

1.1.1. Kinh doanh quốc tế là gì 

1.1.2. Tại sao phải nghiên cứu kinh doanh quốc tế 

1.1.3. Tại sao các công ty lại tham gia kinh doanh quốc tế 

1.1.4. Các chủ thể tham gia vào kinh doanh quốc tế 

1.1.5. Các hình thức kinh doanh quốc tế 

1.2. Toàn cầu hóa 

1.2.1. Các loại toàn cầu hóa  

1.2.2. Các động lực thúc đẩy quá trình toàn cầu hóa 

1.3. Kinh doanh: viễn cảnh toàn cầu 

1.3.1. Môi trường kinh doanh quốc gia 

1.3.2. Môi trường kinh doanh quốc tế 

1.3.3. Quản trị kinh doanh quốc tế 

1.4. Đối tượng và nội dung nghiên cứu học phần 

1.4.1. Đối tượng nghiên cứu của học phần 

1.4.2. Nội dung học phần 

Chương 2. VĂN HÓA, CHÍNH TRỊ VÀ PHÁP LUẬT TRONG KINH DOANH 

QUỐC TẾ 

2.1. Khái niệm và sự cần thiết phải nghiên cứu vấn đề văn hóa địa phương 

2.1.1. Thế nào là văn hóa và nền văn hóa 

2.1.2. Sự cần thiết phải am hiểu về văn hóa 

2.2. Các thành tố của văn hóa 

2.2.1. Thẩm mỹ 

2.2.2. Giá trị và thái độ 

2.2.3. Tập quán và phong tục 

2.2.4. Cấu trúc xã hội 

2.2.5. Tôn giáo 

2.2.6. Giao tiếp cá nhân 
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2.2.7. Giáo dục 

2.2.8. Môi trường tự nhiên và môi trường vật chất 

2.3. Phân loại các nền văn hóa 

2.3.1. Phương pháp Kluckhohn-Strodtbeck 

2.3.2. Phương pháp Hofstede 

2.3.3. Kết hợp hai phương pháp trên 

2.4. Các hệ thống chính trị trên thế giới 

2.4.1. Hệ thống chính trị là gì 

2.4.2. Phân loại hệ thống chính trị 

2.4.3. Chức năng của hệ thống chính trị 

2.4.4. Rủi ro chính trị 

2.5. Hệ thống pháp luật 

2.5.1. Các hệ thống luật pháp trên thế giới 

2.5.2. Các vấn đề pháp luật toàn cầu 

2.6. Những tác động của hệ thống chính trị và luật pháp quốc tế đến kinh doanh 

2.6.1. Hoạt động kinh doanh trong những nước có chế độ dân chủ 

2.6.2. Thực hiện kinh doanh trong các nước có chế độ chuyên chế 

2.6.3. Liên hợp quốc 

Chương 3. THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ 

3.1. Tổng quan về thương mại quốc tế 

3.1.1. Thương mại quốc tế là gì? 

3.1.2. Lợi ích của thương mại quốc tế 

3.1.3. Quy mô của thương mại quốc tế 

3.1.4. Cơ cấu của thương mại quốc tế 

3.1.5. Mức độ phụ thuộc về thương mại 

3.2. Các lý thuyết về thương mại quốc tế 

3.3. Tác động của Chính phủ đến thương mại quốc tế 

3.3.1. Động cơ can thiệp của Chính phủ vào thương mại 

3.3.2. Các biện pháp thúc đẩy thương mại 

3.3.3. Các công cụ hạn chế thương mại 
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Chương 4. ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI (FDI) 

4.1. Tổng quan về đầu tư trực tiếp nước ngoài 

4.1.1. Khái niệm và các hình thức đầu tư trực tiếp nước ngoài 

4.1.2. Vai trò của FDI đối với sự phát triển nền kinh tế –xã hội 

4.1.3. Các nhân tố ảnh hưởng tới việc thu hút FDI 

4.1.4. Những xu hướng vận động của dòng vốn FDI trên thế giới 

4.2. Một số lý thuyết về đầu tư trực tiếp nước ngoài 

4.3. Sự can thiệp của chính phủ đối với FDI 

4.3.1. Nguyên nhân can thiệp FDI của các quốc gia 

4.3.2. Các công cụ và chính sách của chính phủ đối với FDI 

4.4. Công ty quốc tế 

4.4.1. Sự hình thành và phát triển của các công ty quốc tế 

4.4.2. Đặc điểm của công ty quốc tế 

4.4.3. Vai trò của các công ty quốc tế 

Chương 5. CHIẾN LƯỢC VÀ CẤU TRÚC TỔ CHỨC CỦA CÁC CÔNG TY 

KINH DOANH QUỐC TẾ 

5.1. Chiến lược của các công ty quốc tế 

5.1.1. Khái niệm và vai trò của chiến lược 

5.1.2. Quá trình hình thành chiến lược 

5.1.3. Các loại chiến lược quốc tế 

5.1.4. Các cấp chiến lược của công ty 

5.1.5. Các nhân tố chủ yếu tác động đến chiến lược quốc tế của công ty 

5.2. Cấu trúc tổ chức quốc tế 

5.2.1. Quản lý tập trung và phân cấp quản lý 

5.2.2. Các loại hình của cấu trúc tổ chức 

5.2.3. Các cơ chế phối hợp- Integrating  

5.2.4. Hệ thống kiểm soát 

Chương 6. LỰA CHỌN CÁC PHƯƠNG THỨC THÂM NHẬP THỊ TRƯỜNG 

QUỐC TẾ 

6.1. Hình thức thâm nhập qua xuất khẩu và buôn bán đối lưu 
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6.2. Hình thức thâm nhập thông qua hợp đồng 

6.3. Hình thức thâm nhập thị trường thông qua đầu tư 

6.4. Các yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến việc lựa chọn các phương thức thâm nhập thị 

trường quốc tế 

6.4.1. Môi trường văn hóa 

6.4.2. Môi trường chính trị và luật pháp 

6.4.3. Quy mô thị trường 

6.4.4. Chi phí sản xuất và vận chuyển 

6.4.5. Kinh nghiệm quốc tế 

Chương 7. QUẢN TRỊ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH QUỐC TẾ 

7.1. Quản trị sản xuất và cung ứng nguyên vật liệu 

7.1.1. Lựa chọn địa điểm sản xuất 

7.1.2. Lựa chọn việc tự sản xuất hoặc mua bán thành phầm 

7.1.3. Quản lý cung ứng nguyên vật liệu 

7.2. Quản trị nguồn nhân lực trong kinh doanh quốc tế 

7.2.1. Đặc thù của quản tị nguồn nhân lực trong các công ty kinh doanh quốc tế 

7.2.2. Chính sách nhân sự quốc tế 

7.2.3. Nội dung cơ bản của quản trị nguồn nhân lực trong kinh doanh quốc tế 

7.2.4. Quan hệ lao động quốc tế 

7.3. Quản trị tài chính trong kinh doanh quốc tế 

7.3.1. Quyết định tài chính: nguồn lực, cơ cấu vốn 

7.3.2. Quản lý dòng tiền mặt toàn cầu 

7.3.3. Quản trị rủi ro ngoại hối 

 

5. Tài liệu tham khảo: 

[1] PGS. TS Nguyễn Thị Hường, Giáo trình Kinh doanh Quốc tế- Tập 1, Nhà xuất bản 

Lao động – Xã hội, Hà Nội, 2003 

[2] PGS. TS Nguyễn Thị Hường, Giáo trình Kinh doanh Quốc tế- Tập 2, Nhà xuất bản 

Lao động – Xã hội, Hà Nội, 2003 
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[3] TS Phạm Thị Hồng Yến, Giáo trình Kinh doanh Quốc tế, Nhà xuất bản Thống kê, Hà 

Nội 2012. 

6. Phương pháp đánh giá học phần: 

STT Tiêu chí đánh giá Hình thức đánh giá Tỉ lệ 

1 Chuyên cần Điểm danh 20% 

2 Thi giữa kỳ Tự luận 20% 

3 Thi cuối kỳ Tự luận 60% 

TC  100% 

 

II.21. Học phần HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ 

1. Thông tin chung về học phần: 

- Tên học phần: Hệ thống thông tin quản lý 

- Số tín chỉ: 3 (3, 0) 

2. Mô tả học phần: 

Học phần này cung cấp những kiến thức cơ bản về hệ thống thông tin quản lý - 

một trong các bộ phận quan trọng tạo nên sự thành công của các doanh nghiệp đang hoạt 

động trong môi trường phát triển nhanh chóng của công nghệ thông tin. Học phần trình 

bày cách thức sử dụng và tái tổ chức lại hệ thống thông tin để khai thác hệ thống một 

cách có hiệu quả nhằm góp phần tạo ra những hàng hoá và dịch vụ có chất lượng cao và 

dành được lợi thế cạnh tranh. 

3. Mục tiêu học phần: 

a) Kiến thức:  

- Nắm vững các khái niệm, vai trò của các loại hệ thống thông tin quản lý, các 

khái niệm và phương pháp quản lý phần cứng, phần mềm, dữ liệu, mạng truyền thông, 

Internet. 

- Hiểu rõ các phương pháp xây dựng, triển khai HTTT quản trị và tác động đến 

hoạt động và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp. 

- Hiểu rõ các khả năng ứng dụng HTTT quản trị trong các hoạt động của doanh 

nghiệp ở cả ba cấp chiến lược, chiến thuật và tác nghiệp. 

b) Kỹ năng: 
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- Có khả năng sử dụng một số hệ thống thông tin để hỗ trợ cho hoạt động của tổ 

chức 

- Có khả năng tham gia vào trong các dự án phát triển hệ thống thông tin nhằm 

thực hiện đúng mục tiêu kinh doanh của tổ chức) 

- Có kỹ năng làm việc nhóm, thảo luận theo cặp. 

c) Thái độ: 

- Ý thức về đạo đức nghề nghiệp trong lĩnh vực hệ thống thông tin 

- Sinh viên có thái độ học tập chuyên cần, hoàn thành đầy đủ các bài tập. 

4. Nội dung học phần: 

Chương 1. GIỚI THIỆU VỀ HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ 

1.1. Thời đại thông tin 

1.2. Các loại thông tin trong doanh nghiệp 

1.2.1. Phân biệt giữa dữ liệu và thông tin 

1.2.2. Các đặc tính của thông tin 

1.2.3. Các dạng thông tin trong doanh nghiệp 

1.2.4. Các nguồn thông tin của doanh nghiệp 

1.3. Hệ thống thông tin quản lý 

1.3.1. Thế nào là một hệ thống 

1.3.2. Hệ thống thông tin quản lý 

1.4. Phân loại các hệ thống thông tin quản lý 

1.4.1. Phân loại theo cấp ứng dụng 

1.4.2. Phân loại theo mục đích phục vụ của thông tin đầu ra 

1.4.3. Phân loại hệ thống theo chức năng nghiệp vụ 

1.5. Vai trò và tác động của hệ thống thông tin trong doanh nghiệp 

1.6. Xu hướng phát triển của hệ thống thông tin 

Chương 2. CÁC THÀNH PHẦN CƠ BẢN CỦA HỆ THỐNG THÔNG TIN 

2.1. Phần cứng  

2.1.1. CPU và bộ nhớ sơ cấp 

2.1.2. Xử lý dữ liệu bằng vi tính 

2.1.3. Các dạng máy tính 
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2.1.4. Lựa chọn phần cứng 

2.2. Phần mềm 

2.2.1. Phần mềm hệ thống 

2.2.2. Phần mềm ứng dụng 

2.3. Cơ sở dữ liệu 

2.4. Hệ thống truyền thông 

2.4.1. Định nghĩa hệ thống truyền thông 

2.4.2. Cấu trúc liên kết mạng 

2.4.3. Mạng theo phạm vi 

2.4.4. Dịch vụ mạng và công nghệ băng thông rộng 

2.5. Nhân lực 

2.5.1. Sự hiểu biết về công nghệ và thông tin 

2.5.2. Trách nhiệm đạo đức đối với xã hội 

2.5.3. Bộ máy nhân sự công nghệ thông tin trong doanh nghiệp 

Chương 3. THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU 

3.1. Tệp và cơ sở dữ liệu 

3.1.1. Tệp và hệ thống tệp dữ liệu 

3.1.2. Hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu 

3.2. Mô hình cơ sở dữ liệu 

3.2.1. Mô hình khái niệm 

3.2.2. Mô hình thực hiện 

3.3. Thiết kế cơ sở dữ liệu 

3.3.1. Chuyển đổi dữ liệu thành thông tin 

3.3.2. Chu kỳ phát triển cơ sở dữ liệu 

3.3.3. Các yêu cầu đối với nhà quản trị cơ sở dữ liệu 

3.4. Kỹ thuật thiết kế cơ sở dữ liệu 

3.4.1. Kỹ thuật khách/chủ 

3.4.2. Kho dữ liệu và khai phá dữ liệu 

3.4.3. Liên kết công nghệ website với các siêu cơ sở dữ liệu 

3.4.4. Các dạng cơ sở dữ liệu thường sử dụng 
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Chương 4. XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG THÔNG TIN 

4.1. Quy trình phát triển hệ thống thông tin 

4.1.1. Điều tra và phân tích hệ thống 

4.1.2. Thiết kế hệ thống 

4.1.3. Thực hiện và bảo trì hệ thống 

4.2. Các phương pháp xây dựng và phát triển hệ thống thông tin 

4.2.1. Phương pháp chu kỳ hệ thống 

4.2.2. Hệ thống mẫu thử nghiệm 

4.2.3. Phát triển hệ thống với các gói phần mềm 

4.3. Các phương thức quản lý quá trình xây dựng và phát triển hệ thống thông tin 

4.3.1. Thuê ngoài 

4.3.2. Sử dụng nội lực 

4.3.3. Thuê nhân công hợp đồng 

4.3.4. Kết hợp 

4.4. Nguyên nhân thành công và thất bại trong xây dựng và phát triển hệ thống thông tin 

4.4.1. Vai trò người sử dụng 

4.4.2. Mức độ hỗ trợ quản lý 

4.4.3. Mức độ rủi ro và phức tạp của việc thực hiện dự án 

4.4.4. Chất lượng quản lý quá trình thực hiện 

Chương 5. CÁC HỆ THỐNG THÔNG TIN CẤP CHUYÊN GIA VÀ CÁC HỆ 

THỐNG THÔNG TIN CẤP CHỨC NĂNG 

5.1. Hệ thống thông tin cấp chuyên gia 

5.1.1. Hệ thống thông tin tự động hóa văn phòng 

5.1.2. Tri thức và thông tin doanh nghiệp 

5.2. Các hệ thống thông tin chức năng trong doanh nghiệp 

5.2.1. Hệ thống thông tin marketing 

5.2.2. Hệ thống thông tin sản xúât 

5.2.3. Hệ thống thông tin nhân lực 

5.2.4. Hệ thống thông tin kế tóan tài chính 

Chương 6. HỆ THỐNG THÔNG TIN HỖ TRỢ RA QUYẾT ĐỊNH 
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6.1. Sử dụng hệ thống thông tin hỗ trợ cho công việc nhà quản lý 

6.1.1. Nhà quản lý làm gì trong các doanh nghiệp 

6.1.2. Vai trò của nhà quản lý 

6.2. Quá trình ra quyết định trong doanh nghiệp 

6.2.1. Các mức độ ra quyết định 

6.2.2. Các dạng quyết định: Có cấu trúc và không có cấu trúc 

6.2.3. Quá trình ra quyết định 

6.3. Hệ thống thông tin hỗ trợ ra quyết định 

6.3.1. Thế nào là hệ thống thông tin hỗ trợ ra quyết định 

6.3.2. Các yếu tố cấu thành của hệ thống thông tin hỗ trợ ra quyết định 

6.3.3. Xây dựng hệ thống thông tin hỗ trợ ra quyết định 

6.3.4. Hệ thống thông tin hỗ trợ ra quyết định theo nhóm 

Chương 7. THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ 

7.1. Hệ thống thông tin và ưu thế cạnh tranh 

7.1.1. Cá biệt hóa đại chúng và cá nhân hóa 

7.1.2. Loại bỏ khâu trung gian 

7.1.3. Tiếp cận thị trường tòan cầu 

7.2. Thương mại điện tử - Một mô hình kinh doanh mới 

7.3. Các dạng hoạt động của thương mại điện tử 

7.4. Thách thức đối với các doanh nghiệp 

7.5. Các hệ thống doanh nghiệp tích hợp 

7.6. Cơ sở hạ tầng Công nghệ thông tin cho doanh nghiệp kỹ thuật số 

7.6.1. Mạng doanh nghiệp và mạng mở rộng 

7.6.2. Chuẩn hóa, kết nối và tích hợp 

5. Tài liệu tham khảo: 

[1] Phạm Thị Thanh Hồng – Phạm Minh Tuấn (Đại học Bách Khoa Hà Nội), Hệ thống 

thông tin quản lý, NXB Khoa học Kỹ thuật năm 2007 

[2] Nguyễn Thanh Hùng (Đại học Bách Khoa TP.HCM), Hệ thống thông tin quản lý, 

NXB Đại học Quốc Gia TP.HCM năm 2006 
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[3] Võ Văn Huy - Huỳnh Ngọc Liễu (Đại học Bách Khoa TP.HCM), Hệ thống thông tin 

quản lý, NXB Khoa học Kỹ thuật năm 2001. 

[4] Trương Văn Tú - Trần Thị Song Minh, Hệ thống thông tin quản lý, NXB Thống 

kê năm 2000. 

6. Phương pháp đánh giá học phần: 

STT Tiêu chí đánh giá Hình thức đánh giá Tỉ lệ 

1 Chuyên cần Điểm danh 10 % 

2 Bài tập Bài tập nhóm 20% 

3 Thi giữa kỳ Tự luận 20% 

4 Thi cuối kỳ Tự luận 50% 

Tổng cộng  100% 

 

II.22. Học phần KỸ NĂNG THUYẾT TRÌNH 

1. Thông tin chung về học phần: 

- Tên môn học: Kỹ năng thuyết trình 

- Số tín chỉ: 2 (2, 0) 

2. Mô tả học phần: 

Hiện nay kỹ năng thuyết trình là kỹ năng không thể thiếu trong công việc thời hiện 

đại. Khi trình bày một vấn đề trước một người hay một nhóm người thì cần phải có 

phong cách tự tin, giọng nói mạch lạc, tác phong hợp lý làm cho người tiếp nhận nội 

dung cảm thấy cuốn hút, ấn tượng, chăm chú lắng nghe và hiểu người đang thuyết trình. 

Môn học này sẽ trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản để chuẩn bị cho một bài 

thuyết trình, cách thức để có một phần mở đầu ấn tượng, nội dung hợp lý, sử dụng tốt các 

công cụ minh họa và có các kỹ năng để phục vụ tốt cho buổi thuyết trình hiệu quả. 

3. Mục tiêu học phần: 

a) Kiến thức: 

 SV được trang bị những kiến thức liên quan đến việc xây dựng bài thuyết trình và 

sử dụng các dụng cụ trực quan phục vụ cho bài thuyết trình. 

 

b) Kỹ năng: 

 SV được rèn luyện kỹ năng thuyết trình và kỹ năng nói trước đám đông. 
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c) Thái độ: 

 SV có thái độ chăm chỉ, nghiêm túc đối với học phần. 

4. Nội dung học phần: 

Chương 1. TỔNG QUAN VỀ THUYẾT TRÌNH  

1.1. Thuyết trình 

1.2. Vai trò của thuyết trình. 

Chương 2. CHUẨN BỊ THUYẾT TRÌNH. 

2.1. Chọn chủ để 

2.2. Tìm hiểu khán giả 

2.3. Thu thập thông tin tư liệu 

2.4. Xây dựng nội dung bài thuyết trình 

2.5. Chuẩn bị tâm lý và hình thức cho buổi thuyết trình. 

Chương 3. TIẾN HÀNH THUYẾT TRÌNH 

3.1. Trình bày nội dung bài thuyết trình. 

3.2. Đặt và trả lời câu hỏi đối với khán giả. 

Chương 4. VẬN DỤNG CÁC KỸ NĂNG TRONG THUYẾT TRÌNH. 

4.1. Kỹ năng nói 

4.2.Kỹ năng giao tiếp phi ngôn ngữ 

4.3. Kỹ năng lắng nghe 

4.4. Kỹ năng thuyết phục 

5. Tài liệu tham khảo: 

[1] Dương Thị Liễu (Chủ biên), Bài giảng kỹ năng thuyết trình, NXB Đại học Kinh tế 

Quốc dân, 2008. 

[2] Robert Heller, Nghệ thuật thuyết trình, NXB Văn Hóa Thông Tin, 2004. 

 

 

 

 

6. Phương pháp đánh giá học phần: 

Hình thức Tỉ lệ 
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1.Chuyên cần 20% 

2. Thi giữa kì (Mid-term test) 20% 

3. Thi cuối kì (Final exam) 60% 

Tổng 100% 

 

 

II.23. Học phần NHẬP MÔN TRONG KINH DOANH 

1. Thông tin chung về học phần: 

- Tên học phần: Nhập môn trong kinh doanh 

- Số tín chỉ: 3 (3, 0) 

2. Mô tả học phần: 

Nhập môn trong kinh doanh là môn khoa học về quản trị kinh doanh. Học phần 

nhập môn trong kinh doanh kế thừa, phát triển các lý thuyết cơ bản về khoa học quản trị 

kinh doanh có tính đến các điều kiện thực tiễn của Việt Nam nhằm cùng với các học phần 

bổ trợ khác trang bị cho sinh viên các kiến thức và kĩ năng cần thiết để sau khi tốt nghiệp 

họ có thể thực hiện các hoạt động quản trị trong doanh nghiệp. 

3. Mục tiêu học phần: 

a) Kiến thức: 

 Sau khi học xong học phần, sinh viên được trang bị những kiến thức cơ bản nhất 

về quản trị trong các tổ chức và đặt nền tảng cho sự vận dụng các kiến thức này vào công 

tác quản trị các hoạt động của doanh nghiệp, làm cơ sở để sinh viên tiếp tục tiếp nhận 

kiến thức ở các môn quản trị chuyên ngành.  

b) Kỹ năng: 

Học phần này sẽ giúp sinh viên có được cái nhìn tổng quan và có hệ thống về quản 

trị kinh doanh để họ có thể trợ giúp cho các nhà quản trị và chủ doanh nghiệp điều hành 

sản xuất kinh doanh tốt và hiệu quả hơn. 

c) Thái độ: 

 SV có thái độ chăm chỉ và nghiêm túc đối với học phần. 

 

4. Nội dung học phần: 

Chương 1. KHÁI LƯỢC VỀ HỌC PHẦN NHẬP MÔN QUẢN TRỊ  
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1.1. Đối tượng nghiên cứu của học phần Nhập môn Quản trị kinh doanh 

1.1.1. Kinh doanh 

1.1.2. Doanh nghiệp 

1.2. Nhập môn quản trị kinh doanh với tư cách là một môn khoa học xã hội 

1.3. Nhập môn Quản trị kinh doanh với tư cách là một môn khoa học lý thuyết và ứng 

dụng 

1.3.1. Phương pháp nghiên cứu của học phần Nhập môn khoa học Quản trị kinh 

doanh lý thuyết 

1.3.2. Nguyên tắc lựa chọn của học phần nhập môn Quản trị kinh doanh 

Chương 2. TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ TỔ CHỨC 

2.1. Khái quát vê Quản trị tổ chức (QTTC) 

2.1.1. Khái niệm và những đặc trưng cơ bản của tổ chức 

2.1.2. Khái niệm và thực chất của QTTC 

2.1.3. Các chức năng và lĩnh vực của QTTC 2.1.3.1. Các chức năng của Quản trị tổ 

chức 

2.1.4. Vai trò của Quản trị tổ chức Hướng dẫn thảo luận, bài tập và thực hành 

2.2. Môi trường của quản trị tổ chức 

2.2.1. Môi trường vĩ mô 

2.2.2. Môi trường vi mô 

2.3. Các trường phái lý thuyêt trong QTTC 

Chương 3. CÁC QUY LUẬT, NGUYÊN TẮC, PHƯƠNG PHÁP VÀ CÔNG CỤ 

TRONG QUẢN TRỊ TỔ CHỨC 

3.1. Các quy luật và sự vận dụng các quy luật trong quản trị tổ chức 

3.1.1. Khái niệm, đặc điểm của quy luật trong Quản trị tổ chức 

3.1.2. Các quy luật sử dụng trong QTTC 

3.1.3. Cơ chế sử dụng các quy luật 

3.2. Các nguyên tăc cơ bản của QTTC 

3.2.1. Khái niệm 

3.2.2. Vị trị của các nguyên tắc 

3.2.3. Các căn cứ hình thành nguyên tắc 



Trang 110 

 

3.2.4. Các nguyên tắc quản trị cơ bản 

3.2.5. Các yêu cầu trong vận dụng các nguyên tắc của Quản trị tổ chức 

3.3. Các phương pháp cơ bản trong quản trị tổ chức 

3.3.1. Phương pháp Kinh tế 

3.3.2. Phương pháp Hành chính 

3.3.3. Phương pháp Tâm lý, giáo dục  

3.4. Các công cụ trong quản trị tổ chức 

3.5.1. Công cụ kế hoạch 

3.5.2. Các thông tin quản trị 

3.5.3. Công cụ pháp luật 

3.5.4. Công cụ Marketing 

3.5.5. Công nghệ tiên tiến và các tiến bộ của khoa học kỹ thuật - quản lý 

Chương 4. CÁC CHỨC NĂNG QUẢN TRỊ CƠ BẢN 

4.1. Hoạch định trong quản trị 

4.1.1. Khái niệm, và vai trò của hoạch đinh 

4.1.2. Các hoạch định quan trọng của tổ chức 

4.1.3. Quy trình và các yếu tố đảm bảo hiệu quả trong hoạch định 

4.1.4. Các công cụ hỗ trợ hoạch định 

4.2. Khái quát về tổ chức và mô hình tổ chức 

4.3. Chức năng lãnh đạo 

4.3.1. Khái niệm và vai trò của chức năng lãnh đạo 

4.3.2. Yếu tố con người và tạo động cơ thúc đẩy trong hoạt động lãnh đạo 

4.4. Chức năng kiểm tra trong quản trị tổ chức 

4.4.1. Một số vấn đề cơ bản của kiểm tra 

4.4.3. Các nguyên tắc, phương pháp và công cụ của hoạt động kiểm tra 

4.4.4. Hệ thống Kiểm soát chât lượng trong kiểm tra 

Chương 5. NHÀ QUẢN TRỊ 

5.1. Nhà quản trị 

5.1.1. Khái niệm 

5.1.2. Các loại nhà quản trị 
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5.1.3. Yêu cầu và tiêu chuẩn đối với nhà quản trị 

5.1.4. Vai trò nhà quản trị  

5.2. Các kỹ năng quản trị 

5.2.1. Khái niệm 

5.2.2. Các kỹ năng quản trị 

5.2.3.  Quan hệ giữa các kỹ năng với các câp quản trị 

5.3. Phong cách quản trị 

5.3.1. Khái niệm và các nhân tố ảnh hưởng Hướng dẫn thảo luận, bài tập và thực hành 

5.3.2. Các loại phong cách quản trị chủ yếu  

5.4. Nghệ thuật quản trị 

5.4.1. Khái niệm 

5.4.2. Một số nghệ thuật quản trị chủ yếu 

Chương 6. CÁC CHỨC NĂNG HOẠT ĐỘNG TRONG QUẢN TRỊ KINH DOANH 

6.1. Các chức năng hoạt động cơ bản và mối liên hệ giữa các chức năng hoạt động cơ bản 

6.2. Quản trị sản xuất 

6.2.1. Quản trị quá trình sản xuất sản xuất 

6.2.2. Một số công cụ hỗ trợ điều hành sản xuất 

6.2.3. Một số phương pháp quản trị sản xuât 

6.3. Quản trị marketing 

6.3.1. Khái niệm và những nội dung chủ yếu 

6.3.2. Sự phát triển của quản trị marketing 

6.4. Quản trị hoạt động tài chính 

6.4.1. Khái niệm và những nội dung chủ yếu 

6.4.2. Đa dạng hóa các nguồn cung ứng vốn cho DN 

6.4.3. Hoạt động đầu tư của doanh nghiệp 

6.5. Quản trị nhân lực 

6.5.1. Khái niệm và những nội dung chủ yếu 

6.5.2. Sự phát triển của quản trị nhân lực  

 

5. Tài liệu tham khảo: 
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[1] PGS.TS. Nguyễn Ngọc Huyền, Giáo trình Quản trị kinh doanh, NXB Kinh tế quốc dân, 

2013 

[2] Nguyễn Hoàng Tiến, Bài giảng Nhập môn quản trị doanh nghiệp, 2009 

6. Phương pháp đánh giá học phần: 

STT Tiêu chí đánh giá Hình thức đánh giá Tỉ lệ 

1 Chuyên cần Điểm danh 20% 

2 Thi giữa kỳ Tự luận 20% 

3 Thi cuối kỳ Tự luận 60% 

TC  100% 

 

 

II.24. Học phần QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC 

1. Thông tin chung về học phần: 

- Tên học phần: Quản trị chiến lược 

- Số tín chỉ: 3 (3, 0) 

2. Mô tả học phần: 

 Học phần này có phạm vi nghiên cứu rộng, mang tính thực tiễn cao, là một công 

cụ quan trọng cho các nhà quản trị trong mọi tổ chức và doanh nghiệp. Học phần cung 

cấp những kiến thức cơ bản nhất về chiến lược, xây dựng lựa chọn chiến lược, triển khai 

thực hiện chiến lược, đánh giá và điều chỉnh chiến lược. Từ đó giúp người học có thể vận 

dụng để phân tích những cơ hội, thách thức để lựa chọn chiến lược phù hợp, tạo ra lợi thế 

cạnh tranh cho doanh nghiệp và tổ chức trên thị trường. 

Để học học phần này người học cần có những kiến thức cơ bản về quản trị học, 

marketing, quản trị nhân lực, tài chính. 

3. Mục tiêu học phần: 

a) Kiến thức: 

 Sau khi học xong người học phải nắm vững được những vấn đề liên quan đến quá 

trình hoạch định chiến lược như sứ mệnh, mục tiêu của doanh nghiệp, yếu tố môi trường, 

cách thức phân tích lựa chọn và quyết định chiến lược; những vấn đề liên quan đến tổ 

chức thực hiện chiến lược như cơ cấu tổ chức, phân bổ nguồn lực; cách thức đánh giá, 

kiểm soát và điều chỉnh chiến lược. 
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b) Kỹ năng: 

 Sau khi học xong người học sẽ có phương pháp tư duy chiến lược, hình thành 

“phản xạ” đối với các nhân tố chiến lược; có kỹ năng phân tích, thuyết trình và làm việc 

theo nhóm. 

c) Thái độ: 

 SV có thái độ chăm chỉ và nghiêm túc đối với học phần. 

4. Nội dung học phần: 

Chương 1. TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC 

1.1. Mục đích, nội dung của học phần quản trị chiến lược 

1.2. Khái niệm, vai trò của quản trị chiến lược  

1.2.1. Các khái niệm chiến lược và quản trị chiến lược 

1.2.2. Vai trò của quản trị chiến lược 

1.3. Các cấp quản trị chiến lược 

1.3.1. Chiến lược cấp công ty 

1.3.2. Chiến lược kinh doanh 

1.3.3. Chiến lược cấp chức năng. 

1.4. Mô hình quản trị chiến lược 

1.4.1. Mô hình quản trị chiến lược tổng quát 

1.4.2. Mô hình ba giai đoạn quản trị chiến lược 

Chương 2. PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG KINH DOANH 

2.1. Phân tích môi trường bên ngoài 

2.1.1. Khái niệm môi trường kinh doanh 

2.1.2. Ý nghĩa của việc phân tích môi trường bên ngoài 

2.1.3. Môi trường vĩ mô 

2.1.4. Môi trường ngành 

2.2. Phân tích môi trường nội bộ doanh nghiệp 

2.2.1. Xác định các nhân tố nội bộ chủ chốt trong doanh nghiệp 

2.2.2. Ý nghĩa của việc phân tích môi trường bên trong doanh nghiệp 

2.2.3. Phương pháp và công cụ để phân tích môi trường bên trong doanh nghiệp 

Chương 3. XÂY DỰNG LỢI THẾ CẠNH TRANH 
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3.1. Khái quát về lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp 

3.1.1. Khái niệm và quan điểm tạo lợi thế cạnh tranh 

3.1.2. Những vũ khí cạnh tranh chủ yếu 

3.2. Tạo lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp 

3.2.1. Các công cụ tạo lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp 

3.2.2. Các yếu tố tác động đến việc xây dựng lợi thế cạnh tranh 

3.2.3. Xây dựng lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp 

3.2.4. Lựa chọn lợi thế cạnh tranh 

Chương 4. XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC 

4.1. Chiến lược công ty 

4.1.1. Tầm nhìn, sứ mệnh và mục tiêu chiến lược 

4.1.2. Những vấn đề quan trọng khi xây dựng chiến lược công ty 

4.1.3. Xây dựng chiến lược công ty 

4.2. Chiến lược kinh doanh 

4.2.1. Phân tích những nhân tố ảnh hưởng đến chiến lược kinh doanh 

4.2.2. Những vấn đề quan trọng khi xây dựng chiến lược kinh doanh 

4.2.3. Xây dựng chiến lược kinh doanh 

4.3. Chiến lược chức năng 

4.3.1. Vai trò của chiến lược chức năng trong doanh nghiệp 

4.3.2. Xây dựng chiến lược chức năng 

4.4. Lựa chọn chiến lược 

4.4.1. Yêu cầu của lựa chọn chiến lược 

4.4.2. Các nhân tố chính ảnh hưởng đến lựa chọn chiến lược 

4.4.3. Quy trình lựa chọn chiến lược 

4.4.4. Mô hình phân tích và lựa chọn chiến lược 

Chương 5. THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC 

5.1. Bản chất, vai trò và yêu cầu trong thực hiện chiến lược 

5.1.1. Bản chất của thực hiện chiến lược 

5.1.2. Vai trò của thực hiện chiến lược 

5.1.3. Những yêu cầu trong thực hiện chiến lược 
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5.2. Nội dung của thực hiện chiến lược 

5.2.1. Xem xét, rà soát hệ thống mục tiêu chiến lược 

5.2.2. Phân bổ các nguồn lực để thực hiện chiến lược 

5.2.3. Xây dựng cơ cấu tổ chức để thực hiện chiến lược 

5.2.4. Triển khai thực hiện chiến lược và các hoạt động điều chỉnh sự thay đổi 

5.2.5. Văn hóa doanh nghiệp trong thực hiện chiến lược 

 Chương 6. KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ VÀ ĐIỀU CHỈNH CHIẾN LƯỢC 

6.1. Kiểm tra đánh giá chiến lược 

6.1.1. Mục đích của kiểm tra đánh giá chiến lược 

6.1.2. Yêu cầu đối với kiểm tra đánh giá chiến lược 

6.1.3. Xây dựng các tiêu chuẩn kiểm tra đánh giá 

6.1.4. Quy trình đánh giá chiến lược 

6.1.5. Các mô hình kiểm soát thực hiện chiến lược 

6.2. Điều chỉnh chiến lược 

6.2.1. Sự cần thiết của điều chỉnh chiến lược 

6.2.2. Các giai đoạn cơ bản trong điều chỉnh chiến lược 

6.2.3. Các biện pháp điều chỉnh chiến lược 

Chương 7. CHIẾN LƯỢC TRONG KINH DOANH QUỐC TẾ 

7.1. Môi trường kinh doanh quốc tế 

7.1.1. Những thuận lợi và khó khăn trong kinh doanh quốc tế 

7.1.2. Môi trường kinh doanh của nước sở tại 

7.2. Chiến lược kinh doanh trên thị trường quốc tế 

7.2.1. Các tiếp cận chiến lược phát triển kinh doanh quốc tế 

7.2.2. Các chiến lược cạnh tranh trọng yếu trong môi trường quốc tế 

7.3. Các phương thức phát triển kinh doanh quốc tế 

7.3.1. Xuất khẩu hàng hóa 

7.3.2. Chuyển nhượng giấy phép kinh doanh 

7.3.3. Chuyển nhượng quyền kinh doanh  

7.3.4. Liên doanh 

7.3.5. Đầu tư trực tiếp 
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7.4. Liên minh chiến lược toàn cầu 

7.4.1. Khái niệm liên minh chiến lược 

7.4.2. Lợi thế và bất lợi 

7.4.3. Hoàn thiện liên minh chiến lược 

5. Tài liệu tham khảo: 

[1] PGS.TS Ngô Kim Thanh, PGS.TS Lê Văn Tâm, Giáo trình Quản trị chiến lược- 

NXB ĐH Kinh tế quốc dân, 2009. 

[2] TS Vũ Thành Hưng, TS Nguyễn Văn Thắng, Giáo trình Quản lý chiến lược- NXB 

Giáo dục, 2005. 

[3] PGS.TS Lê Thế Giới, TS Nguyễn Thanh Liêm, Ths Trần Hữu Hải, Quản trị chiến 

lược - NXB Thống Kê, 2009. 

6. Phương pháp đánh giá học phần: 

STT Tiêu chí đánh giá Hình thức đánh giá Tỉ lệ 

1 Chuyên cần Điểm danh 20% 

2 Thi giữa kỳ Tự luận 20% 

3 Thi cuối kỳ Tự luận 60% 

TC  100% 

 

 

II.25. Học phần QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC 

1. Thông tin chung về học phần: 

- Tên học phần: Quản trị nguồn nhân lực 

- Số tín chỉ: 3 (3, 0) 

- Học phần trước: Quản trị học 

2. Mô tả học phần: 

Quản trị nguồn nhân lực là chức năng không thể thiếu trong bất kỳ tổ chức nào. Vì 

vậy, học phần này cung cấp những kiến thức cơ bản nhất về vai trò, chức năng quản trị 

nguồn nhân lực của tổ chức; những ảnh hưởng, ràng buộc của tổ pháp luật, công nghệ, 

môi trường cạnh tranh tới quản trị nguồn nhân lực, phân tích công việc và định mức lao 

động, lập kế hoạch nguồn nhân lực, xây dựng kế hoạch và tổ chức tuyển dụng… 

3. Mục tiêu học phần: 
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a) Kiến thức: 

- Hiểu đầy đủ vai trò, chức năng của công tác quản trị nhân lực nhằm bảo đảm 

nguồn nhân lực đáp ứng những yêu cầu, mục tiêu của tổ chức; 

- Nắm được tác động và ràng buộc của các loại môi trường, luật pháp, công nghệ, 

cạnh tranh… đối với công tác quản trị nguồn nhân lực và những nội dung cơ bản của 

quản trị nhân lực trong các tổ chức, doanh nghiệp. 

b) Kỹ năng: 

- Học phần này giúp sinh viên có khả năng thực hành quản trị nguồn nhân lực trong 

tổ chức, lập kế hoạch nguồn nhân lực, xây dựng chính sách và thực hành tuyển mộ nhân 

lực, xây dựng quy trình, phương pháp đào tạo và phát triển, đánh giá thù lao đãi ngộ đối 

với cán bộ công nhân viên trong tổ chức một cách hợp lý. 

c) Thái độ: 

- Nhận thức tầm quan trọng xây dựng văn hóa của tổ chức, văn hóa của quản trị 

nguồn nhân lực, việc xây dựng nguồn nhân lực là yếu tố quyết định thành công của tổ 

chức; 

- Học tập nghiêm túc, tích cực tham gia góp ý thảo luận trên lớp; 

- Tìm hiểu thông tin thực tế về quản trị nguồn nhân lực trong các doanh nghiệp. 

4. Nội dung học phần: 

Chương 1. TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ NHÂN LỰC 

1.1. Khái niệm, vai trò, ý nghĩa quản trị nhân lực 

1.2. Nội dung và chức năng của quản trị nhân lực 

 1.2.1. Nội dung của quản trị nhân lực 

 1.2.2. Các chức năng cơ bản của quản trị nhân lực 

1.3. Những xu hướng chủ yếu của quản trị nhân lực 

 1.3.1. Tiếp cận chiến lược 

 1.3.2. Tính chất quóc tế hóa của quản trị nhân lực 

 1.3.3. Duy trì hành vi và những chuẩn mực 

 1.3.4. Định chuẩn và đánh giá kết quả nhân lực 

1.4. Công tác quản trị nhân lực ở các doanh nghiệp châu Á và Việt Nam 

 1.4.1. Thực trạng và thách thức quản trị nhân lực trong các doanh nghiệp Việt Nam 
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 1.4.2. Kinh nghiệm quản trị nhân lực trong các công ty vừa và nhỏ ở châu Á 

Chương 2. HOẠCH ĐỊNH NGUỒN NHÂN LỰC 

2.1. Vai trò của hoạch định nguồn nhân lực 

 2.1.1. Khái niệm 

 2.1.2. Vai trò 

 2.1.3. Chiến lược nhân lực và mục tiêu kinh doanh của doanh nghiệp 

2.2. Quá trình hoạch định nguồn nhân lực 

 2.2.1. Phân tích hiện trạng quản trị nhân lực trong doanh nghiệp 

 2.2.2. Dự báo cầu nhân lực 

 2.2.3. Dự báo cung nhân lực 

 2.2.4. Cân đối cung – cầu nhân lực, các giải pháp khắc phục cân đối cung cầu 

Chương 3. PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC 

3.1. Khái niệm, bản chất, ý nghĩa của phân tích công việc 

3.2. Tiến trình phân tích công việc 

3.3. Các phương pháp thu thập thông tin trong phân tích công việc 

 3.3.1. Phỏng vấn 

 3.3.2. Bảng câu hỏi 

 3.3.3. Quan sát tại nơi làm việc 

3.4. Bảng mô tả công việc và bảng tiêu chuẩn công việc 

3.5. Phân tích công việc ở Việt Nam 

3.6. Thiết kế công việc 

 3.6.1. Khái niệm, nội dung của thiết kế công việc 

 3.6.2. Các biến số ảnh hưởng đến thiết kế công việc 

 3.6.3. Các phương pháp thiết kế công việc cá nhân  

 3.6.4. Các phương pháp thiết kế công việc theo nhóm 

Chương 4. TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN 

4.1. Quá trình tuyển mộ 

 4.1.1. Khái niệm, tầm quan trọng của tuyển mộ nhân lực 

 4.1.2. Các nguồn và phương pháp tuyển mộ 

 4.1.3. Quá trình tuyển mộ 
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4.2. Tuyển chọn nhân lực 

 4.2.1. Khái niệm, tầm quan trọng của tuyển chọn nhân lực 

 4.2.2. Quá trình tuyển chọn 

 4.2.3. Một số vấn đề cần quan tâm khi thực hiện công tác tuyển chọn trong tổ chức 

4.3. Trắc nghiệm và phỏng vấn 

4.4. Các mô hình thu hút, phân công, bố trí nguồn nhân lực trong doanh nghiệm 

Chương 5. ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN 

5.1. Quan niệm về đào tạo và phát triển 

5.2. Mô hình hệ thống về chu trình đào tạo 

5.3. Phân loại các hình thức đào tạo 

 5.3.1. Đào tạo trong công việc 

 5.3.2. Đào tạo ngoài công việc 

5.4. Thứ tự ưu tiên trong đào tạo và phát triển nhân viên ở thế kỷ 21 

5.5. Trình tự xây dựng một chương trình đào tạo 

 5.5.1. Xác định nhu cầu đào tạo 

 5.5.2. Xác định mục tiêu đào tạo 

 5.5.3. Lựa chọn đối tượng đào tạo 

 5.5.4. Xây dựng chương trình và phương pháp đào tạo 

 5.5.5. Dự tính chi phí đào tạo 

 5.5.6. Lựa chọn và đào tạo nhân viên 

 5.5.7. Đánh giá chương trình và kết quả đào tạo 

Chương 6. ĐÁNH GIÁ NHÂN VIÊN 

6.1. Khái niệm và mục đích công tác đánh giá nhân viên 

6.2. Nội dung và trình tự thực hiện 

 6.2.1. Xác định các yêu cầu cơ bản của đánh giá 

 6.2.2. Lựa chọn phương pháp đánh giá 

 6.2.3. Huấn luyện các nhà lãnh đạo và những người làm công tác về kỹ năng đánh giá 

năng lực của nhân viên 

 6.2.4. Thảo luận vơi nhân viên về nội dung và phạm vi đánh giá 

 6.2.5. Thực hiện đánh giá theo tiêu chuẩn 
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 6.2.6. Xác định mục tiêu và kết quả mới cho nhân viên 

6.3. Các phương pháp đánh giá 

6.4. Những khó khăn có thể gặp phải trong đánh giá nhân viên 

6.5. Các tiêu chuẩn cho một hệ thống đánh giá tốt 

6.6. Các lỗi thường gặp trong đánh giá 

6.7. Phỏng vấn đánh giá 

Chương 7. TRẢ CÔNG LAO ĐỘNG 

7.1. Những vấn đề chung về thù lao 

7.2. Các hình thức trả công lao động 

7.3. Tiền lương trong các thị trường lao động 

7.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến trả công lao động 

 7.4.1. Các yếu tố từ bên ngoài 

 7.4.2. Các yếu tố thuộc về tổ chức, doanh nghiệp 

 7.4.3. Các yếu tố thuộc về công việc 

 7.4.4. Các yếu tố thuộc về cá nhân 

7.5. Yếu tố pháp luật trong trả công lao động tại Việt Nam 

 7.5.1. Quy định lương tối thiểu 

 7.5.2. Quy định về lao động trẻ em, phụ nữ 

 7.5.3. Các quy định về phúc lợi xã hội 

7.6. Tạo động lực làm việc cho người lao động 

Chương 8. QUAN HỆ LAO ĐỘNG 

8.1. Công đoàn 

8.2. Thảo ước lao động tập thể 

 8.2.1. Khái niệm 

 8.2.2. Nội dung chủ yếu của thỏa ước lao động tập thể ở Việt Nam 

 8.2.3. Quá trình ký kết thỏa ước lao động tập thể 

 8.2.4. Các chiến lược áp dụng trong thỏa ước lao động 

8.3. Tranh chấp lao động 

 8.3.1. Khái niệm 

 8.3.2. Nguyên tắc giải quyết tranh chấp lao động 
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 8.3.3. Quyền và nghĩa vụ của các bên tranh chấp lao động 

 8.3.4. Trình tự giải quyết tranh chấp lao động 

8.4. Công nhân tham gia quản lý doanh nghiệp 

8.5. Quan hệ lao động quốc tế 

8.6. Tìm hiểu quan điểm nhân viên 

5. Tài liệu tham khảo: 

[1] Nguyễn Vân Điềm, Nguyễn Ngọc Quân, Giáo trình Quản trị nhân lực, NXB Lao 

động – Xã hội 2004 

[2] Nguyễn Quốc Tuấn, Quản trị nguồn nhân lực, NXB Thống Kê 2006 

[3] Trần Kim Dung, Quản trị nguồn nhân lực, NXB Lao động – Xã hội 2004 

6. Phương pháp đánh giá học phần: 

STT Tiêu chí đánh giá Hình thức đánh giá Tỉ lệ 

1 Chuyên cần Điểm danh 20% 

2 Thi giữa kỳ Tự luận 20% 

3 Thi cuối kỳ Tự luận 60% 

Tổng cộng  100% 

 

II.26. Học phần QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH 

1. Thông tin chung về học phần: 

- Tên học phần: Quản trị tài chính  

- Số tín chỉ: 3 (3, 0) 

2. Mô tả học phần: 

Học phần cung cấp kiến thức cơ bản về quản trị tài chính mà doanh nghiệp sẽ thực 

hiện để hoạt động trong nền kinh tế thị trường như: quản trị tài sản, nguồn vốn, phân tích 

và dự báo tình hình tài chính... Qua đó trang bị cho sinh viên kĩ năng phân tích, đánh giá 

và lựa chọn dự án đầu tư bằng cách sử dụng hiệu quả các công cụ tài chính cũng như dự 

báo và lập kế hoạch tài chính để đưa ra các quyết định tài chính. 

 

 

3. Mục tiêu học phần: 

a) Kiến thức: 
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- Trình bày những khái niệm cơ bản về dịch vụ cho phép quản lý tài chính một cách 

vừa hiệu quả vừa hiệu suất; 

- Kết hợp các vấn đề của tài chính và nguồn lực thông qua nội dung các chương 

trình; 

- Cung cấp những ví dụ thực tế khi áp dụng các khái niệm về quản trị tài chính; 

- Giúp học sinh có thêm những công cụ quản lý để họ hiểu hơn các đặc tính cơ bản 

của tài chính. 

b) Kỹ năng: 

- Khả năng phân tích đánh giá được các công cụ tài chính 

- Ứng dụng công nghệ vào dịch vụ 

- Phân tích được chu kỳ hoạt động của khách hàng 

- Đưa ra được các chiến lược dịch vụ phù hợp theo nhu cầu. 

c) Thái độ: 

- Có ý thức tự học, tự cập nhật kiến thức về các chính sách phát triển du lịch, dịch 

vụ. 

- Tạo sự hứng thú, đam mê trong học tập. 

4. Nội dung học phần: 

Chương 1: VAI TRÒ, MỤC TIÊU VÀ MÔI TRƯỜNG CỦA QUẢN TRỊ TÀI 

CHÍNH 

1.1. Đối tượng và mục tiêu của quản trị tài chính 

1.1.1. Khái niệm quản trị tài chính 

1.1.2. Các chức năng của quản trị tài chính 

1.2. Vai trò và quyết định của nhà quản trị tài chính 

1.2.1. Vai trò của nhà quản trị tài chính 

1.2.2. Các quyết định của nhà quản trị tài chính 

1.2.3. Nhiệm vụ của nhà quản trị tài chính 

1.3. Mục tiêu quản trị tài chính 

1.3.1. Mục tiêu tạo ra lợi nhuận 

1.3.2. Mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận trên mỗi cổ phần 

1.3.3. Trách nhiệm với xã hội 
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1.4. Môi trường của quản trị tài chính 

1.4.1. Môi trường luật pháp 

1.4.2. Môi trường tài chính 

Chương 2: GIÁ TRỊ THỜI GIAN CỦA TIỀN TỆ 

2.1. Tiền lãi, lãi đơn và lãi kép 

2.1.1. Tiền lãi và lãi suất 

2.1.2. Lãi suất thực và lãi suất danh nghĩa 

2.2. Giá trị thời gian của tiền tệ 

2.2.1. Sự phát sinh của tiền tệ theo thời gian 

2.2.2. Giá trị tương lai của tiền tệ 

2.2.3. Giá trị hiện tại của tiền tệ 

2.2.4. Các ứng dụng 

Chương 3: PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH 

3.1. Mục tiêu, khuôn khổ và phương pháp luận của phân tích tài chính 

3.1.1. Mục tiêu của phân tích tài chính 

3.1.2. Khuôn khổ phân tích tài chính 

3.1.3. Phương pháp phân tích 

3.2. Giới thiệu các báo cáo tài chính 

3.2.1. Chu kỳ luân chuyển tiền mặt 

3.2.2. Công dụng của các báo cáo tài chính 

3.2.3. Thông tin trên báo cáo tài chính 

3.3. Phân tích thông số tài chính 

3.3.1. Các thông số tài chính 

3.3.2. Các vấn đề liên quan đến phân tích thông số 

3.4. Phân tích khối và chỉ số 

3.4.1. Phân tích khối 

3.4.2. Phân tích chỉ số 

3.5. Báo cáo nguồn và sử dụng 

3.5.1. Xây dựng báo cáo nguồn và sử dụng 

3.5.2. Phân tích báo cáo nguồn và sử dụng ngân quỹ 
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3.6. Phân tích đòn bẩy 

3.6.1. Đòn bẩy hoạt động 

3.6.2. Đòn bẩy tài chính 

3.6.3. Đòn bẩy tổng hợp 

Chương 4: HOẠCH ĐỊNH TÀI CHÍNH 

4.1. Vai trò, mục tiêu và các loại kế hoạch tài chính 

4.1.1. Vai trò của hoạch định tài chính 

4.1.2. Mục tiêu của hoạch định tài chính 

4.1.3. Các loại kế hoạch tài chính 

4.1.4. Căn cứ lập kế hoạch 

4.1.5. Các phương pháp lập kế hoạch tài chính 

4.2. Lập kế hoạch tài chính theo phương pháp quy nạp 

4.2.1. Tiến trình lập kế hoạch 

4.2.2. Thu thập thông tin lập ngân sách 

4.2.3. Xây dựng các ngân sách hoạt động 

4.2.4. Xây dựng các ngân sách tài chính 

4.3. Lập dự toán báo cáo tài chính theo phương pháp diễn giải 

4.3.1. Lập dự toán báo cáo tài chính theo phương pháp phần trăm doanh thu 

4.3.2. Xác định nhu cầu tài trợ từ bên ngoài và các yếu tố ảnh hưởng 

Chương 5: QUẢN TRỊ VỐN LUÂN CHUYỂN 

5.1. Các chính sách cơ bản của quản trị vốn luân chuyển 

5.1.1. Chu kỳ chuyển hóa thành tiền của các tài sản 

5.1.2. Chính sách đầu tư tài sản ngắn hạn 

5.1.3. Các chính sách tài trợ tài sản ngắn hạn 

5.1.4. Ảnh hưởng tổng hợp của các quyết định quản trị vốn luân chuyển 

5.2. Quản trị các yếu tố của vốn luân chuyển 

5.2.1. Quản trị tiền mặt 

5.2.2. Các lý do phải nắm giữ tiền mặt 

5.2.3. Các kỹ thuật quản trị tiền mặt 

5.2.4. Chứng khoán đầu tư ngắn hạn 
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5.2.5. Quản trị khoản phải thu 

5.2.6. Quản trị hàng tồn kho 

5.3. Các nguồn tài trợ ngắn hạn 

5.3.1. Nguồn tự phát sinh 

5.3.2. Chi phí của tín dụng thương mại 

5.3.3. Các thành tố của tín dụng thương mại 

5.3.4. Tài trợ theo thương lượng 

Chương 6: NGÂN SÁCH ĐẦU TƯ 

6.1. Khái niệm và phân loại đầu tư 

6.1.1. Khái niệm 

6.1.2. Phân loại dự án đầu tư 

6.2. Nguyên tắc, nội dung và phương pháp ước lượng dòng ngân quỹ dữ án 

6.2.1. Các nguyên tắc 

6.2.2. Nội dung và phương pháp ước lượng dòng ngân quỹ 

6.2.3. Xác định dòng ngân quỹ tăng thêm 

6.3. Phương pháp đánh giá dự án đầu tư 

6.4. Rủi ro của dự án 

6.4.1. Rủi ro cá biệt 

6.4.2. Rủi ro của công ty 

Chương 7: CHI PHÍ VỐN VÀ CẤU TRÚC VỐN 

7.1. Thu nhập kỳ vọng và chi phí vốn 

7.1.1. Chi phí vốn vay 

7.1.2. Chi phí cổ tức ưu đãi 

7.1.3. Chi phí vốn chủ sở hữu 

7.1.4. Chi phí vốn bình quân 

7.2. Cấu trúc vốn 

Chương 8: SÁT NHẬP VÀ CÁC HÌNH THỨC TÁI CẤU TRÚC CÔNG TY 

8.1. Các nguồn gốc của giá trị 

8.2. Mua lại có tính chiến lược liên quan đến cổ phiếu thưởng 

8.2.1. Tác động về thu nhập 
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8.2.2. Sự phát triển của sát nhập và mua lại 

8.3. Mua lại và hoạch định ngân sách đầu tư 

8.3.1. Dòng ngân quỹ tự do và giá trị 

8.3.2. Thanh toán không bằng tiền và giả thiết về nợ 

8.3.3. Dự đoán dòng ngân quỹ 

8.3.4. Cách tiếp cận ngân quỹ so với cách tiếp cận thu nhập trên cổ phiếu 

8.4. Kết thúc một quá trình sát nhập 

8.5. Các hình thức tái cấu trúc sở hữu khác 

8.5.1. Tư nhân hóa 

8.5.2. Mua lại đòn bẩy 

5. Tài liệu tham khảo: 

[1]. TS. Nguyễn Thanh Liêm, Quản trị tài chính, NXB Thống Kê, 2007 

[2]. Eugene F Brigham, Joel F Houston, Financal Management, NXBCengage Learning, 

2009 

[3]. Nguyễn Quốc Tuấn, Nguyễn Thị Loan, Lý thuyết Quản trị tài chính, Đại học Kinh tế 

TP HCM 

6. Phương pháp đánh giá học phần: 

STT Tiêu chí đánh giá Hình thức đánh giá Tỉ lệ 

1 Chuyên cần Điểm danh 20% 

2 Thi giữa kỳ Tự luận 20% 

3 Thi cuối kỳ Tự luận 60% 

Tổng cộng  100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Trang 127 

 

 

II.27. Học phần QUẢN TRỊ SẢN XUẤT 

1. Thông tin chung về học phần: 

- Tên học phần: Quản trị sản xuất  

- Số tín chỉ: 3 (3, 0) 

2. Mô tả học phần: 

Ngoài chương mở đầu, nội dung học phần gồm 11 chương, gồm 2 nội dung chính: 

Chuẩn bị sản xuất và quản trị quá trình sản xuất. Cụ thể: 

- Chuẩn bị sản xuất gồm các nội dung: Dự báo nhu cầu, Thiết kế sản phẩm và 

công nghệ, Lựa chọn quá trình sản xuất và hoạch định công suất, Định vị doanh nghiệp, 

Bố trí sản xuất trong doanh nghiệp, Hoạch định tổng hợp, và Hoạch định nhu cầu NVL. 

- Quản trị quá trình sản xuất gồm các nội dung: Điều độ sản xuất trong doanh 

nghiệp, Quản trị dự án sản xuất, Quản trị hàng dự trữ, và Quản lý chất lượng. 

3. Mục tiêu học phần: 

a) Kiến thức: 

Học phần cung cấp các kiến thức cơ bản của quản trị sản xuất và tác nghiệp trong 

các doanh nghiệp. Qua đó, người học có thể nắm bắt được các hoạt động chính diễn ra 

trong quá trình quản trị sản xuất và tác nghiệp tại mỗi doanh nghiệp, từ vấn đề dự báo 

nhu cầu sản phẩm, Thiết kế sản phẩm và công nghệ, Lựa chọn quá trình sản xuất và 

Hoạch định công suất... đến Bố trí sản xuất, chuẩn bị NVL và Quản trị quá trình sản 

xuất..., để có thể từ đó đưa ra được những sản phẩm tốt nhất, đáp ứng một cách tốt nhất 

mọi yêu cầu của thị trường, mang lại thành công cho doanh nghiệp. 

2. Kỹ năng: 

Cung cấp cho người học các kỹ năng chủ yếu trong việc quản trị quá trình sản xuất 

và tác nghiệp: 

- Kỹ năng dự báo: dự báo nhu cầu của thị trường, nhu cầu về lao động, về NVL 

phục vụ cho quá trình sản xuất. 

- Kỹ năng hoạch định: hoạch định được mục tiêu, phương thức để đạt mục tiêu 

trong hoạt động quản trị sản xuất của doanh nghiệp. 
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- Kỹ năng tổ chức: tổ chức và bố trí các hoạt động sản xuất trong doanh nghiệp 

đảm bảo sự hài hòa và thống nhất, tinh giản mà hiệu quả. 

- Kỹ năng điều hành: điều hành, phối hợp hoạt động giữa các bộ phận trong quá 

trình sản xuất của doanh nghiệp. 

  - Kỹ năng kiểm soát: kiểm soát và đưa ra phương hướng điều chỉnh các hoạt động 

sản xuất của doanh nghiệp nhằm đáp ứng tốt nhất các thay đổi của môi trường kinh 

doanh. 

c) Thái độ: 

Sau khi học xong, người học sẽ có một thái độ ứng xử đúng mực với các vấn đề về 

sản xuất kinh doanh trong các doanh nghiệp, có thái độ nghiêm túc trong việc vạch và lập 

kế hoạch thực hiện các mục tiêu từ việc hiểu nội dung và vai trò của các bước trong quản 

trị sản xuất và tác nghiệp, qua đó có thể áp dụng vào đời sống thực tế. 

4. Nội dung học phần: 

Chương 1: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ QUẢN TRỊ SẢN XUẤT VÀ TÁC NGHIỆP 

1.1. Thực chất của quản trị sản xuất và tác nghiệp. 

1.1.1. Khái niệm về sản xuất 

1.1.2. Đặc điểm của sản xuất hiện đại 

1.1.3. Khái niệm về quản trị sản xuất và tác nghiệp 

1.2. Những nội dung chủ yếu của quản trị sản xuất 

1.3. Quá trình phát triển và xu hướng vận động của quản trị sản xuất. 

1.4. Đánh giá kết quả của sản xuất và dịch vụ. 

Chương 2: DỰ BÁO NHU CẦU SẢN XUẤT SẢN PHẨM 

2.1. Thực chất và vai trò của dự báo trong quản trị sản xuất và tác nghiệp 

2.2. Phương pháp dự báo định tính 

2.3. Phương pháp dự báo định lượng 

2.4. Giám sát và kiểm soát dự báo 

 Chương 3: THIẾT KẾ SẢN PHẨM VÀ CÔNG NGHỆ 

3.1. Khái niệm và bản chất của thiết kế sản phẩm và công nghệ 

3.1.1. Khái niệm thiết sản phẩm và công nghệ 

3.1.2. Vị trí và vai trò của thiết kế sản phẩm và công nghệ 
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3.2. Nội dung của thiết kế sản phẩm và công nghệ 

3.2.1. Thiết kế sản phẩm 

3.2.2. Thiết kế công nghệ 

3.3. Tổ chức công tác thiết kế sản phẩm và công nghệ 

3.4. Quy trình thiết kế sản phẩm và công nghệ 

3.4.1. Các quan điểm trong thiết kế sản phẩm và công nghệ 

3.4.2. Các bước trong quy trình thiết kế sản phẩm và công nghệ 

Chương 4: LỰA CHỌN QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT VÀ HOẠCH ĐỊNH CÔNG 

SUẤT 

4.1. Các loại quá trình sản xuất 

4.1.1. Khái niệm 

4.1.2. Các loại quá trình sản xuất 

4.1.3. Lựa chọn quá trình sản xuất 

4.2. Hoạch định công suất 

4.2.1. Khái niệm công suất 

4.2.2 . Các loại công suất 

4.2.3. Hoạch định và lựa chọn công suất 

4.3. Các phương pháp hỗ trợ lựa chọn phương án kế hoạch công suất 

4.3.1. Sử dụng lý thuyết quyết định 

4.3.2. Phân tích hòa vốn 

 Chương 5: ĐỊNH VỊ DOANH NGHIỆP 

5.1. Thực chất và vai trò của định vị doanh nghiệp 

5.2. Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến định vị doanh nghiệp 

5.3. Các phương pháp đánh giá phương án định vị doanh nghiệp 

Chương 6: BỐ TRÍ SẢN XUẤT TRONG DOANH NGHIỆP 

6.1. Vị trí, vai trò của bố trí sản xuất trong doanh nghiệp 

6.2. Các loại hình bố trí chủ yếu 

6.2.1. Bố trí theo quá trình 

6.2.2 . Bố trí theo công nghệ 

6.2.3. Bố trí theo sản phẩm 
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6.2.4 . Bố trí hỗn hợp 

6.3. Thiết kế bố trí sản xuất trong doanh nghiệp 

6.3.1. Thiết kế bố trí theo sản phẩm 

6.3.2. Thiết kế bố trí theo quá trình 

Chương 7: HOẠCH ĐỊNH TỔNG HỢP 

7.1. Thực chất và nhiệm vụ của hoạch định tổng hợp 

7.2. Các chiến lược trong hoạch định tổng hợp 

7.3. Các phương pháp hoạch định tổng hợp 

 Chương 8: HOẠCH ĐỊNH NHU CẦU NGUYÊN VẬT LIỆU 

8.1. Thực chất và yêu cầu của hoạch định nhu cầu Nguyên vật liệu 

8.2. Xây dựng hệ thống hoạch định nhu cầu nguyên vật liệu 

8.2.1 . Sơ đồ trình tự hoạch định nhu cầu nguyên vật liệu 

8.2.2 . Xác định nhu cầu sản phẩm 

8.2.3. Xác định nhu cầu về chi tiết, bộ phận, nguyên vật liệu lắp ráp 

8.2.4. Xác định nhu cầu nguyên vật liệu 

8.3. Phương pháp xác định kích cỡ lô hàng 

8.3.1. Mua theo lô 

8.3.2 . Đặt hàng cố định 

8.3.3. Phương pháp cân đối các giai đoạn 

8.3.4. Phương pháp xác định kích cỡ lô hàng theo EOQ 

8.4. Đảm bảo sự thích ứng của hệ thống hoạch định nhu cầu nguyên vật liệu với những 

thay đổi của môi trường 

Chương 9: ĐIỀU ĐỘ SẢN XUẤT TRONG DOANH NGHIỆP 

9.1. Thực chất và vai trò của điều độ sản xuất 

9.2. Phân giao công việc trên một máy trong hệ thống sản xuất bố trí theo quá trình 

9.3. Phương pháp phân giao công việc trên nhiều đối tượng  

9.3.1 . Phương pháp Johnson bố trí thứ tự thực hiện công việc trên hai máy 

9.3.2 . Phân giao công việc cho nhiều máy ở trạng thái động 

9.3.3. Bài toán Hungary. 

Chương 10: QUẢN TRỊ DỰ ÁN SẢN XUẤT 
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10.1. Dự án và quản trị dự án 

10.2. Giai đoạn chuẩn bị dự án 

10.3. Lập kế hoạch dự án 

10.4.  Đánh giá và kiểm tra dự án 

10.5.  Phát triển dự án và giai đoạn sau dự án 

Chương 11: QUẢN TRỊ HÀNG DỰ TRỮ 

11.1. Hàng dự trữ và các chi phí có liên quan đến quản trị hàng dự trữ 

11.2. Kỹ thuật phân tích ABC trong phân loại hàng dự trữ 

11.3. Dự trữ đúng thời điểm 

11.4. Các mô hình dự trữ 

Chương 12: QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG 

12.1. Vị trí và vai trò của quản lý chất lượng trong sản xuất 

12.2. Các chức năng của quản lý chất lượng 

12.3. Các công cụ quản lý chất lượng truyền thống 

5. Tài liệu tham khảo: 

[1] PGS. TS Trương Đoàn Thể, Giáo trình Quản trị Sản xuất và Tác nghiệp, NXB Đại 

học Kinh tế Quốc dân, 2008 

[2] ThS. Nguyễn Đình Trung, Bài tập Quản trị sản xuất và Tác nghiệp, NXB Đại học 

Kinh tế Quốc dân, 2010 

[3] R.S Rusell, B.W Taylor III, Quản trị tác nghiệp, tập trung vào chất lượng và khả 

năng cạnh tranh, 1998 

[4] James R. Evans, Quản trị sản xuất và tác nghiệp, 1997 

6. Phương pháp đánh giá học phần:  

STT Tiêu chí đánh giá Hình thức đánh giá Tỉ lệ 

1 Chuyên cần Điểm danh 20% 

2 Thi giữa kỳ Tự luận 20% 

3 Thi cuối kỳ Tự luận 60% 

TC  100% 
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II.28. Học phần THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ 

1. Thông tin chung về học phần: 

-Tên môn học: Thương mại điện tử 

- Số tín chỉ: 3 (3, 0) 

2. Mô tả học phần: 

Học phần cung cấp cho sinh viên các khái niệm về thương mại điện tử, thực trạng 

thương mại điện tử trên thế giới và Việt Nam, các mô hình kinh doanh điện tử thành công 

điển hình, quy trình triển khai thương mại điện tử trong các doanh nghiệp, quy trình giao 

dịch điện tử, sàn giao dịch điện tử, quy trình thanh toán điện tử. Trang bị cho sinh viên 

cách xây dựng một trang Website đơn giản, cung cấp các địa chỉ trang website có giao 

dịch thương mại điện tử qua Internet. 

3. Mục tiêu học phần: 

a) Kiến thức: 

- Trình bày được các khái niệm về thương mại điện tử 

- Phân biệt được các mô hình thương mại điện tử 

- Mô tả được cách thức hoạt động của Internet: cách thức truyền dữ liệu, cách giao 

thức. 

- Mô tả được những mối đe dọa và các giải pháp bảo mật trong các giao dịch thương 

mại điện tử 

- Lựa chọn cách tiếp cận đúng đắn trong việc phát triển trang web thương mại điện tử 

- Mô tả được các thành phần của một website thương mại điện tử 

- Phân tích được đặc điểm của các phương thức thanh toán trong thương mại điện tử 

- Phân tích được đặc điểm của các loại hình tiếp thị thương mại điện tử 

- Mô tả được các kỹ thuật để quảng bá các website thương mại điện tử 

- Nhận diện được các vấn đề đạo đức, pháp luật trong môi trường thương mại điện tử. 

b) Kỹ năng: 

- Làm việc nhóm 

- Trình bày trước đám đông 
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- Phân tích tình huống 

c) Thái độ: 

- Dự lớp đầy đủ. 

- Nghiên cứu giáo trình, tài liệu tham khảo trước khi đến lớp. 

- Làm bài tập nhóm. 

4. Nội dung học phần: 

Chương 1. TỔNG QUAN VỀ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ  

1.1. Số hoá và nền “kinh tế số hóa” 

1.2. Khái niệm thương mại điện tử 

1.2.1. Theo nghĩa rộng 

1.2.2. Theo nghĩa hẹp 

1.3. Các đặc trưng của thương mại điện tử 

1.4. Các chức năng của thương mại điện tử 

1.4.1 Chức năng lưu thông 

1.4.2 Thương mại điện tử là kênh phân phối 

1.4.3 Thương mại điện tử là thị trường 

1.5. Các mô hình thương mại điện tử 

1.6. Lợi ích của thương mại điện tử 

1.7. Hạn chế của thương mại điện tử 

1.7.1 Hạn chế mang tính kỹ thuật 

1.7.2 Hạn chế mang tính thương mại 

1.8. Các loại hình giao dịch thương mại điện tử 

1.9. Lịch sử phát triển của thương mại điện tử 

Chương 2. CƠ SỞ ĐỂ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ  

2.1. Cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội 

2.2. Cơ sở hạ tầng pháp lý 

2.3. Cơ sở hạ tầng công nghệ  

2.4. Cơ sở hạ tầng nhân lực 

2.5. Cơ sở hạ tầng thanh toán 

2.6. Cở sở hạ tầng chuyển phát  
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2.7. Vấn đề an toàn, bảo mật và an ninh mạng 

Chương 3. CÁC HÌNH THỨC GIAO DỊCH TRONG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ  

3.1. Tổng quan về giao dịch điện tử 

3.2. Giao dịch điện tử giữa các doanh nghiệp 

3.3. Giao dịch điện tử giữa doanh nghiệp và người tiêu dùng 

3.4. Thương mại điện tử giữa doanh nghiệp và Chính phủ 

3.5. Người môi giới điện tử 

Chương 4. THANH TOÁN ĐIỆN TỬ 

4.1. Khái niệm thanh toán điện tử 

4.2. Lợi ích của thanh toán điện tử 

4.3. Rủi ro trong giao dịch thanh toán điện tử 

4.4. Yêu cầu đối với thanh toán điện tử 

4.5. Các bên tham gia trong thanh toán điện tử 

4.6. Vai trò của ngân hàng trong thanh toán điện tử 

4.7. Mô hình thanh toán điện tử 

4.8. Các dịch vụ được sử dụng trong thanh toán 

4.9. Các loại thẻ trong thanh toán điện tử 

4.10. Các phương tiện thanh toán khác 

Chương 5. XÂY DỰNG GIẢI PHÁP THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ  

5.1. Quy trình xây dựng giải pháp thương mại điện tử 

5.2. Nghiên cứu thị trường  

5.3. Lập kế hoạch kinh doanh thương mại điện tử 

5.4. Xây dựng Website 

5.5. Marketing trực tuyến  

Chương 6. DOANH NGHIỆP VIỆT NAM VỚI THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ 

6.1. Thực trạng triển khai TMĐT ở Việt Nam 

6.2. Khả năng và triển vọng phát triển thương mại điện tử 

5. Tài liệu tham khảo: 

[1] Học viện Hành chính quốc gia, Thương mại điện tử, Nhà xuất bản Lao động, năm 

2003 
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[2] Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông, Thương mại điện tử, năm 2010 

[3] TS Nguyễn Hoài Anh – ThS. Ao Thu Hoài, Nguyễn Thị Hoàng Yến( Khoa QTKD 1), 

Bài giảng Thương mại điện tử ,Học viện Bưu chính viễn thông, 2005 

 

6. Phương pháp đánh giá học phần: 

STT Tiêu chí đánh giá Hình thức đánh giá Tỉ lệ 

1 Chuyên cần Điểm danh 20% 

2 Thi giữa kỳ Bài tập nhóm 20% 

3 Thi cuối kỳ Tự luận 60% 

Tổng cộng  100% 

 

 

II.29. Học phần QUẢN TRỊ MARKETING 

1. Thông tin chung về học phần: 

- Tên học phần: Quản trị marketing  

- Số tín chỉ: 3 (3, 0) 

2. Mô tả học phần: 

Môn học cung cấp cho sinh viên kiến thức marketing chuyên sâu về quản trị 

marketing, phân tích cơ hội marketing, phát triển chiến lược marketing và quản lý, 

chuyển giao các chương trình marketing. Sinh viên vừa học lý thuyết vừa thực hành 

thông qua quan sát, tìm hiểu một số hoạt động marketing trong thực tế cũng như thảo 

luận, giải quyết một vài vấn đề theo tình huống. 

3. Mục tiêu học phần:  

a) Kiến thức: Nhằm mục tiêu trang bị cho sinh viên ngành quản trị những nguyên tắc cơ 

bản nhất trong quá trình quản trị hoạt động Marketing. 

Cụ thể: 

- Nắm được tổng quan về Marketing và quản trị Marketing. 

- Nắm được phân tích các cơ hội Marketing. 

- Nắm được chiến lược Marketing mục tiêu. 

- Nắm được chiến lược Marketing cạnh tranh. 

- Nắm được hoạch định chương trình Marketing. 
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- Nắm được tổ chức, thực hiện và kiểm tra đánh giá hoạt động Marketing. 

b) Kỹ năng: 

- Có khả năng vận dụng những kiến thức đã học vào nghiên cứu đánh giá một kế 

hoạch Marketing của một doanh nghiệp; 

- Có khả năng vận dụng những kiến thức đã học vào lập kế hoạch, tổ chức, thực 

hiện, kiểm tra đánh giá một kế hoạch Marketing; 

- Hình thành và phát triển (một bước) 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, phân tích, 

bình luận, đánh giá các vấn đề trong quá trình quản trị hoạt động Marketing; 

- Phát triển kỹ năng lập luận, thuyết trình trước công chúng. 

c) Thái độ: 

Có ý thức đúng đắn trong việc nhìn nhận, đánh giá một kế hoạch Marketing, cách 

thức tổ chức, thực hiện và đo lường hiệu quả hoạt động Marketing của một doanh nghiệp. 

4. Nội dung học phần:  

Chương 1. TỔNG QUAN VỀ MARKETING VÀ QUẢN TRỊ MARKETING 

1.1. Tổng quan về Marketing 

1.1.2. Khái niệm Marketing 

1.1.3. Một số nội dung cơ bản của hoạt động Marketing 

1.2. Quá trình quản trị Marketing 

1.2.1. Khái niệm quá trình quản trị Marketing 

1.2.2. Sơ đồ quản trị Marketing 

Chương 2. PHÂN TÍCH CƠ HỘI MARKETING 

2.1. Hệ thống thông tin Marketing 

2.2. Phân tích môi trường Marketing 

2.2.1. Khái niệm 

2.2.2. Phân tích môi trường vĩ mô 

2.2.3. Phân tích môi trường vi mô 

2.3. Phân tích khách hàng 

2.3.1. Thị trường sản phẩm tiêu dùng 

2.3.2. Thị trường các tổ chức 
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2.4. Phân tích cạnh tranh 

2.4.1. Năm áp lực cạnh tranh 

2.4.2. Phân tích đối thủ cạnh tranh 

 

Chương 3. CHIẾN LƯỢC MARKETING MỤC TIÊU 

3.1. Phân khúc thị trường mục tiêu 

3.1.1. Khái niệm 

3.1.2. Lợi ích của phân khúc thị trường mục tiêu 

3.1.3. Qui trình phân khúc thị trường 

3.1.4. Nhân tố để phân khúc thị trường hàng tiêu dùng 

3.1.5. Nhân tố cho phân khúc thị trường người mua là các tổ chức 

3.2. Lựa chọn thị trường mục tiêu 

3.2.1. Nguyên tắc chọn thị trường mục tiêu 

3.2.2. Các hình thức lựa chọn phân khúc thị trường mục tiêu 

3.3.3. Các chiến lược áp dụng để tiếp cận thị trường mục tiêu 

3.3. Chiến lược định vị - Chiến lược tạo sự khác biệt 

3.3.1. Chiến lược định vị 

3.3.2. Chiến lược tạo sự khác biệt 

3.4. Dị biệt hóa thương hiệu và định vị thương hiệu 

3.4.1. Khái niệm thương hiệu 

3.4.2. Thành phần thương hiệu 

3.4.3. Nhân cách thương hiệu 

3.4.4. Giá trị thương hiệu 

3.4.5. Dị biệt hóa thương hiệu 

3.4.6. Định vị thương hiệu 

Chương 4. CHIẾN LƯỢC MARKETING CẠNH TRANH 

4.1. Khái niệm 

4.2. Hoạch định chiến lược Marketing 

4.2.1. Khái niệm 

4.2.2. Quy trình hoạch định chiến lược Marketing 
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4.2.3. Phương pháp hoạch định chiến lược của Philip Kotler 

4.2.4. Hoạch định Marketing 

4.3. Chiến lược thị trường 

4.3.1. Chiến lược Marketing tổng thể 

4.3.2. Chiến lược Marketing đa dạng hóa sản phẩm 

4.3.3. Chiến lược Marketing mục tiêu 

4.4. Chiến lược Marketing – Chu kỳ sống của sản phẩm. 

4.4.1. Giai đoạn phát triển sản phẩm mới 

4.4.2. Giai đoạn giới thiệu 

4.4.3. Giai đoạn phát triển 

4.4.4. Giai đoạn bão hòa 

4.4.5. Giai đoạn suy thoái 

4.5. Chiến lược Marketing theo vị thế doanh nghiệp trên thị trường 

4.5.1. Chiến lược dẫn đầu thị trường 

4.5.2. Chiến lược người thách thức thị trường 

4.5.3. Chiến lược của người theo sau thị trường 

4.5.4. Chiến lược nép góc thị trường 

Chương 5. HOẠCH ĐỊNH CHƯƠNG TRÌNH MARKETING 

5.1. Sản phẩm 

5.1.1. Khái niệm 

5.1.2. Phát triển sảm phẩm mới 

5.1.3. Quản lý sản phẩm 

5.2. Giá 

5.2.1. Khái niệm 

5.2.2. Các yếu tố cần xem xét trong định giá 

5.2.3. Chương trình giá 

5.3. Phân phối 

5.3.1. Khái niệm 

5.3.2. Các nhân tố ảnh hưởng tới việc lập kênh phân phối 

5.3.3. Qui trình thiết kế kênh phân phối 



Trang 139 

 

5.3.4. Tổ chức và hành vi kênh phân phối 

5.3.5. Quản lý kênh phân phối 

5.3.6. Phân phối vật chất 

5.4. Chiêu thị hỗn hợp 

5.4.1. Khái niệm 

5.4.2. Hỗn hợp chiêu thị (Promotion Mix) 

5.4.3. Các yếu tố trong quyết định về chiêu thị hỗn hợp 

5.4.4. Chương trình quảng cáo 

5.4.5. Lập kế hoạch PR 

5.4.6. Hoạt động tài trợ 

5.4.7. Event 

5.4.8. Khuyến mãi 

Chương 6. TỔ CHỨC, THỰC HIỆN, KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ CÁC HOẠT ĐỘNG 

MARKETING 

6.1. Tổ chức hoạt động Marketing 

6.1.1. Tổ chức Marketing 

6.1.2. Hình thức tổ chức bộ phận Marketing 

6.2. Thực hiện chương trình Marketing 

6.2.1. Thực hiện Marketing 

6.2.2. Quá trình thực hiện Marketing 

6.2.3. Kế hoạch Marketing 

6.3. Kiểm tra và đánh giá Marketing 

5. Tài liệu tham khảo: 

[1] Philip Kotler, Marketing căn bản - Nhà xuất bản Thống kê - 1997 

[2] Philip Kotler, Kevin Keller, Quản trị Marketing, NXB Lao động Xã hội, 2013 

[3] Philip Kotler, Marketing Management, NXB Thống kê, 2002. 

6. Phương pháp đánh giá học phần:  

STT Tiêu chí đánh giá Hình thức đánh giá Tỉ lệ 

1 Chuyên cần Điểm danh 20% 

2 Thi giữa kỳ Tự luận 20% 
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3 Thi cuối kỳ Tự luận 60% 

TC  100% 

 

 

II.30. Học phần QUẢN TRỊ TÁC NGHIỆP THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ 

1. Thông tin chung về học phần: 

- Tên học phần: Quản trị tác nghiệp thương mại điện tử  

- Số tín chỉ: 3 (3, 0) 

2. Mô tả học phần: 

Học phần trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về thương mại điện tử, 

quản trị tác nghiệp trong doanh nghiệp thương mại. Giúp sinh viên có cái nhìn cụ thể về 

quản trị hoạt động tác nghiệp kinh doanh của doanh nghiệp thương mại điện tử B2B và 

B2C như: Mô hình giao dịch, lập kế hoạch tác nghiệp, theo dõi hành vi mua hàng của 

khách hàng TMĐT, ... 

3. Mục tiêu học phần:  

a) Kiến thức: 

- Hiểu đầy đủ vai trò, chức năng của công tác quản trị tác nghiệp trong TMĐT 

nhằm bảo đảm nguồn nhân lực đáp ứng những yêu cầu, mục tiêu của tổ chức; 

- Nắm được tác động và ràng buộc của các loại môi trường, luật pháp, công nghệ, 

cạnh tranh… đối với công tác quản trị nguồn nhân lực và những nội dung cơ bản của 

quản trị tác nghiệp TMĐT trong các tổ chức, doanh nghiệp. 

b) Kỹ năng: 

- Học phần này giúp sinh viên có khả năng thực hành quản trị tác nghiệp trong tổ 

chức TMĐT, xây dựng quy trình, phương pháp đào tạo và phát triển, đánh giá thù lao đãi 

ngộ đối với cán bộ công nhân viên trong tổ chức TMĐT một cách hợp lý. 

c) Thái độ: 

- Học tập nghiêm túc, tích cực tham gia góp ý thảo luận trên lớp 

- Tìm hiểu thông tin thực tế về quản trị tác nghiệp trong các doanh nghiệp TMĐT. 

4. Nội dung học phần: 
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Chương 1. TỔNG QUAN VỀ TMĐT VÀ QUẢN TRỊ TÁC NGHIỆP THƯƠNG 

MẠI ĐIỆN TỬ  

1.1. Tổng quan về TMĐT 

1.1.1. Định nghĩa TMĐT 

1.1.2. Phân loại các giao dịch TMĐT 

1.2. Quản trị tác nghiệp và quản trị tác nghiệp thương mại điện tử 

1.2.1. Định nghĩa Quản trị tác nghiệp 

1.2.2. Quản trị tác nghiệp thương mại điện tử 

Chương 2. MÔ HÌNH TỔ CHỨC CÔNG NGHỆ GIAO DỊCH THƯƠNG MẠI 

ĐIỆN TỬ B2B 

2.1. Thí dụ về sự khởi đầu hoạt động B2B của General Motors’ 

2.2. Các mô hình giao dịch qua website B2B 

2.2.1. Lợi ích của TMĐT B2B 

2.2.2. Các loại hình giao dịch B2B cơ bản 

2.2.3. Các loại hình thị trường điện tử TMĐT B2B cơ bản 

2.3. Giao dịch qua hệ thống trao đổi dữ liệu điện tử EDI 

2.3.1. Khái niệm chung 

2.3.2. Lịch sử ra đời và phát triển của EDI 

2.3.3. Sự hình thành và phát triển các chuẩn EDI 

2.3.4. Nguyên lý hoạt động của EDI 

2.3.5. Lợi ích của EDI 

Chương 3. KẾ HOẠCH TÁC NGHIỆP TRONG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ B2B 

3.1. Một số vấn đề chung về dự báo và lập kế hoạch tác nghiệp kinh doanh  

3.1.1. Dự báo trong kinh doanh 

3.1.2. Lập kế hoạch tác nghiệp kinh doanh 

3.2. Dự báo và lập kế hoạch tác nghiệp trong thương mại điện tử B2B 

3.2.1. Vấn đề dự báo trong TMĐT B2B 

3.2.2. Lập kế hoạch tác nghiệp trong TMĐT B2B 

3.3. Hệ thống kế hoạch hoá nguồn lực (ERP) trong thương mại điện tử 

3.3.1. Giới thiệu chung 
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3.3.2. Các điều kiện cần chuẩn bị để triển khai ứng dụng ERP 

Chương 4. QUẢN TRỊ BÁN HÀNG TRONG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ B2B 

4.1. Các tác nghiệp chính trong quá trình bán hàng 

4.1.1. Xử lí đơn hàng 

4.1.2. Thực hiện đơn hàng 

4.1.3. Xử lí thanh toán 

4.1.4. Dịch vụ sau bán hàng  

4.2. Mô hình hành vi mua hàng trong TMĐT B2B 

Chương 5. TỔNG QUAN VỀ BÁN LẺ ĐIỆN TỬ VÀ TMĐT B2C 

5.1. Khái niệm bán lẻ điện tử và TMĐT B2C 

5.2. Thuận lợi và khó khăn của bán lẻ điện tử đối với người bán lẻ 

5.2.1. Khó khăn của người bán lẻ điện tử đối với người bán lẻ 

5.2.2. Ưu việt của người bán lẻ điện tử đối với người bán lẻ 

5.2.3. Một số yếu tố ảnh hưởng đến thành công của bán lẻ điện tử 

5.4. Các mô hình bán lẻ điện tử 

5.4.1. Sơ đồ chung về một nhà bán lẻ điện tử 

5.4.2. Một số mô hình bán lẻ điện tử 

Chương 6. KẾ HOẠCH MẶT HÀNG VÀ BÁN HÀNG TRONG BÁN LẺ ĐIỆN TỬ 

6.1. Kế hoạch mặt hàng trong bán lẻ điện tử 

6.1.1. Xác định cơ cấu mặt hàng tổng quát và cơ cấu hẹp 

6.1.2. Xác định mặt hàng 

6.1.3. Xác định nguồn hàng 

6.1.4. Lập kế họach tài chính mua hàng 

6.1.5. Theo dõi mặt hàng và triển khai mua hàng 

6.2. Bán hàng trong bán lẻ điện tử 

6.2.1. Tầm quan trọng cảu các quyết định bán hàng 

6.2.2. Các yếu tố bán hàng 

6.2.3. Điều hướng trên website bán hàng 

6.2.4. Kỹ thuật cá nhân hóa và các kỹ thuật truyền thống 

Chương 7. QUẢN TRỊ BÁN HÀNG TRONG TMĐT B2C 
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7.1. Hành vi mua của khách hàng trong TMĐT B2C 

7.2. Quản trị hành vi bán hàng trong TMĐT B2C 

7.2.1. Quản trị đặt hàng 

7.2.2. Quản trị thực hiện đơn hàng 

7.2.3. Quản trị thanh toán 

7.2.4. Quản trị dịch vụ bán hàng và xử lý sau bán hàng 

Chương 8. QUẢN TRỊ QUAN HỆ KHÁCH HÀNG TRONG TMĐT B2C 

8.1. Giới thiệu chung 

8.2. Theo dõi và phân tích dữ liệu khách hàng 

8.2.1. Phân tích tệp nhật ký 

8.2.2. Khai thác dữ liệu khách hàng 

8.2.3. Đăng ký khách hàng 

8.2.4. Tệp dữ liệu hành vi khách hàng 

8.3. Cá nhân hóa tương tác khách hàng 

8.3.1. Các trình thông minh 

8.3.2. Ca nhân hóa và tính riêng tư 

8.4. Trung tâm liên lạc với khách hàng 

8.4.1. Hệ thống câu hỏi thường gặp 

8.4.2. Thư điện tử 

8.4.3. Thảo luận văn bản trực tuyến 

8.4.4. Tổng hợp và nhận biết lời nói 

8.4.5. Giao tiếp qua lời nói 

8.4.6. Tự động hóa lực lượng bán hàng 

5. Tài liệu tham khảo: 

[1] Marc J. Schniederjans, Qing Cao, E-commerce operations management, World 

Scientific, 2002 

[2] Chan Kah Sing, Electronic commerce and Supply Chain Management, Thomson 

Learning và CIMNet, 2003 

6. Phương pháp đánh giá học phần:  

STT Tiêu chí đánh giá Hình thức đánh giá Tỉ lệ 
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1 Chuyên cần Điểm danh 20% 

2 Thi giữa kỳ Tự luận 20% 

3 Thi cuối kỳ Tự luận 60% 

Tổng cộng  100% 

 

 

II.31. Học phần THANH TOÁN ĐIỆN TỬ 

1. Thông tin chung về học phần: 

- Tên học phần: Thanh toán điện tử 

- Số tín chỉ: 2 (2, 0) 

2. Mô tả học phần: 

Thanh toán điện tử là học phần làm rõ chức năng và đặc điểm của các phương tiện 

thanh toán dựa trên nền tảng công nghệ thông tin trong thương mại điện tử. Chỉ ra được 

những ưu thế và sự phát triển tất yếu của thanh toán điện tử trong thương mại điện tử.  

3. Mục tiêu học phần:  

a) Kiến thức: 

- Nêu được định nghĩa thanh toán điện tử, phân biệt được các hệ thống thánh toán điện 

tử; 

- Phân biệt được các phương tiện thanh toán trong điện tử; 

- Hiểu được các mô hình thanh toán điện tử. 

b) Kỹ năng: 

Kết thúc học phần, sinh viên khả năng ứng dụng kiến thức đã học vào đời sống và 

công việc như: chuyển tiền, thanh toán hóa đơn và mua hành trực tuyến nhanh chóng 

c) Thái độ: 

- Có thái độ chấp hành nghiêm túc các yêu cầu của học phần 

- Có ý thức tìm tòi, học hỏi để trao dồi kiến thức về phát triển mã nguồn mở. 

4. Nội dung học phần: 

Chương 1. TỔNG QUAN VỀ THANH TOÁN TRONG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ  

1.1. Tổng quan về thanh toán điện tử 

1.1.1. Khái niệm 

 1.1.2. Những ưu thế và sự phát triển tất yếu của thanh toán điện tử 
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 1.1.3. Các hệ thống thanh toán điện tử 

 1.1.4. So sánh thanh toán điện tử truyền thống và thanh toán điện tử trong TMĐT 

1.2. Thanh toán điện tử và ngân hàng điện tử ở một số quốc gia trên thế giới 

 1.2.1. Thanh toán điện tử và ngân hàng điện tử ở Mỹ 

 1.2.2. Thanh toán điện tử và ngân hàng điện tử ở Nhật 

 1.2.3. Thanh toán điện tử và ngân hàng điện tử ở Singapore 

Chương 2. CÁC PHƯƠNG TIỆN THANH TOÁN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ 

2.1. Thẻ thanh toán 

 2.1.1. Khái niệm thẻ thanh toán 

 2.1.2. Đặc điểm thẻ thanh toán 

 2.1.3. Cấu tạo thẻ thanh toán 

 2.1.4. Phân loại thẻ thanh toán 

 2.1.5. Vai trò của thẻ thanh toán 

 2.1.6. Các dịch vụ thanh toán bằng thẻ 

2.2. Séc trực tuyến (séc điện tử) 

2.3. Tiền điện tử 

2.4. Thư điện tử P2P  

2.5. Điện thoại đa năng 

Chương 3. HỆ THỐNG THANH TOÁN ĐIỆN TỬ 

3.1. Chuyển tiền điện tư qua hệ thống ngân hàng 

3.2. Một sô mô hình thanh toán điện tử 

 3.2.1. Thanh toán bằng thẻ tín dụng 

 3.2.2. Thanh toán bằng thẻ truyền thống offline 

 3.2.3. Thanh toán theo dạng đặt hàng qua thư 

 3.2.4. Online payment 

Chương 4. AN NINH TRONG THANH TOÁN ĐIỆN TỬ 

4.1. Hệ thống an ninh trong thương mại điện tử 

 4.1.2. Khái quát về an ninh mạng 

 4.1.3. Vì sao cần có an ninh 

 4.1.4. Thiết lập hệ thống an ninh dựa trên luồng giao thông 
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4.2. Lược đồ bảo mật trong các hệ thống thanh toán điện tử 

 4.2.1. Mã hóa 

 4.2.2. Chữ ký số 

 4.2.3. Các chứng thực 

4.3. Giới thiệu một số giao thức giao dịch điện tử bảo mật 

 4.3.1. Giao thức giao dịch điện tử bảo mật SET 

 4.3.2. Giao thức secure socket layer trong thanh toán điện tử 

Chương 5. LỰA CHỌN GIẢI PHÁP THANH TOÁN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ 

5.1. Lựa chọn cổng thanh toán điện tử 

 5.1.1. Vấn đề an ninh 

 5.1.2. Các đặc trưng của cổng thanh toán 

 5.1.3. Mức độ đáp ứng nhu cầu của khách hàng 

5.2. Lựa chọn cách thức xử lý thanh toán 

 5.2.1. Tài khoản thương mại thực và người xử lý bên thứ 3 

 5.2.2. Lựa chọn người xử lý bên thứ 3 

5. Tài liệu tham khảo: 

[1] Thương mại điện tử, Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông, năm 2010 

[2] Vũ Đức Thi, Lê Quốc Hưng và các tác giả, Hệ thống mua bán hàng trên mạng, tạp 

chí Bưu chính viễn thông & Công nghệ Thông tin.  

6. Phương pháp đánh giá học phần:  

STT Tiêu chí đánh giá Hình thức đánh giá Tỉ lệ 

1 Chuyên cần Điểm danh 20% 

2 Thi giữa kỳ Tự luận 20% 

3 Thi cuối kỳ Tự luận 60% 

Tổng cộng  100% 

 

 

II.32. Học phần MARKETING ĐIỆN TỬ  

1. Thông tin chung về học phần: 

- Tên học phần: Marketing điện tử 

- Số tín chỉ: 3 (3, 0) 
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- Học phần học trước: Marketing căn bản, Thương mại điện tử 

2. Mô tả học phần: 

Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về Marketing điện tử, các chiến 

lược Marketing điện tử, trang bị kiến thức và kỹ năng cần thiết để ứng dụng những thành 

tựu của công nghệ thông tin như Internet, Web, … để nâng cao hiệu quả hoạt động 

Marketing như nghiên cứu thị trường trực tuyến, cung cấp các dịch vụ qua mạng, quảng 

cáo trực tuyến, xây dựng thương hiệu qua Internet, phân phối sản phẩm và xúc tiến 

thương mại qua Internet, … cũng như khai thác hệ thống thông tin thương mại và thông 

tin để xúc tiến thương mại quốc tế. 

3. Mục tiêu học phần: 

a) Kiến thức: 

Nêu được những khái niệm cơ bản về Marketing điện tử, ưu điểm của nó so với 

Marketing truyền thống, phân tích được các chiến lược trong Marketing điện tử. 

b) Kỹ năng: 

Vận dụng được các chiến lược trong Mareting điện tử vào một doanh nghiệp kinh 

doanh trực tuyến. 

c) Thái độ: 

Có thái độ học tập tích cực, hiểu được tầm quan trọng của thương mại điện tử và 

marketing điện tử trong kinh doanh hiện nay. 

4. Nội dung học phần: 

Chương 1. TỔNG QUAN VỀ MARKETING ĐIỆN TỬ 

1.1. Khái niệm, đặc điểm và lợi ích của Marketing TMĐT 

1.1.1. Khái niệm kinh doanh điện tử, Marketing điện tử 

1.1.2. Đặc điểm riêng biệt của Marketing điện tử 

1.1.3. Lợi ích của Marketing điện tử 

1.2. Mô hình mối liên hệ tương quan giữa Marketing TMĐT và chiến lược chung của DN 

1.3. Điều kiện áp dụng Marketing TMĐT 

1.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến Marketing TMĐT 

1.4.1. Các nhân tố pháp luật 

1.4.2. Các nhân tố công nghệ 



Trang 148 

 

1.4.3. Các nhân tố về thị trường kinh doanh điện tử 

1.5. Sự cần thiết, đối tượng, nội dung và phương pháp nghiên cứu môn học 

1.5.1. Sự cần thiết và đối tượng môn học 

1.5.2.. Nội dung và phương pháp nghiên cứu môn học 

 

Chương 2. HÀNH VI KHÁCH HÀNG ĐIỆN TỬ  

2.1. Tổng quan về khách hàng trong thế kỷ 21 

2.2. Nguyên nhân các khách hàng chưa tiếp cận với TMĐT 

2.2.1. Các vấn đề văn hóa xã hội 

2.2.2. Các vấn đề về công nghệ 

2.2.3. Các vấn đề về chính trị pháp luật 

2.3. Nhân tố ảnh hưởng đến hành vi và quyết định mua của Khách hàng 

2.3.1. Bối cảnh chung 

2.3.2. Các tính cách cá nhân ảnh hưởng đến quy trình trao đổi điện tử 

2.3.3. Các chi phí của khách hàng điện tử 

2.3.4. Quy trình trao đổi qua Internet 

2.3.5. Một số vấn đề đặt ra đối với trao đổi qua Internet 

2.4. Đặc điểm, mô hình hành vi của khách hàng điện tử  

2.4.1. Khách hàng trong B2B 

2.4.2. Khách hàng trong B2C 

Chương 3. QUẢN TRỊ TRI THỨC MARKETING ĐIỆN TỬ 

3.1. Chiến lược chuyển tải dữ liệu 

3.1.1. Tổ chức học hỏi, nghiên cứu 

3.1.2. Chuyển tải dữ liệu thành tri thức 

3.2. Quản trị tri thức Marketing trong TMĐT 

3.2.1 Hệ thống thông tin Marketing thương mại điện tử 

3.2.2. Các nguồn dữ liệu Internet 

3.2.3. Các cách tiếp cận nghiên cứu qua Internet 

3.3. Phân định CSDL Marketing và kho chứa DL  

3.3.1. Thu thập dữ liệu từ giao diện của khách hàng 



Trang 149 

 

3.3.2. Thu thập dữ liệu từ Server 

3.3.3. Tiếp cận nghiên cứu từ không gian thực 

3.3. Một số cách tiếp cận nghiên cứu tận dụng công nghệ khác 

3.4. Phân định CSDL Marketing và kho chứa DL 

3.4.1. Thu thập dữ liệu từ giao diện của khách hàng 

3.4.2. Thu thập dữ liệu từ Server 

3.4.3. Tiếp cận nghiên cứu từ không gian thực 

3.5. Phân tích và phân phối dữ liệu 

3.6. Các ma trận quản trị tri thức Marketing TMĐT 

Chương 4. CHIẾN LƯỢC ĐỊNH VỊ VÀ HOẠCH ĐỊNH MARKETING ĐIỆN TỬ 

4.1. Định vị Marketing TMĐT 

4.1.1. Các tiêu thức chính trong phân đoạn thị trường điện tử 

4.1.2. Định vị khách hàng điện tử mục tiêu 

4.1.3. Định vị cộng đồng điện tử mục tiêu 

4.1.4. Các chiến lược định vị 

4.2. Hoạch đinh Marketing TMĐT 

4.2.1. Khái niệm, vai trò và vị trí của hoạch định Marketing thương mại điện tử 

4.2.2. Các loại kế hoạch Marketing thương mại điện tử 

4.2.3. Quy trình hoạch định Marketing thương mại điện tử 

 Chương 5. QUẢN TRỊ CHÀO HÀNG VÀ ĐỊNH GIÁ TRONG TMĐT 

5.1. Quản trị chào hàng trong TMĐT 

5.1.1. Khái niệm chào hàng trong thương mại điện tử 

5.1.2. Những lợi ích của chào hàng trong thương mại điện tử 

5.1.3. Những đặc tính cơ bản của chào hàng trong thương mại điện tử 

5.1.4. Các chiến lược chào hàng trong TMĐT và xu hướng sử dụng công nghệ cho chào 

hàng trong Marketing thương mại điện tử 

5.2. Quản trị giá trong TMĐT 

5.2.1. Sự thay đổi giá trong môi trường Internet 

5.2.2. Giá từ quan điểm của người mua và người bán 

5.2.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến việc định giá 
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5.2.4. Các chiến lược định giá trong thương mại điện tử 

Chương 6. QUẢN TRỊ XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ 

6.1. Tổng quan về xúc tiến TMĐT 

6.1.1. Khái niệm và đặc điểm của xúc tiến TMĐT 

6.1.2. Các công cụ xúc tiến TMĐT 

6.1.3. Sự ảnh hưởng của các công cụ theo thứ bậc 

6.1.4. Định nhãn hiệu với hồi đáp trực tuyến 

6.2. Quản trị trực tuyến 

6.2.1. Các xu hướng quảng cáo trực tuyến 

6.2.2. Các mô hình quảng cáo trực tuyến 

6.3. Marketing quan hệ công chúng điện tử 

6.3.1. Xây dựng nội dung Website của doanh nghiệp 

6.3.2 Xây dựng cộng đồng điện tử 

6.3.3. Các cộng đồng trực tuyến 

6.4. Xúc tiến bán hàng trên mạng 

6.4.1. Sử dụng coupon 

6.4.2. Hàng mẫu 

6.4.3. Hàng khuyến mãi 

6.5. Marketing trực tiếp 

6.5.1 Email Marketing 

6.5.2. Marketing lan truyền 

6.5.3. SMS 

6.6. Ma trận xúc tiến TMĐT 

Chương 7. QUẢN TRỊ PHÂN PHỐI TRONG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ 

7.1. Khái niệm, đặc điểm, vai trò của phân phối trong TMĐT 

7.1.1. Khái niệm phân phối trong thương mại điện tử 

7.1.2. Đặc điểm của phân phối trong thương mại điện tử 

7.1.3. Vai trò của phân phối trong thương mại điện tử 

7.2. Các loại hình trung gian phân phối trong TMĐT 

7.2.1. Tài trợ nội dung 



Trang 151 

 

7.2.2. Bán hàng trực tiếp 

7.2.3. Trung gian thông tin 

7.2.4. Trung gian phân phối 

Chương 8. KIỂM TRA VÀ ĐÁNH GIÁ CHƯƠNG TRÌNH MARKETING TMĐT 

8.1. Khái niệm và bản chất của kiểm tra và đánh giá chương trình Marketing TMĐT 

8.2. Quy trình kiểm tra và đánh giá chương trình Marketing TMĐT 

8.3. Rà soát các nhân tố cấu thành Marketing TMĐT 

8.4. Mô thức kiểm tra và đánh giá chương trình Marketing TMĐT 

5. Tài liệu tham khảo: 

[1] Nguyễn Bách Khoa, Marketing thương mại điện tử, NXB Thống Kê –Hà Nội – 2003 

[2] Th.S Nguyễn Văn Thoạn GV ĐH Ngoại Thương, Slide bài giảng chuyên đề 

marketing điện tử 

6. Phương pháp đánh giá học phần: 

Hình thức Tỉ lệ 

1. Chuyên cần 10% 

2. Bài tập nhóm 20% 

3. Thi giữa kì (Mid-term test) 20% 

4. Thi cuối kì (Final exam) 50% 

Tổng 100% 

 

II.33. Học phần QUẢNG CÁO VÀ XÚC TIẾN BÁN HÀNG 

1. Thông tin chung về học phần: 

- Tên học phần: Quảng cáo và xúc tiến bán hàng  

- Số tín chỉ: 3 (3, 0) 

2. Mô tả học phần: 

Xúc tiến bán hàng là một trong những yếu tố của tổ hợp truyền thông Marketing 

tích hợp nhằm chuyển tải giá trị Khách hàng. Học phần cung cấp cho sinh viên kiến thức 

nền tảng về các hoạt động xúc tiến bán hàng (khuyến mại bán hàng) chẳng hạn như mục 

tiêu, tác dụng của hoạt động khuyến mại bán hàng, các công cụ khuyến mại bán hàng 

chính được sử dụng, cách thức phát triển chương trình xúc tiến bán hàng. 
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3. Mục tiêu học phần:  

a) Kiến thức: 

- Trình bày định nghĩa xúc tiến bán hàng và mục tiêu của hoạt động xúc tiến bán 

hàng; 

- Xác định được các công cụ khuyến mại bán hàng; 

- Xây dựng và phát triển chương trình khuyến mại bán hàng; 

- Vận dụng kiến thức phân tích chương tình khuyến mại bán hàng của một tổ chức 

trong tình huống cụ thể.  

b) Kỹ năng: 

- Kỹ năng làm việc độc lập, kỹ năng làm việc nhóm; 

- Khả năng tư duy sáng tạo, phân tích và giải quyết vấn đề. 

c) Thái độ: 

- Sinh viên yêu thích học phần, đặc biệt có hứng thú trong việc ứng dụng kiến thức 

về khuyến mại để phân tích các chương trình khuyến mại của các doanh nghiệp trong 

thực tế. 

- Có hứng thú tìm hiểu thêm những kiến thức liên quan để cái cái nhìn tổng quát về 

các hoạt động truyền thông Marketing. 

4. Nội dung học phần:  

Chương 1. TỔNG QUAN XÚC TIẾN BÁN HÀNG 

1.1 Tổng quan xúc tiến bán hàng 

1.1.1. Định nghĩa xúc tiến bán hàng 

1.1.2. Mục tiêu của hoạt động xúc tiến bán hàng 

1.2. Sự phát triển của hoạt động xúc tiến bán hàng 

Chương 2. CÔNG CỤ XÚC TIẾN BÁN HÀNG 

2.1. Khuyến mại người tiêu dùng 

2.2. Khuyến mại thương mại 

2.3. Khuyến mại doanh nghiệp 

Chương 3. PHÁT TRIỂN CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI BÁN HÀNG 

3.1. Phân tích nhu cầu thị trường 

3.2. Xây dựng chương trình khuyến mại bán hàng 
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3.2.1. Quy mô ưu đãi và điều lệ tham dự 

3.2.2. Cách thức quảng bá và phân phối khuyến mãi 

3.2.3. Thời lượng khuyến mại 

3.2.4. Xác định ngân sách cho chương trình 

3.2.5. Đánh gía hiệu quả của chương trình khuyến mại bán hàng 

Chương 4. ĐÁNH GIÁ VAI TRÒ XÚC TIẾN BÁN HÀNG TRONG CHƯƠNG 

TRÌNH TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢP 

4.1. Truyền thông marketing tích hợp 

4.1.1. Định nghĩa truyền thông marketing tích hợp (IMC) 

4.1.2. Các hoạt động trong IMC 

4.2. Vai trò của xúc tiến bán hàng trong tổ hợp truyền thông Marketing tích hợp (IMC) 

5. Tài liệu tham khảo: 

[1] Advertising and Promotion: An Integrated Marketing Communication Perspective 

(2001), Belch, 5th Edition, International Edition 

6. Phương pháp đánh giá học phần:  

STT Tiêu chí đánh giá Hình thức đánh giá Tỉ lệ 

1 Chuyên cần Lên lớp  10 % 

2 Thi giữa kỳ Bài tập cá nhân 20 % 

3 Bài tập lớn Bài tập nhóm 20% 

3 Thi cuối kỳ Tự luận  50 % 

TC  100% 

 

 

II.34. Học phần QUẢN TRỊ BÁN HÀNG 

1. Thông tin chung về học phần: 

- Tên học phần: Quản trị bán hàng 

- Số tín chỉ: 3 (3, 0) 

- Học phần học trước : Quản trị học 

2. Mô tả học phần: 
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Quản trị bán hàng là môn học nghiên cứu hoạt động bán hàng và cách thức tổ 

chức, quản lý hoạt động bán hàng của doanh nghiệp. Nội dung của môn học bao 

gồm Tổng quan về bán hàng và quản trị bán hàng; Xây dựng kế hoạch bán hàng; Kỹ 

thuật bán hàng và chăm sóc khách hàng; Thiết kế và tổ chức lực lượng bán hàng trong 

doanh nghiệp; Quản trị đội ngũ bán hàng và phân tích đánh giá kết quả bán hàng. 

 

3. Mục tiêu học phần: 

a) Kiến thức: 

Học phần giúp cho học viên có được kiến thức và kỹ năng cơ bản về quản trị bán 

hàng, nhận thức về người quản lý bán hàng và nhân viên bán hàng trong công ty, hiểu và 

vận dụng tốt các kỹ năng đối với nhà quản trị bán hàng, nắm được cách thức xây dựng và 

quản trị đội ngũ bán hàng, cuối cùng là nhận thức được tương lai phát triển của quản trị 

bán hàng. 

b) Kỹ năng: 

SV có các kỹ năng cơ bản về bán hàng và cách thức xúc tiến bán hàng. 

c) Thái độ: 

SV có thái độ chăm chỉ và nghiêm túc đối với học phần. 

4. Nội dung học phần: 

Chương 1. TỔNG QUAN VỀ BÁN HÀNG VÀ QUẢN TRỊ BÁN HÀNG 

1.1. Bán hàng và lịch sử phát triển của bán hàng 

1.2. Quan niệm về bán hàng và quản trị bán hàng 

1.2.1. Bán hàng với tư cách là phạm trù kinh tế 

1.2.2. Bán hàng với tư cách là hành vi 

1.2.3. Bán hàng với tư cách là một chức năng kinh doanh của doanh nghiệp 

1.2.4. Bán hàng với tư cách là một quá trình 

1.3. Bản chất vai trò của hoạt động bán hàng 

1.3.1. Bản chất của hoạt động bán hàng 

1.3.2. Vai trò của hoạt động bán hàng 

1.3.3. Chức năng, nhiệm vụ của hoạt động bán hàng 

1.3.4. Hoạt động của người bán hàng 
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1.3.5. Yêu cầu đối với người bán hàng 

1.3.6. Phân loại người bán hàng 

1.4. Bản chất, vai trò của quản trị bán hàng 

1.4.1. Khái niệm về Quản trị bán hàng  

1.4.2. Bản chất của quản trị bán hàng 

1.4.3. Vai trò của quản trị bán hàng 

1.5. Các loại hình bán hàng trong doanh nghiệp 

1.5.1. Các loại hình bán hàng trong doanh nghiệp 

1.5.2. Các hình thức bán hàng trong doanh nghiệp BCVT 

Chương 2. XÂY DỰNG KẾ HOẠCH BÁN HÀNG  

2.1. Quy trình xây dựng kế hoạch bán hàng 

2.2. Nghiên cứu nhiệm vụ, mục tiêu của doanh nghiệp 

2.3. Phân tích môi trường kinh doanh và tiềm lực bán hàng của doanh nghiệp 

2.4. Xác định mục tiêu và kế hoạch bán hàng 

2.4.1. Xác định mục tiêu bán hàng 

2.4.2. Xác định các chỉ tiêu của kế hoạch bán hàng 

2.4.3. Các dạng kế hoạch bán hàng của doanh nghiệp 

2.5. Xác định kỹ thuật và hệ thống yểm trợ bán hàng 

2.5.1. Phương thức bán hàng 

2.5.2. Hình thức bán hàng 

2.5.3. Mục tiêu và chính sách giá 

2.5.4. Quảng cáo và xúc tiến bán hàng 

2.5.5. Phát triển và hoàn thiện lực lượng bán hàng 

2.6. Tổ chức và thực hiện kế hoạch bán hàng 

2.7. Đánh giá và kiểm tra việc thực hiện kế hoạch bán hàng 

Chương 3. KỸ THUẬT BÁN HÀNG VÀ CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG 

3.1. Nghiên cứu hành vi mua của người tiêu dùng 

3.1.1. Nghiên cứu hành vi mua của người tiêu dùng cuối cùng 

3.1.2. Nghiên cứu hành vi mua của tổ chức 

3.2. Kỹ thuật bán hàng 
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3.2.1. Kỹ năng chinh phục khách hàng 

3.2.2. Kỹ năng bán hàng 

3.3. Hoạt động chăm sóc khách hàng 

3.3.1. Khái niệm và vai trò của hoạt động chăm sóc khách hàng 

3.3.2. Tổ chức bộ máy chăm sóc khách hàng 

3.3.3. Nội dung hoạt động chăm sóc khách hàng 

3.3.4. Các hình thức chăm sóc khách hàng 

3.3.5. Phương tiện hỗ trợ cho công tác chăm sóc khách hàng 

Chương 4. THIẾT KẾ VÀ TỔ CHỨC LỰC LƯỢNG BÁN HÀNG TRONG 

DOANH NGHIỆP  

4.1. Lực lượng bán hàng trong doanh nghiệp 

4.1.1. Lực lương bán hàng cơ hữu của doanh nghiệp 

4.1.2. Các đại lý đặc quyền 

4.1.3. Lực lượng bán hàng trung gian 

4.1.4. Lực lượng bán hàng trung gian 

4.2. Xác định điểm bán hàng và kênh phân phối 

4.2.1. Xác định điểm bán hàng 

4.2.2. Lựa chọn kênh phân phối 

4.3. Thiết kế và tổ chức lực lượng bán hàng 

4.3.1. Xác định mục tiêu và chiến lược của lực lượng bán hàng 

4.3.2. Xác định cơ cấu của lực lượng bán hàng 

4.3.3. Xác định quy mô của lực lượng bán hàng 

4.3.4. Xác định chế độ đãi ngỗ cho lực lượng bán hàng 

Chương 5. QUẢN TRỊ ĐỘI NGŨ BÁN HÀNG  

5.1. Tuyển mộ, tuyển chọn các phân tử lực lượng bán hàng 

5.2. Huấn luyện các lực lượng bán hàng 

5.3. Tổ chức quản lý đội ngũ bán hàng 

5.4. Động viên, khuyên khích đội ngũ bán hàng 

5.5. Đánh giá thành tích của đội ngũ bán hàng 

Chương 6. PHÂN TÍCH ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ BÁN HÀNG  
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6.1. Nội dung đánh giá hoạt động bán hàng 

6.1.1. Đối tượng đánh giá 

6.1.2. Nội dung đánh giá 

6.2. Các nguồn thông tin phục vụ việc đánh giá 

6.3. Phương pháp đánh giá 

6.3.1. Hình thức đánh giá 

6.3.2. Phương pháp cơ bản để đánh giá 

6.3.3.Các chỉ tiêu đánh giá kết quả bán hàng 

5. Tài liệu tham khảo: 

[1] Lê Anh Cường, Nguyễn Kim Chi, Nguyễn Thị Lệ Huyền, Tiếp thị – Bán hàng, Nhà 

xuất bản Lao động xã hội, 2004. 

[2] James M.Comer, Sales Management, 2002. 

[3] Michael T. Bosworth John R. Holland, Customer Centric Selling , 2004. 

6. Phương pháp đánh giá học phần: 

STT Tiêu chí đánh giá Hình thức đánh giá Tỉ lệ 

1 Chuyên cần Điểm danh 20% 

2 Thi giữa kỳ Tự luận 20% 

3 Thi cuối kỳ Tự luận 60% 

TC  100% 

 

 

II.35. Học phần QUẢN TRỊ THƯƠNG HIỆU 

1. Thông tin chung về học phần: 

- Tên học phần: Quản trị thương hiệu 

- Số tín chỉ: 3 (3, 0) 

2. Mô tả học phần: 

Trong xu thế hội nhập quốc tế và cạnh tranh ngày càng gay gắt, nền kinh tế Việt 

Nam đã có nhiều chuyển biến tích cực, phát triển cả về chiều rộng và chiều sâu, vấn đề 

thương hiệu đang được rất nhiều doanh nghiệp quan tâm. Thương hiệu không chỉ đơn 

thuần là dấu hiệu để phân biệt hàng hoá, dịch vụ của một doanh nghiệp hay một tổ chức 
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này với hàng hoá, dịch vụ của các doanh nghiệp và tổ chức khác, mà cao hơn, đó chính là 

một cơ sở để khẳng định vị thế của doanh nghiệp trên thương trường cũng như uy tín, 

hình ảnh của doanh nghiệp trong tâm trí khách hàng. 

Thương hiệu có vai trò quan trọng không chỉ đối với doanh nghiệp mà cả đối với 

người tiêu dùng. Thương hiệu mạnh là tài sản vô giá của doanh nghiệp. Tuy nhiên trong 

thực tế không ít doanh nghiệp còn hiểu chưa đúng về vai trò của thương hiệu, điều đó 

có thể dẫn đến những thiệt hại nhất định cho doanh nghiệp trong quá trình phát triển. 

Tạo dựng và quản trị một thương hiệu là cả một quá trình đòi hỏi sự nỗ lực phấn đấu 

không ngừng và sự đầu tư thích đáng của doanh nghiệp. 

Quản trị thương hiệu trang bị những nội dung cơ bản nhằm làm rõ bản chất của 

thương hiệu; vai trò của thương hiệu; vấn đề xây dựng, thiết kế thương hiệu; các thương 

hiệu cần được quản lý và duy trì như thế nào trong suốt quá trình kinh doanh. 

3. Mục tiêu học phần: 

a) Kiến thức: 

Sau khi kết thúc học phần, sinh viên có thể nắm vững các nội dung cụ thể sau: 

 - Vai trò của thương hiệu trong kinh doanh, khái niệm tài sản thương hiệu và những 

lợi ích của việc tạo lập một thương hiệu mạnh; 

  - Phương thức xây dựng và tạo lập tài sản thương hiệu, thiết kế và lựa chọn các 

thành tố thương hiệu, khuếch trương thương hiệu thông qua các chương trình marketing; 

- Phương pháp đánh giá thương hiệu và cách thức tiến hành đánh giá thương hiệu; 

  - Các chiến lược xây dựng thương hiệu và điều chỉnh chiến lược xây dựng thương 

hiệu theo thời gian; 

- Bảo vệ thương hiệu và khai thác thương hiệu thông qua nhượng quyền thương 

mại. 

b) Kỹ năng: 

- Có khả năng thiết kế tên thương hiệu và các yếu tố nhận diện thương hiệu như: 

Logo, slogan…; 

- Ứng dụng các lý thuyết truyền thông tích hợp để xây dựng các chiến lược 

marketing; 

- Có khả năng xây dựng định vị cho thương hiệu. 
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c) Thái độ: 

- Có ý thức nghiêm túc trong học tập, luôn chủ động nghiên cứu, tham khảo các tài 

liệu để hoàn thành tốt học phần. 

4. Nội dung học phần: 

Chương 1. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ THƯƠNG HIỆU 

1.1. Quan niệm về thương hiệu 

1.2. Vai trò của thương hiệu 

1.2.1. Vai trò thương hiệu đối với người tiêu dùng 

1.2.2. Vai trò thương hiệu đối với doanh nghiệp 

1.3. Quản trị thương hiệu là gì? 

1.4. Thương mại điện tử giúp thương hiệu trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết 

Chương 2. XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU 

2.1. Quá trình xây dựng thương hiệu 

2.1.1. Mô hình xây dựng thương hiệu 

2.1.2. Tiến trình xây dựng thương hiệu 

2.2. Lựa chọn chiến lược thương hiệu 

2.3. Lựa chọn chính sách thương hiệu 

2.4. Xây dựng thương hiệu mạnh trên thị trường 

2.4.1. Các yếu tố tạo nên một thương hiệu mạnh 

2.4.2. Quy trình xây dựng thương hiệu mạnh trên thị trường 

2.4.3. Khác biệt hóa thương hiệu dưới một đề nghị bán duy nhất 

2.4.4. Tạo lập lòng trung thành của khách hàng cho thương hiệu 

Chương 3. XÁC ĐỊNH TÊN THƯƠNG HIỆU 

3.1. Khái quát về tên thương hiệu 

3.1.1. Các khái niệm khác nhau về tên thương hiệu 

3.1.2. Vai trò của tên thương hiệu 

3.1.3. Các quyết định chiến lược về tên thương hiệu 

3.2. Các yêu cầu đối với tên thương hiệu 

3.3. Quy trình và cách đặt tên thương hiệu 

3.3.1. Quy trình đặt tên thương hiệu 



Trang 160 

 

3.3.2. Cách đăt tên thương hiệu 

3.4. Chiến lược đặt tên thương hiệu 

3.4.1. Phát triển chiến lược đặt tên thương hiệu 

3.4.2. Các chiến lược đặt tên thương hiệu 

Chương 4. THIẾT KẾ BIỂU TRƯNG THƯƠNG HIỆU 

4.1. Khái niệm chung về biểu trưng, logo 

4.2. Vai trò của biểu tượng, Logo trong kinh doanh 

4.3. Cơ sở và các yếu tố xây dựng biểu trưng 

4.3.1. Biểu trưng trong chiến lược thống nhất hóa 

4.3.2. Cơ sở để xây dựng hệ thống nhất hóa 

4.3.3. Thiết kế các yếu tố cơ bản trong hoạt động truyền thông 

4.4. Tổ chức nghiên cứu thiết kế biểu trưng 

4.4.1. Nghiên cứu tiền thiết kế 

4.4.2. Giai đoạn sáng tạo 

4.4.3. Chuẩn hóa thiết kế 

 Chương 5. ĐĂNG KÝ BẢO HỘ THƯƠNG HIỆU 

5.1. Khái quát chung 

5.2. Quy trình đăng ký bảo hộ thương hiệu. 

5.2.1. Quy trình đăng ký thương hiệu tại Việt Nam 

5.2.2. Quy trình đăng ký thương hiệu theo thể thức quốc tế của hiệp định Madrid 

5.2.3. Quy trình đăng ký thương hiệu tại Hoa Kỳ 

5.3. Nội dung đăng ký bảo hộ thương hiệu 

5.3.1. Xác định kiểu loại thương hiệu hàng hóa, nội dung của thương hiệu hàng hóa 

cần đăng ký bảo hộ 

5.3.2. Làm đơn xin đăng ký bảo hộ thương hiệu hàng hóa và nộp lệ phí 

5.3.3. Hoàn thiện và nộp hồ sơ đăng ký bảo hộ thương hiệu hàng hóa 

5.3.4. Giải quyết các công việc khi đăng ký bảo hộ thương hiệu hàng hóa có vấn đề 

vướng mắc 

Chương 6. QUẢN LÝ THƯƠNG HIỆU TRONG QUÁ TRÌNH KINH DOANH 

6.1. Quản lý tài sản thương hiệu 
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6.1.1. Đánh giá thường xuyên tài sản thương hiệu của doanh nghiệp 

6.1.2. Đo lường tài sản thương hiệu và đầu tư cho các hoạt động maketing để duy trì 

tài sản thương hiệu 

6.1.3. Đánh giá mức độ trung thành và giữ gìn sự trung thành của khách hàng với 

thương hiệu 

6.2. Quản lý các yếu tố tạo nên hình ảnh thương hiệu 

6.3. Các vấn đề có tính quyết định khác đối với việc quản trị thương hiệu 

6.3.1. Loại bỏ mở rộng và liên kết các thương hiệu 

6.3.2. Hồi sinh các thương hiệu 

6.4. Vai trò của nhà nước trong xây dựng và quản lý thương hiệu 

5. Tài liệu tham khảo: 

[1] TS. Trương Đình Chiến, Quản trị thương hiệu hàng hoá, Nhà xuất bản thông kê - 

2005 

[2] Lê Anh Cường, Tạo dựng và quản trị thương hiệu - Danh tiếng và lợi nhuận, Nhà 

xuất bản Lao động – Xã hội, Hà Nội – 2003 

[3] Lê Xuân Tùng, Xây dựng và phát triển thương hiệu, Nhà xuất bản Lao động Xã hội –

2005 

[4] Gia Linh, Minh Đức, Chiến lược thương hiệu, Nhà xuất bản từ điển bách khoa – 2006 

[5] Dương Hữu Mạnh, Quản trị tài sản thương hiệu, Nhà xuất bản Thống kê – 2005 

6. Phương pháp đánh giá học phần: 

STT Tiêu chí đánh giá Hình thức đánh giá Tỉ lệ 

1 Chuyên cần Điểm danh 10% 

2 Bài tập nhóm Báo cáo 10% 

3 Thi giữa kỳ Tự luận 20% 

4 Thi cuối kỳ Tự luận 60% 

TC  100% 

 

 

II.36. Học phần QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ 

1. Thông tin chung về học phần: 
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- Tên học phần: Quản trị chiến lược thương mại điện tử 

- Số tín chỉ: 3 (3, 0) 

2. Mô tả học phần: 

Học phần này bao gồm các kiến thức cơ bản về quản trị chiến lược và các chiến 

lược kinh doanh điện tử. Môn học được xây dựng thành 6 chương tập trung vào các kiến 

thức cơ bản về phân tích, đánh giá và hoạch định chiến lược kinh doanh trước sự tác động 

của môi trường kinh doanh, đặc biệt yếu tố công nghệ thông tin. Bên cạnh đó còn giới 

thiệu các chiến lược ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động kinh doanh hiện tại 

và ứng dụng công nghệ thông tin để xây dựng mô hình kinh doanh mới (e-business).  

3. Mục tiêu học phần: 

a) Kiến thức: 

- Trình bày được đặc điểm các chiến lược kinh doanh điện tử 

- Phân tích môi trường bên ngoài và môi trường bên trong của doanh nghiệp. 

b) Kỹ năng: 

- Ứng dụng được các kiến thức về chiến lược kinh doanh để phân tích doanh nghiệp 

- Kỹ năng thuyết trình các vấn đề của doanh nghiệp. 

c) Thái độ: 

- Có thái độ chấp hành nghiêm túc các yêu cầu của môn học 

- Có ý thức tìm tòi, học hỏi để trao dồi kiến thức và hiểu biết về lịch sử. 

4. Nội dung học phần: 

Chương 1. TỔNG QUAN VỀ CHIẾN LƯỢC KINH DOANH VÀ CÁC CHIẾN 

LƯỢC KINH DOANH ĐIỆN TỬ 

1.1. Các khái niệm  

1.2. Các chiến lược Kinh doanh điện tử 

Chương 2. TẦM NHÌN – SỨ MỆNH – MỤC TIÊU CHIẾN LƯỢC 

2.1. Tầm nhìn 

2.2. Sứ mệnh 

2.3. Mục tiêu chiến lược 

Chương 3. PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG BÊN NGOÀI 

3.1. Môi trường Vĩ mô 
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3.2. Môi trường ngành 

Chương 4. PHÂN TÍCH NỘI BỘ TỔ CHỨC. 

4.1. Phân tích chuỗi giá trị 

4.2. Các chiến lược chức năng  

Chương 5. TẠO DỰNG LỢI THỀ CẠH TRANH 

5.1. Bản chất lợi thế cạnh tranh 

5.2. Các chiến lược cạnh tranh 

 

 

5. Tài liệu tham khảo: 

[1] Dave Chaffey, E-Business and E-Commerce Management, 4th edittion, Prentice Hall, 

2009 

[2] PGS.TS. Nguyễn Ngọc Sơn, Giáo trình Quản trị chiến lược, Nhà xuất bản giáo dục 

Việt Nam 

[3] PGS.TS. Lê Thế Giới, TS. Nguyễn Thanh Liêm, Giáo trình Quản trị chiến lược, Nhà 

xuất bản thống kê. 

6. Phương pháp đánh giá học phần:  

STT Tiêu chí đánh giá Hình thức đánh giá Tỉ lệ 

1 Chuyên cần Điểm danh 20 % 

2 Thi giữa kỳ Tự luận 20 % 

3 Thi cuối kỳ Tự luận 60 % 

Tổng cộng  100% 

 

 

II.37. Học phần QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ  

1. Thông tin chung về học phần: 

- Tên học phần: Quản trị rủi ro trong thương mại điện tử 

- Số tín chỉ: 3 (3, 0) 

2. Mô tả học phần: 

Môn học cung cấp những kiến thức về Bảo đảm an toàn thông tin cho máy tính là 

bảo vệ dữ liệu khỏi bị truy cập, sử dụng, thay đổi, hoặc phá hủy một cách trái phép. Bất 
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kỳ hành động hoặc đối tượng nào gây nguy hại đến tài sản máy tính đều bị coi như là một 

mối đe dọa. 

3. Mục tiêu học phần: 

a) Kiến thức: 

Học phần Quản trị rủi ro trong TMĐT nhằm cung cấp cho sinh viên kiến thức về rủi 

ro trong TMĐT và các cách để quản trị rủi ro trong TMĐT. 

b) Kỹ năng: 

Những kiến thức trong học phần này là nền tảng, giúp cho sinh viên có những kỹ 

năng tính toán để vận dụng chúng vào các học phần chuyên ngành và nghiệp vụ sau này. 

c) Thái độ: 

Tạo cho sinh viên cảm thấy thích thú, say mê cho ngành học TMĐT và cũng như 

các môn học liên quan. 

4. Nội dung học phần: 

Chương 1. TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG THƯƠNG MẠI ĐIỆN 

TỬ 

1.1. Khái niệm về Rủi ro, Quản trị rủi ro 

1.2. Nội dung của quá trình quản trị rủi ro 

1.3. Tổng quan về rủi ro trong thương mại điện tử 

Chương 2. NHẬN DẠNG RỦI RO TRONG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ 

2.1. Thành phần của rủi ro 

2.2. Phương pháp nhận dạng rủi ro 

2.3. Phân tích nguyên nhân và tổn thất 

2.4. Một số rủi ro doanh nghiệp gặp phải trong thương mại điện tử 

Chương 3. ĐO LƯỜNG RỦI RO VÀ ĐẢM BẢO AN TOÀN TRONG THƯƠNG 

MẠI ĐIỆN TỬ 

3.1. Mục tiêu của đo lường rủi ro trong Thương mại điện tử 

3.2. Phương pháp đo lường rủi ro trong Thương mại điện tử 

3.3. An toàn trong Thương mại điện tử 

Chương 4. BẢO HIỂM RỦI RO TRONG THƯƠNG MẠ ĐIỆN TỬ 

4.1.Tầm quan trọng của Bảo hiểm trong công tác quản trị rủi ro trong TMĐT 
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4.2.Tác dụng của Bảo hiểm rủi ro trong thương mại điện tử  

4.3. Nội dung của bảo hiểm rủi ro trong thương mại điện tử  

4.4.Những vấn đề cần lưu ý khi tham gia bảo hiểm rủi ro trong thương mại điện tử 

5. Tài liệu tham khảo: 

[1] Đoàn Thị Hồng Vân, Quản trị rủi ro và khủng hoảng, NXB Lao động - Xã Hội, 2009 

 

 

 

 

6. Phương pháp đánh giá học phần: 

STT Tiêu chí đánh giá Hình thức đánh giá Tỉ lệ 

1 Chuyên cần Điểm danh 20% 

2 Thi giữa kỳ Tự luận 20% 

3 Thi cuối kỳ Tự luận 60% 

TC  100% 

 

II.38. Học phần CƠ SỞ DỮ LIỆU VÀ HỆ QUẢN TRỊ CSDL 

1. Thông tin chung về học phần: 

- Tên học phần: Cơ sở Dữ liệu và hệ quản trị CSDL 

- Số tín chỉ: 3 (3, 0) 

- Học phần học trước: Tin học đại cương 

2. Mô tả học phần: 

Môn học này trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản về cơ sở dữ liệu, các 

phương pháp tiếp cận và các nguyên tắc thiết kế các hệ cơ sở dữ liệu quan hệ, quản trị 

một hệ thống cơ sở dữ liệu bao gồm việc quản trị người dùng, quản trị cơ sở dữ liệu, các 

kiến thức về sao lưu, phục hồi dữ liệu. 

3. Mục tiêu học phần: 

a) Kiến thức: 

Học xong môn này sinh viên phải nắm vững các phép toán cơ bản của ngôn ngữ 

thao tác dữ liệu trên các hệ cơ sở dữ liệu. 
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b) Kỹ năng: 

Có thể thao tác thành thạo các chức năng cơ bản thường dùng của phần mềm hệ 

quản trị cơ sở dữ liệu Microsoft Access. 

c) Thái độ: 

SV có thái độ nghiêm túc đối với học phần. 

4. Nội dung học phần: 

Chương 1. KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ CƠ SỞ DỮ LIỆU 

1.1. Cơ sở dữ liệu là gì 

1.2. Sự cần thiết của các hệ cơ sở dữ liệu 

1.3. Mục tiệu của các hệ cơ sở dữ liệu 

1.4. Mô hình kiến trúc tổng quát 3 mức hệ cơ sở dữ liệu 

1.5. Ngôn ngữ con dữ liệu và hệ quản trị cơ sở dữ liệu 

1.6. Tổ chức lưu trữ dữ liệu 

1.7. Các mô hình xử lý dữ liệu 

Chương 2. CÁC MÔ HÌNH CƠ SỞ DỮ LIỆU 

2.1. Khái niệm mô hình dữ liệu 

2.2. Mô hình CSDL phân cấp 

2.3. Mô hình CSDL mạng 

2.4. Mô hình CSDL quan hệ 

2.5. Mô hình thực thể kết hợp 

2.6. Mô hình dữ liệu hướng đối tượng 

Chương 3. MÔ HÌNH DỮ LIỆU QUAN HỆ 

3.1. Các khái niệm 

 3.1.1. Thuộc tính 

 3.1.2. Miền 

 3.1.3. Tích Đề - Các 

 3.1.4. Quan hệ 

 3.1.5. Lược đồ quan hệ 

 3.1.6. Các tính chất của quan hệ 

 3.1.7. Khóa  
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3.2. Ngôn ngữ truy vấn SQL 

Chương 4. TỔNG QUAN VỀ MICROSOFT ACCESS  

4.1. Giới thiệu chung 

4.2. Thiết kế cơ sở dữ liệu 

4.2.1. Các bước thiết kế một cơ sở dữ liệu 

4.2.2. Xác định các bảng cần thiết trong cơ sở dữ liệu 

4.2.3. Xác định trường 

4.2.4. Xác định các mối quan hệ 

4.2.5. Tinh chế lại thiết kế 

4.3. Khởi động và sử dụng các đối tượng trong cơ sở dữ liệu 

4.3.1. Khởi động và thoát khỏi Access 

4.3.2. Tạo mới và mở cơ sở dữ liệu 

4.4. Sử dụng cửa sổ Database 

Chương 5. BẢNG 

5.1. Khái niệm về bảng 

5.2. Tạo bảng mới trong cơ sở dữ liệu 

5.2.1. Cửa sổ Table trong chế độ Design View 

5.2.2. Thêm trường vào bảng 

5.2.3. Đặt tên trường 

5.2.4. Các kiểu dữ liệu và chọn kiểu dữ liệu 

5.2.5. Tạo khóa chính cho bảng 

5.3. Xem và thêm mẫu tin vào bảng 

5.4. Quan hệ giữa các bảng 

Chương 6. TRUY VẤN 

6.1. Khái niệm và các loại truy vấn 

6.2. Cách tạo truy vấn 

6.2.1. Tạo truy vấn “Query Wizard” 

6.2.2. Tạo truy vấn ở chế độ “Design View” 

6.3.  Một số xử lý khi thực hiện truy vấn 

6.3.1. Chọn trường và thêm trường vào truy vấn 
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6.3.2. Sắp xếp lại, chèn và xóa trường 

6.3.3. Tạo điều kiện 

6.3.4. Phương pháp lập biểu thức 

6.3.5. Mối quan hệ giữa các thuộc tính của trường truy vấn  

6.4. Giới thiệu lệnh thực hiện một số loại truy vấn 

6.4.1. Truy vấn cập nhật dữ liệu 

6.4.2. Truy vấn tạo bảng 

6.4.3. Truy vấn xóa dữ liệu 

6.4.4. Truy vấn trích lưu số liệu 

6.5. Sử dụng truy vấn SQL trong Access 

Chương 7. BIỂU MẪU 

7.1. Khái niệm 

7.2. Công dụng của biểu mẫu 

7.3. Tạo biểu mẫu 

7.4. Sử dụng các đối tượng của biểu mẫu 

7.5. MainForm và SubForm  

Chương 8. REPORT 

8.1. Khái niệm và công dụng của report 

8.2. Các loại report 

8.3. Cách tạo report 

8.4. Sao chép và sử đổi report 

5. Tài liệu tham khảo: 

[1] Bài giảng trên lớp do giáo viên soạn. 

[2] Ông Văn Thông, Microsoft Access – Tập 1, 2, 3 & 4, NXB Thống kê, 1995 

[3] Bài tập minh họa lập trình ứng dụng Microsoft Access, NXB Thống kê, 1995 

[4] William Stallings, “Data & Computer Commnunications”, Prentice Hall, New 

Jersey, Sixth Edition, 2000. 

6. Phương pháp đánh giá học phần: 

STT Tiêu chí đánh giá 

đánhwwwwwwwww 

giá 

Hình thức đánh giá Tỉ lệ 

1 Chuyên cần Điểm danh 20% 
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2 Thi giữa kỳ Tự luận 20% 

3 Thi cuối kỳ Tự luận 60% 

Tổng cộng  100% 

 

 

 

 

 

 

II.39. Học phần THIẾT KẾ WEBSITE  

1. Thông tin chung về học phần: 

- Tên học phần: Thiết kế Website  

- Số tín chỉ: 2 (2, 0) 

- Học phần học trước: Tin học văn phòng 

2. Mô tả học phần: 

Thiết kế website là học phần giúp sinh viên hiểu rõ được những kiến thức cơ bản 

về Internet và Website, bắt đầu công việc thiết kế website bằng ngôn ngữ HTML, 

Javascript, CSS, tiếp theo là thành thạo trong việc sử dụng phần mềm chuyên nghiệp 

dùng để thiết kế website như Macromedia Dreamweaver cùng các công cụ hỗ trợ thiết kế 

đồ họa nhỏ gọn như: XaraWebstyle, Flax, DHTMLSothink… cuối cùng là đăng ký 

Hosting và Domain để Upload Website lên Webserver duy trì và bảo vệ. 

3. Mục tiêu học phần: 

a) Kiến thức: 

- Có kiến thức nền tảng cho học tập và nghiên cứu về lập trình web sau này 

- Trang bị những kiến thức để thiết kế một website cơ bản.  

b) Kỹ năng: 

- Tự thiết kế hoàn chỉnh và quản trị các website  

- Vận dụng kết hợp các phần mềm, hình ảnh, âm thanh, tư liệu, thủ thuật để làm 

cho sản phẩm phong phú, sáng tạo. 

c) Thái độ: 

- Cẩn thận, tỉ mỉ và kiên nhẫn trong tất cả các công việc. 
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- Tham gia tích cực và có tinh thần xây dựng vào các hoạt động trên lớp. 

- Chia sẻ thông tin với bạn bè và với giảng viên. 

4. Nội dung học phần: 

Chương 1: TỔNG QUÁT VỀ THIẾT KẾ WEBSITE 

1.1. Các khái niệm 

1.1.1. Khái niệm Web tĩnh, Web động  

1.1.2. Mạng Internet 

1.1.3. Các dịch vụ cơ bản trên Internet 

1.2. Soạn thảo trang web 

1.3. Các thẻ của tập tin HTLM 

1.4. Làm tươi trang web – xem mã nguồn 

Chương 2: CÁC THẺ ĐỊNH DẠNG VĂN BẢN 

2.1. Định dạng kí tự 

2.2. Định dạng đoạn 

2.3. Sử dụng màu 

2.4. Đường kẻ ngang và kí tự đặc biệt 

2.5. Hiệu ứng chuyển động chữ 

2.6. Văn bản danh sách 

Chương 3: TỔ CHỨC WEBSITE, SỬ DỤNG HÌNH ẢNH, THIẾT LẬP LIÊN KẾT 

3.1. Tổ chức lưu trữ website 

3.2. Sử dụng hình ảnh  

3.3. Thiết kế lập liên kết trong trang web 

3.4. Nhúng tập tin media 

Chương 4: THIẾT KẾ BẢNG BIỂU, BIỂU MẪU, KHUNG 

4.1. Thiết kế bảng biểu - table 

4.2. Thiết kế biểu mẫu – form 

4.3. Thiết kế khung - frame 

5. Tài liệu tham khảo: 

[1]. Andrew M.ST Laurent, Open source and free software Licensing, 2004. 

[2]. Karl Fogel, Producing Open source software, 2005 
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6. Phương pháp đánh giá học phần:  

STT Tiêu chí đánh giá Hình thức đánh giá Tỉ lệ 

1 Chuyên cần Điểm danh 20% 

2 Thi giữa kỳ Tự luận 20% 

3 Thi cuối kỳ Tự luận 60% 

Tổng cộng  100% 

 

 

II.40. Học phần PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG THÔNG TIN 

1. Thông tin chung về học phần: 

Tên học phần: Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin 

Số tín chỉ: 3 (3, 0) 

2. Mô tả học phần: 

Đây là học phần tự chọn trong chuyên môn, cung cấp cho sinh viên các kỹ năng cơ 

bản nhất về phân tích và thiết kế hệ thống thông tin, xây dựng các hệ thống thông tin cơ 

bản để phục vụ trong thực tiễn. 

3. Mục tiêu học phần: 

a) Kiến thức: 

- Hiểu được các khái niệm về hệ thống thông tin và phân loại các hệ thống thông 

tin; 

- Hiểu và sử dụng được phương pháp phân tích hệ thống thông tin: khảo sát hệ 

thống, phân tích hệ thống về chức năng, phân tích hệ thống về dữ liệu và mô hình dòng 

dữ liệu; 

- Hiểu và sử dụng được phương pháp thiết kế hệ thống thông tin. 

b) Kỹ năng: 

- Áp dụng các phương pháp phân tích và thiết kế hệ thống thông tin vào việc xây 

dựng ứng dụng thực tế; 

- Bố trí làm việc khoa học đảm bảo an toàn cho người và phương tiện học tập. 

c) Thái độ: SV có thái độ nghiêm túc và chăm chỉ khi theo học học phần này. 

4. Nội dung học phần: 

Chương 1. HỆ THÔNG THÔNG TIN 
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1.1. Thông tin 

1.2. Hệ thống thông tin 

Chương 2. ĐẠI CƯƠNG VỀ PHÂN TÍCH & THIẾT KẾ HỆ THỐNG 

2.1. Các giai đoạn của phân tích và thiết kế hệ thống 

2.2. Vai trò nhiệm vụ trong PT & TK 

2.3. Mô hình hóa hệ thống 

2.4. Phương pháp phân tích và thiết kế có cấu trúc (SADT) 

2.5. Mối liên hệ của các giai đoạn trong SADT  

Chương 3. KHẢO SÁT HỆ THỐNG 

3.1. Mục đích 

3.2. Khảo sát hệ thống 

3.3. Các phương pháp khảo sát 

3.4. Phân tích hiệu quả và rủi ro 

3.5. Tư liệu hóa kết quả khảo sát 

Chương 4. PHÂN TÍCH HỆ THỐNG 

4.1. Phân tích chức năng - Mô hình chức năng  

4.2. Phân tích dữ liệu - Mô hình dữ liệu 

4.3. Mô hình dòng dữ liệu 

4.4. Tư liệu hóa phân tích hệ thống 

Chương 5. THIẾT KẾ HỆ THỐNG 

5.1. Các thành phần thiết kế 

5.2. Thiết kế kiến trúc tổng thể 

5.3. Thiết kế giao diện 

5.4. Thiết kế kiểm soát 

5.5. Thiết kế dữ liệu 

5.6. Thiết kế chi tiết chức năng - MODULE chương trình  

5.7. Tư liệu hóa thiết kế hệ thống 

5. Tài liệu tham khảo: 

[1] Bộ môn Thương mại điện tử - Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin, Giáo trình 

Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin –– Lưu hành nội bộ 
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6. Phương pháp đánh giá học phần: 

STT Tiêu chí đánh giá Hình thức đánh giá Tỉ lệ 

1 Chuyên cần Điểm danh 20% 

2 Thi giữa kỳ Tự luận 20% 

3 Thi cuối kỳ Tự luận 60% 

TC  100% 
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II.41. Học phần CÁC PHẦN MỀM KỸ THUẬT ĐỒ HỌA ỨNG DỤNG 

1. Thông tin chung về học phần: 

- Tên học phần: Các phần mềm kỹ thuật đồ họa ứng dụng 

- Số tín chỉ: 3 (3, 0) 

2. Mô tả học phần: 

Cung cấp công cụ hỗ trợ chỉnh lý ảnh, thiết kế các ý tưởng kinh doanh trên máy vi 

tính. 

3. Mục tiêu học phần: 

a) Kiến thức: cách sử dụng các chương trình đồ họa photoshop phục vụ cho thiết kế, 

chỉnh lý ảnh.  

b) Kỹ năng:  

- Kỹ năng thể hiện được bản vẽ kỹ thuật trên máy. 

- Thể hiện được phối cảnh cho thiết kế trên máy tính. 

c) Thái độ, chuyên cần: 

- Dự lớp đủ số tiết qui định; 

- Tham gia đầy đủ các bài thực hành học phần; 

- Hoàn thành các bài tập về nhà. 

4. Nội dung học phần: 

Chương 1. TỔNG QUAN VỀ PHOTOSHOP 

1.1. Cài đặt  

1.2. Khởi động chương trình photoshop 

1.3. Thanh trình đơn 

1.4. Thanh công cụ 

1.5. Chế độ xem ảnh 

1.6. Làm việc với các palette 

1.7. Sử dụng thông tin trợ giúp 

1.8. Xuất bản vẽ từ Autocad sang Photoshop 

Chương 2. TẠO VÙNG CHỌN 

2.1. Tạo vùng chọn với trình đơn select 
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2.2. Tạo vùng chọn với công cụ marquee 

2.3. Tạo vùng chọn với công cụ magic wand 

2.4. Dùng lệnh color range 

2.5. Lưu và tải vùng chọn 

2.6. Sao chép đối tượng trong vùng chọn 

Chương 3. LÀM VIỆC VỚI LAYER 

3.1. Tạo một file mới 

3.2. Tạo một layer mới 

3.3. Định vị và di chuyển hình ảnh 

3.4. Nhân đôi và xóa layer 

3.5. Hiệu ứng layer 

3.6. Điều chỉnh độ mờ đục và xóa layer 

3.7. Trộn và liên kết các layer 

Chương 4. TÔ VÀ HIỆU CHỈNH MÀU 

4.1. Sử dụng công cụ tô vẽ  

4.2. Tô màu cho đối tượng bằng công cụ gradient 

4.3. Tô màu cho đối tượng bằng công cụ paint bucket 

4.4. Các công cụ dùng để tẩy xóa 

4.5. Làm việc với hộp màu 

Chương 5. MỘT SỐ THAO TÁC KHI THỰC HIỆN PHỐI CẢNH MÁY TÍNH 

5.1. Xử lý bản vẽ Autocad trong Photoshop 

5.2. Xử lý ảnh chụp hiện trạng, ảnh xuất từ 3dsmax trước khi làm phối cảnh 

5.3. Sử dụng các hiệu ứng của bộ lọc filter trong bản vẽ phối cảnh 

5. Tài liệu tham khảo: 

[1] Lê Quang Huy, Photoshop toàn tập, Nhà xuất bản GTVT, 2004.  

[2] Quang Huấn, Photoshop 7.0, Nhà xuất bản GTVT, 2002. 
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6. Phương pháp đánh giá học phần: 

STT Tiêu chí đánh giá Hình thức đánh giá Tỉ lệ 

1 Chuyên cần Điểm danh 20% 

2 Thi giữa kỳ Thực hành 20% 

3 Thi cuối kỳ Thực hành 60% 

TC  100% 

 

II.42. Học phần HÀNH VI NGƯỜI TIÊU DÙNG 

1. Thông tin chung về học phần: 

-Tên học phần: Hành vi người tiêu dùng  

-Số tín chỉ: 2 (2, 0) 

2. Mô tả học phần: 

Hành vi tiêu dùng là học phần ứng dụng kiến thức từ các lĩnh vực tâm lý, xã hội 

học, nhân chủng học và kinh tế học nhằm mô tả và hiểu cách thức người tiêu dùng ứng sử 

trong các tình huống khác nhau. Nghiên cứu các nguyên lý hành vi người tiêu dùng làm 

công tác Marketing cũng như các nhà quản lý đưa ra các chiến lược Marketing phù hợp 

với từng phân đoạn thị trường qua đó nâng cao hiểu quả hoạt động kinh doanh của doanh 

nghiệp.  

Học phần được cấu trúc theo hướng từ vi mô đến vĩ mô với nội dung tập trung vào 

giới thiệu các lý thuyết khoa học về hành vi người tiêu dùng và vai trò của việc nghiên 

cứu HVNTD trong công tác quản trị Marketing. Phân tích một số mô hình hành vi mua 

và ứng dụng của chúng. Xem xét nhân tố bên trong (Nhân tố tâm lý cốt lõi) ảnh hưởng 

như thế nào đến quyết định của người tiêu dùng (Chương II, Chương III, Chương IV, 

Chương V), các giai đoạn trong tiến trình ra quyết định của người tiêu dùng (Chương 

VI). Phản ánh quan điểm vĩ mô về hành vi người tiêu dùng chúng ta xem xét ảnh hưởng 

của các nhân tố bên ngoài hay văn hoá người tiêu dùng và các nhân tố cá nhân (Chương 

VII, Chương VIII, Chương IX). Mỗi nhân tố đều được nghiên cứu vân dụng làm cơ sở 

phát triển các biện pháp Marketing ảnh hưởng đến người tiêu dùng. 
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3. Mục tiêu học phần: 

a) Kiến thức: 

- Hiểu được thế nào là hành vi người tiêu dùng; 

- Nắm được nền tảng tâm lý người tiêu dùng; Ảnh hưởng nhân tố bên trong (nhân tố 

tâm lý cốt lõi) đến quyết định người tiêu dùng; Động cơ thúc đẩy người tiêu dùng; Nhận 

thức của người tiêu dùng đến sản phẩm, hay chính sách Maketing; Tiến trình nhận thức 

của người tiêu dùng; Kiến thức và trí nhớ của người tiêu dùng ảnh hưởng như thế nào đến 

hành vi của họ; …. 

- Biết được các giai đoạn trong tiến trình ra quyết định của người tiêu dùng; Cách mà 

người tiêu dùng đánh giá và đưa ra quyết định mua hàng; 

- Biết được các cảm nhận người tiêu dùng sau khi ra quyết định; Mô hình hành vi tiêu 

dùng; 

- Biết được các phương pháp để nghiên cứu hành vi người tiêu dùng; Ứng dụng 

Marketing của nghiên cứu hành vi người tiêu dùng. 

b) Kỹ năng: 

- Có kỹ năng nhìn nhận vấn đề, nỗ lực tìm kiếm, xử lý thông tin và đưa ra quyết 

định; 

- Sinh viên có khả năng ứng dụng kiến thức vào thực tế để có thể nhận dạng, giải 

thích một chiến lược Marketing cụ thể; 

- Có khả năng đưa ra các chiến lược Marketing hợp lý từ việc nghiên cứu hành vi 

người tiêu dùng. 

c) Thái độ: 

Sinh viên yêu thích học phần, đặc biệt có hứng thú trong việc ứng dụng kiến thức 

trong lĩnh vực tâm lý, xã hội học, nhân chủng học và kinh tế học nhằm mô tả và hiểu 

cách thức người tiêu dùng ứng sử trong các tình huống khác nhau. 

Nhận thức được tầm quan trọng của việc nghiên cứu hành vi người tiêu dùng trong 

Marketing. 

Có thái độ thận trọng, tìm kiếm và xử lý thông tin kỹ càng trước khi đưa ra quyết 

định cuối cùng. 
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d) Các mục tiêu khác: 

Góp phần giúp sinh viên phát triển kỹ năng cộng tác và làm việc nhóm. 

Giúp bản thân người học trở thành người tiêu dùng tốt hơn. 

4. Nội dung học phần: 

Chương 1. TỔNG QUAN HÀNH VI NGƯỜI TIÊU DÙNG 

1.1. Tổng quan hành vi người tiêu dùng 

1.1.1. Khái niệm về hành vi 

1.1.2. Định nghĩa hành vi người tiêu dùng 

1.1.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến hành vi người tiêu dùng 

1.1.4. Mô hình hành vi người tiêu dùng. 

1.2. Phương pháp nghiên cứu hành vi người tiêu dùng 

1.2.1. Phương pháp & nghiên cứu hành vi người tiêu dùng 

1.2.2. Chủ thể nghiên cứu hành vi người tiêu dùng 

1.2.3. Ứng dụng Marketing của nghiên cứu hành vi người tiêu dùng 

Chương 2. ĐỘNG CƠ – KHẢ NĂNG – CƠ HỘI (MAO) 

2.1. Động cơ người tiêu dùng và các nhân tố ảnh hưởng đến động cơ 

2.1.1. Bản chất của động cơ 

2.1.2. Các nhân tố ảnh hưởng đến động cơ 

2.2. Khả năng hành động của người tiêu dùng 

2.2.1. Khái niệm khả năng 

2.2.2. Các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng 

2.3. Cơ hội của người tiêu dùng 

2.3.1. Thời gian và sự xao lãng tâm trí 

2.3.2. Số lượng thông tin và sự phức tạp của thông tin 

2.3.3. Sự lặp lại thông tin và kiểm soát thông tin 

Chương 3. NHẬN THỨC NGƯỜI TIÊU DÙNG 

3.1. Bản chất của nhận thức 

3.2. Nhận thức qua 5 giác quan 

3.2.1. Cảm nhận qua 5 giác quan 

3.2.2. Diễn giải ý nghĩa của các tác nhân kích thích 
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3.3. Ngưỡng của nhận thức 

3.3.1. Ngưỡng tuyệt đối 

3.3.2. Ngưỡng khác biệt 

3.3.3. Nhận thức dưới ngưỡng 

3.3.4. Tiến trình nhân thức 

3.4. Tổ chức nhận thức và nguyên lý GESTAIL 

3.4.1. Tính đơn giản 

3.4.2. Nhân vật và nền 

3.4.3. Hoàn thành nhận thức 

3.4.4. Nhóm gộp 

Chương 4. KIẾN THỨC VÀ TRÍ NHỚ 

4.1. Học hỏi và kiến thức 

4.1.1. Học hỏi 

4.1.2. Kiến thức 

4.2. Trí nhớ 

4.2.1. Phân loại trí nhớ 

4.2.2. Nâng cao trí nhớ 

4.2.3. Phục hồi trí nhớ 

Chương 5. THÁI ĐỘ NGƯỜI TIÊU DÙNG 

5.1. Các khái niệm cơ bản 

5.1.1. Định nghĩa 

5.1.2. Các đặc điểm của thái độ 

5.2. Tạo lập vài thay đổi thái độ 

5.2.1. Tạo lập và thay đổi thái độ nỗ lực cao 

5.2.2. Tạo lập và thay đổi nỗ lực thấp 

Chương 6. TIẾN TRÌNH RA QUYẾT ĐỊNH TIÊU DÙNG 

6.1. Các kiểu tiến trình ra quyết định của người tiêu dùng 

6.1.1. Ra quyết định theo thói quen 

6.1.2. Ra quyết định gới hạn 

6.1.3. Ra quyết định mở rộng 



Trang 180 

 

6.2. Nhận biết vấn đề và tìm kiếm thông tin 

6.2.1. Nhận biết vấn đề 

6.2.2. Tìm kiếm thông tin 

6.3. Tiến trình đánh giá và ra quyết định 

6.3.1. Tiến trình đánh giá và ra quyết định nỗ lực cao 

6.3.2. Tiến trình đánh giá và ra quyết định nỗ lực thấp 

6.4. Tiến trình sau quyết định 

6.4.1. Sự băn khoăn và hối tiếc 

6.4.2. Học hỏi từ kinh nghiệm của người tiêu dùng 

6.4.3. Sự hài lòng và không hài lòng của người tiêu dùng sau quyết định 

Chương 7. ẢNH HƯỞNG CỦA VĂN HÓA, XÃ HỘI ĐẾN HÀNH VI TIÊU DÙNG 

7.1. Văn hóa và hành vi người tiêu dùng 

7.1.1. Khái niệm, đặc điểm và thành phần của văn hóa 

7.1.2. Các học thuyết văn hóa ứng dụng trong Marketing  

7.2. Giai cấp xã hội và hành vi người tiêu dùng 

7.2.1. Ảnh hưởng của giai cấp xã hội đến hành vi người tiêu dùng 

7.2.2. Đặc điểm tiêu dùng của một số giai cấp trong xã hội 

7.3. Ảnh hưởng của cơ cấu hộ gia đình và vai trò của các thành viên gia đình 

7.3.1. Ảnh hưởng của cơ cấu hộ gia đình 

7.3.2. Vai trò của các thành viên trong gia đình 

7.4. Vai trò – Địa vị và hành vi người tiêu dùng 

Chương 8. ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC NHÂN TỐ CÁ NHÂN ĐẾN HÀNH VI 

NGƯỜI TIÊU DÙNG 

8.1. Ảnh hưởng của tuổi tác đến hành vi người tiêu dùng 

8.2. Ảnh hưởng của giới tính lên hành vi người tiêu dùng 

8.2.1. Xu hướng giới tính hiện nay 

8.2.2. Sự khác biệt giới tính trong hành vi mua hàng và tiêu dùng 

8.3. Nghề nghiệp và hoàn cảnh kinh tế 

8.4. Tính cách – Lối sống và hành người vi tiêu 

5. Tài liệu tham khảo: 
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[1] Nhóm Biên soạn: TS. Nguyễn Xuân Lãn, TS. Phạm Lan Hương, TS. Đường Thị Liên 

Hà, Giáo trình: Hành vi người tiêu dùng, Nhà xuất bản Tài chính  

* Sách tham khảo: 

[2] Mã Nghĩa Hiệp chủ biên, Tâm lý học tiêu dùng - Sách dịch - Nhà xuất bản Chính trị 

Quốc gia; 

[3] Philip Kotler, Marketing căn bản - Nhà xuất bản Thống kê - 1997 

[4] Rosenbluth Hall F, Tuyết Minh dịch, Nghệ thuật lôi cuốn khách hàng trở lại, NXB 

Thống Kê, 2007 

6. Phương pháp đánh giá học phần: 

STT Chỉ tiêu đánh giá Hình thức đánh giá Tỉ lệ 

1 Chuyên cần Lên lớp + thảo luận nhóm 10% 

2 Bài tập nhóm Thuyết trình + Báo Cáo 20% 

3 Thi giữa kỳ Trắc nghiệm  20% 

4 Thi cuối kỳ Trắc nghiệm + Tự luận 50% 

Tổng cộng 100% 

 

II.43. Học phần ỨNG DỤNG TIN HỌC TRONG KINH DOANH 

1. Thông tin chung về học phần: 

- Tên học phần: Ứng dụng tin học trong kinh doanh 

- Số tín chỉ: 3 (3, 0) 

- Học phần học trước: Tin học đại cương 

2. Mô tả học phần: 

Học phần cung cấp những kiến thức cơ bản về tin học ứng dụng trong kinh doanh. 

Thông qua việc sử dụng công cụ Microsoft Excel với các nhóm hàm, lệnh và các thuật 

toán tối ưu, người học có thể phần nào tổng hợp, phân tích được các số liệu, lập được các 

kế hoạch, phương án kinh doanh, từ đó có được những quyết định đầu tư hiệu quả nhất. 

3. Mục tiêu học phần: 

a) Kiến thức:  

Học phần Ứng dụng tin học trong kinh doanh cung cấp cho người học một số kiến 

thức cơ bản về việc sử dụng các hàm, công thức trong phần mềm ứng dụng Excel để phân 
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tích hiệu quả vốn đầu tư, xác định phương án kinh doanh, tính khấu hao tài sản cố định, 

tính lợi nhuận đầu tư chứng khoán. 

b) Kỹ năng: 

Người học có các kỹ năng hiểu và phân tích các chỉ tiêu kinh tế từ đó ứng dụng 

phần mềm Ứng dụng excel để giải quyết vấn đề về phân tích hiệu quả vốn đầu tư, xác 

định phương án kinh doanh, tính khấu hao tài sản cố định, tính lợi nhuận đầu tư chứng 

khoán. 

c)Thái độ: 

Sinh viên cần phải có thái độ học tập tích cực: tham gia đầy đủ các buổi học trên 

lớp, rèn luyện kỹ năng phân tích, thực hành trên phần mềm ứng dụng Excel. 

4. Nội dung học phần: 

Chương 1. PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ VỐN ĐẦU TƯ 

1.1. Nghiên cứu dòng tiền 

 1.1.1. Các công thức quy đổi dòng tiền 

  1.1.2. Các hàm trong tính dòng tiền 

1.2. Các chỉ tiêu chủ yếu đánh giá hiệu quả dự án đầu tư 

 1.2.1. Giá trị hiện tại thuần NPV (Net Present Value) 

1.2.2. Suất thu lợi nội tại IRR (Internal Rate of Return) 

1.3. Các hàm đánh giá hiệu quả dự án đầu tư  

 1.3.1. Hàm NPV, XNPV 

 1.3.2. Hàm IRR , MIRR, XIRR 

1.4. Lãi suất danh nghĩa và lãi suất thực tế 

Chương 2. XÁC ĐỊNH PHƯƠNG ÁN KINH DOANH 

2.1. Bài toán phân tích tình huống 

2.2. Bài toán điểm hòa vốn 

2.3. Bài toán tìm phương án tối ưu 

Chương 3. TÍNH KHẤU HAO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH 

3.1. Các khái niệm liên quan 

3.2. Phương pháp tính khấu hao TSCĐ 

3.3. Các hàm tính khấu hao TSCĐ 
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Chương 4. TÍNH LỢI NHUẬN ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN 

4.1. Tính lãi gộp cho một trái phiếu trả vào ngày tới hạn 

4.2. Tính lãi gộp của một chứng khoán trả theo định kỳ 

4.3. Tính tỉ suất chiết khấu của một chứng khoán 

4.4. Tính lãi suất của một chứng khoán được đầu tư hết 

4.5. Tính số tiền thu được vào ngày tới hạn của một chứng khoán được đầu tư hết 

5. Tài liệu tham khảo: 

[1] Ngô Thị Thuận và đồng sự (2007), Giáo trình tin học ứng dụng, Trường Ðại học 

Nông nghiệp Hà Nội 

[2] Microsoft Office Professional Edition 2007 toàn tập, Microsoft Corporation, 2007 

[3] Đoàn Khắc Bộ, Tuyển tập thủ thuật Microsoft Excel, NXB Giao thông vận tải, 2004 

[4] Bùi Thế Tâm, Giáo trình Giải các bài toán tối uu và thống kê trên MS Excel, Viện 

khoa học và công nghệ Việt Nam. 

[5]  Ðặng Cảnh Thạc - Trần Thanh Thái- Trần Thanh Phong (2004), Ứng dụng MS Excel 

trong kinh tế, Chươnng trình giảng dạy kinh tế Fulbright – Phòng máy tính 2004. 

6. Phương pháp đánh giá học phần : 

Hình thức Tỉ lệ 

1.Chuyên cần 10% 

1. Bài tập nhóm 20% 

3. Thi giữa kì (Mid-term test) 20% 

4. Thi cuối kì (Final exam) 50% 

Tổng 100% 
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II.44. Học phần VĂN HÓA VÀ ĐẠO ĐỨC KINH DOANH 

1. Thông tin chung về học phần: 

- Tên học phần: Văn hóa và Đạo đức kinh doanh 

- Số tín chỉ: 2 (2, 0) 

2. Mô tả học phần: 

Học phần này cung cấp các kiến thức và kỹ năng: 

- Khái quát về vấn đề đạo đức kinh doanh, các khái niệm về đạo đức kinh doanh, 

văn hóa công ty, trách nhiệm xã hội, thương hiệu và sự xuất hiện của các vấn đề về đạo 

đức trong kinh doanh; 

  - Giới thiệu các triết lý đạo đức về kinh doanh và các nghĩa vụ về trách nhiệm xã 

hội, xác định các nhân tố của quá trình ra quyết định về đạo đức và các công cụ phân tích 

hành vi và hoạch định giải pháp cho các vấn đề đạo đức trong kinh doanh; 

- Trình bày bản sắc văn hóa của một tổ chức, các biểu hiện của văn hóa công ty và 

những tác nhân cơ bản tạo dựng nên bản sắc văn hóa công ty; 

- Đưa ra các cách thức để xây dựng bản sắc văn hóa công ty. 

Để học học phần này, người học cần có những kiến thức cơ bản về quản trị học, quản trị 

kinh doanh tổng hợp, marketing căn bản. 

3. Mục tiêu của học phần: 

a) Kiến thức: 

- Nắm được cơ sở lý luận và những nội dung cơ bản của đạo đức kinh doanh và văn 

hóa công ty; 

- Hiểu rõ và có thể đánh giá các chuẩn mực đạo đức với các mối quan hệ bên trong 

lẫn bên ngoài tổ chức, những nhân tố tác động đến hành vi đạo đức kinh doanh và văn 

hóa công ty; 

- Nắm được phương pháp thiết lập hệ thống triển khai đạo đức kinh doanh và văn hóa 

công ty. 

b) Kỹ năng: 
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- Người học nắm được các kỹ năng phân tích hành vi đạo đức kinh doanh, giải quyết 

một số tình huống điển hình về đạo đức kinh doanh, cách thức tạo lập bản sắc văn hóa 

công ty; 

- Biết cách thiết lập hệ thống triển khai đạo đức kinh doanh và văn hóa công ty. 

c) Thái độ: 

 SV có thái độ nghiêm túc và chăm chỉ đối với học phần. 

4. Nội dung học phần:  

Chương 1. ĐẠO ĐỨC KINH DOANH VÀ VẤN ĐỀ ĐẠO ĐỨC TRONG KINH 

DOANH 

1.1. Đạo đức kinh doanh 

1.1.1. Khái niệm 

1.1.2. Một vài nét về sự phát triển phạm trù đạo đức trong kinh doanh 

1.1.3. Nghiên cứu đạo đức kinh doanh và văn hóa công ty có ý nghĩa gì 

1.2. Sự xuất hiện các vấn đề đạo đức trong kinh doanh: 

1.2.1. Thế nào là vấn đề đạo đức trong kinh doanh 

1.2.2. Nguồn gốc của vấn đề đạo đức 

1.2.3. Nhận diện các vấn đề đạo đức 

Chương 2. CÁC TRIẾT LÝ ĐẠO ĐỨC TRONG KINH DOANH VÀ CÁC NGHĨA 

VỤ TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI CỦA CÔNG TY 

2.1. Triết lý đạo đức (đạo lý) 

2.1.1. Khái niệm 

2.1.2. Xu thế phát triển trong triết lý đạo đức 

2.2. Các triết lý đạo đức chủ yếu 

2.2.1 Các triết lý theo quan điểm vị lợi 

2.2.2. Các triết lý theo quan điểm pháp lý 

2.2.3 Triết lý theo quan điểm đạo lý: triết lý đạo đức phân cách 

2.2.4 Tính cách và công việc 

2.3. Các nghĩa vụ trong trách nhiệm xã hội của công ty: 

2.3.1 Nghĩa vụ về kinh tế  

2.3.2 Nghĩa vụ về pháp lý 
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2.3.3 Nghĩa vụ về đạo đức 

2.3.4 Nghĩa vụ về nhân văn 

2.3.5 Quan điểm và cách tiếp cận đối với việc thực hiện trách nhiệm xã hội của 

doanh nghiệp 

Chương 3. PHƯƠNG PHÁP VÀ CÔNG CỤ PHÂN TÍCH HÀNH VI ĐẠO ĐỨC 

TRONG KINH DOANH 

3.1. Ra quyết định về các vấn đề liên quan đến đạo đức kinh doanh 

3.1.1.Cách tiếp cận với quá trình ra quyết định về đạo đức 

3.1.2. Quá trình ra quyết định về đạo đức trong kinh doanh 

3.2. Các nhân tố đầu vào: các nhân tố 

3.2.1. Trình trạng bức xúc của vấn đề đạo đức 

3.2.2. Trạng thái ý thức đạo đức của cá nhân 

3.2.3. Nhân tố văn hóa công ty 

3.3. Phân tích hành vi: Alorithm đạo đức và phương pháp phân tích vấn đề - giải pháp 

3.3.1. Cách tiếp cận với các quyết định về đạo đức theo alorithm đạo đức 

3.3.2. Động cơ, động lực 

3.3.3. Mục đích, mục tiêu 

3.3.4. Phương tiện 

3.3.5. Hệ quả 

Chương 4. MỘT SỐ TÌNH HUỐNG ĐIỂN HÌNH VỀ ĐẠO ĐỨC KINH DOANH 

4.1. Quan hệ với người lao động 

4.1.1. Tính cách và công việc: Cáo giác 

4.1.2. Quyền đối với tài sản trí tuệ: Bí mật thương mại 

4.1.3. Mối quan hệ trong sản xuất 

4.2. Quan hệ với đối tượng bên ngoài  

4.2.1. Quan hệ với khách hàng 

4.2.2. Quan hệ với ngành: cạnh tranh trung thực. 

Chương 5. VĂN HÓA CÔNG TY 

5.1. Văn hóa công ty 

5.1.1. Khái niệm và đặc điểm 
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5.1.2. Văn hóa công ty thể hiện “tính cách” của doanh nghiệp 

5.1.3. Tính chất “mạnh”, “yếu” của văn hóa công ty 

5.2. Bản chất của văn hóa công ty 

5.2.1. Vai trò chiến lược của văn hóa công ty 

5.2.2. Quản lý bằng giá trị (quản lý bằng triết lý)- MBV. 

5.3. Biểu trưng của văn hóa công ty 

5.3.1. Các biểu trưng trực quan của văn hóa công ty 

5.3.2. Các biểu trưng phi trực quan của văn hóa công ty 

5.3.3. Xác minh văn hóa công ty 

5.4. Các dạng văn hóa công ty 

5.4.1. Các dạng văn hóa công ty của Harrison/Handy 

5.4.2. Các dạng văn hóa công ty của Deal và Kennedy 

5.4.3. Các dạng văn hóa công ty của Quinn và McGrath 

5.4.4. Các mô hình văn hóa công ty của Scholz 

5.4.5. Các dạng văn hóa công ty của Daft 

5.4.6. Các dạng văn hóa tổ chức của Sethia va Kl 

5. Tài liệu tham khảo: 

[1] PGS.TS Nguyễn Mạnh Quân, Giáo trình đạo đức kinh doanh và văn hóa công ty, 

NXB Kinh tế quốc dân, năm 2012. 

[2] PGS.TS Dương Thị Liễu, Văn hóa kinh doanh, NXB Kinh tế quốc dân, năm 2009. 

6. Phương pháp đánh giá học phần: 

STT Tiêu chí đánh giá Hình thức đánh giá Tỉ lệ 

1 Chuyên cần Điểm danh 20% 

2 Thi giữa kỳ Tự luận 20% 

3 Thi cuối kỳ Tự luận 60% 

TC  100% 
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II.45. Học phần KỸ NĂNG LÀM VIỆC NHÓM 

1. Thông tin chung về học phần: 

- Tên môn học: Kỹ năng làm việc nhóm 

- Số tín chỉ: 2 (2, 0) 

2. Mô tả học phần: 

Học phần cung cấp từ các khái niệm căn bản của nhóm làm việc đến các kỹ năng 

để hoàn thành tốt vai trò thành viên nhóm và vai trò quản lý nhóm. 

3. Mục tiêu học phần: 

a) Kiến thức:  

- Nắm vững các kiến thức lý luận về kỹ năng làm việc nhóm; 

- Nắm được quy trình và phương pháp tổ chức nhóm… 

b) Kỹ năng 

- Có khả năng tổ chức một nhóm 

- Có khả năng làm việc nhóm hiệu quả. 

c) Thái độ 

- Có ý thức nghiêm túc và chăm chỉ trong học tập. 

4. Nội dung học phần: 

Chương 1. CÁC KHÁI NIỆM CĂN BẢN CỦA NHÓM LÀM VIỆC  

1.1. Định nghĩa nhóm làm việc 

1.2. Sự khác biệt nhóm làm việc và tổ làm việc  

1.3. Các mức độ lợi ích của làm việc nhóm – cho công ty, phòng ban và cá nhân  

1.4. Tính chất nhóm làm việc 

1.5. Nhóm làm việc hiệu quả  

1.6. Môi trường hoạt động nhóm trong kinh doanh 

Chương 2. CÁC GIAI ĐOẠN HÌNH THÀNH NHÓM  

2.1. Các giai đoạn hình thành nhóm – mô hình Tuckman 

2.2. Các lưu ý khi phát triển nhóm trong kinh doanh 

Chương 3. KHUNG HOẠT ĐỘNG CỦA NHÓM  
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3.1. Tính rõ ràng 

3.2. Tính phụ thuộc  

3.3. Khả năng kết nối  

3.4.Các hình mẫu và cân bằng 

3.5.Qui trình  

Chương 4. CÁC MÔ HÌNH QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG CỦA NHÓM 

4.1 Mô hình quản lý hoạt động của nhóm theo quy trình 

4.1.1. Quản lý đầu vào  

4.1.2. Quản lý quy trình  

4.1.3.Quản lý đầu ra  

4.2. Mô hình quản lý hoạt động của nhóm theo hệ thống 

Chương 5. GIAO TIẾP TRONG NHÓM  

5.1. Các thành tố trong giao tiếp nhóm 

5.2. Mô hình giao tiếp trong nhóm 

5.3. Phương tiện và rào cản trong giao tiếp  

5.4. Hành vi hiệu quả trong nhóm  

Chương 6. LÃNH ĐẠO THÚC ĐẨY NHÓM LÀM VIỆC 

6.1. Các phương pháp thúc đẩy làm việc trong nhóm 

6.2. Quản lý sự mong đợi  

6.3. Quản lý sự khác biệt  

6.4. Quản lý mâu thuẫn trong nhóm- mô hình quản lý mâu thuẫn 

5. Tài liệu tham khảo: 

[1] Đặng Đình Bôi, Giáo trình Kỹ năng làm việc nhóm (Giảng viên cung cấp) 

[2] Trang web:  - http://www.kynang.edu.vn/ 

                    - http://hanhtrinhdelta.edu.vn/ 

6. Phương pháp đánh giá học phần: 

STT Tiêu chí đánh giá Hình thức đánh giá Tỉ lệ 

1 Chuyên cần Điểm danh 10% 

2 Bài tập nhóm   20% 

3 Thi giữa kỳ Tự luận 20% 

http://www.kynang.edu.vn/ky-nang-lam-viec-nhom/468-ky-nang-lam-viec-nhom.html
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4 Thi cuối kỳ Tự luận 50% 

TC  100% 

II.46. Học phần KỸ NĂNG SOẠN THẢO VĂN BẢN 

1. Thông tin chung về học phần: 

- Tên môn học: Kỹ năng soạn thảo văn bản 

- Số tín chỉ: 2 (2, 0) 

2. Mô tả học phần: 

Môn học trang bị cho người học những hiểu biết về các loại văn bản hành chính và 

cách thức để soạn thảo các loại văn bản này. Từ đó, người học có thể soạn thảo được các 

loại văn bản hành chính cơ bản theo đúng quy định. 

3. Mục tiêu học phần: 

a) Kiến thức: 

- Nêu được khái niệm và chức năng của văn bản; 

- Nắm được quy trình soạn thảo văn bản; 

- Nắm được phương pháp soạn thảo một số loại văn bản hành chính; 

- Nắm được các quy định trong trình bày văn bản. 

b) Kỹ năng: 

- Có khả năng soạn thảo một loại văn bản 

- Có khả năng trình bày một văn bản theo đúng quy chuẩn. 

c) Thái độ: 

- Có ý thức nghiêm túc và chăm chỉ trong học tập. 

4. Nội dung học phần: 

Chương 1. KHÁI NIỆM VÀ CHỨC NĂNG CỦA VĂN BẢN 

1.1. Khái niệm 

1.2. Chức năng của văn bản hành chính 

1.3. Hệ thống văn bản của nước CHXHCN Việt Nam 

Chương 2. QUY TRÌNH SOẠN THẢO VÀ BAN HÀNH VĂN BẢN 

2.1. Chuẩn bị 

2.2. Lập đề cương và viết bản thảo 

2.3. Trình duyệt, ký văn bản 
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2.4. Hoàn thiện thủ tục hành chính để ban hành văn bản 

Chương 3. PHƯƠNG PHÁP SOẠN THẢO MỘT SỐ LOẠI VĂN BẢN HÀNH 

CHÍNH 

3.1. Soạn thảo quyết định cá biệt 

3.2. Soạn thảo công văn 

3.3. Soạn thảo báo cáo 

3.4. Soạn thảo biên bản 

Chương 4. THỂ THỨC VĂN BẢN 

4.1. Quốc hiệu 

4.2. Tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản 

4.3. Số, ký hiệu của văn bản 

4.4. Địa danh và ngày, thánh, năm ban hành văn bản 

4.5. Tên loại và trích yếu nội dung của văn bản 

4.6. Nội dung văn bản 

4.7. Chức vụ, họ tên và chữ ký của người có thẩm quyền 

4.8. Dấu của cơ quan, tổ chức 

4.9. Nơi nhận 

4.10. Dấu chỉ mức độ khẩn, mật 

4.11. Dấu chỉ phần thể thức khác 

Chương 5. KỸ THUẬT TRÌNH BÀY 

5.1. Khổ giấy, kiểu trình bày và định lề trang văn bản 

5.2. Kỹ thuật trình bày các thành phần thể thức văn bản 

5. Tài liệu tham khảo: 

[1] Lưu Kiếm Thanh - Nguyễn Văn Thâm, Kỹ thuật xây dựng và ban hành văn bản quản 

lý hành chính nhà nước, Học viện HCQG, 2001 

[2] Trường Đại học Luật Hà Nội, Giáo trình Kỹ thuật xây dựng văn bản, NXB. CAND 

[3] Luật ban hành Văn bản Quy phạm pháp luật, Quốc hội, 2008. 
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6. Phương pháp đánh giá môn học:  

STT Tiêu chí đánh giá Hình thức đánh giá Tỉ lệ 

1 Chuyên cần Điểm danh 20% 

2 Thi giữa kỳ Tự luận 20% 

3 Thi cuối kỳ Tự luận 60% 

Tổng cộng  100% 

 

 

II.47. Học phần KỸ NĂNG TÌM KIẾM VIỆC LÀM VÀ TUYỂN DỤNG 

1. Thông tin chung về học phần: 

- Tên học phần: Kỹ năng tìm kiếm việc làm và tuyển dụng 

- Số tín chỉ: 2 (2, 0) 

2. Mô tả học phần: 

 Học phần cung cấp các kiến thức và kỹ năng cho giai đoạn tìm kiếm thông tin việc 

làm, dự tuyểnvà sau dự tuyển. 

3. Nội dung học phần: 

Chương 1. QUY CHUẨN BỘ HỒ SƠ XIN VIỆC 

1.1. Phân loại hồ sơ xin việc làm 

1.2. Bộ hồ sơ xin việc 

1.3. Các mẫu giấy tờ chính 

1.4. Các mẫu giấy tờ liên quan 

Chương 2. VIẾT ĐƠN XIN VIỆC 

2.1. Hướng dẫn cách viết đơn xin việc 

  2.1.1. Những điều cần tránh khi viết thư tự giới thiệu 

2.2. Hướng dẫn viết sơ yếu lý lịch 

 2.2.1. Làm thế nào để viết sơ yếu lý lịch hiệu quả 

 2.2.2. Những lỗi cần tránh khi viết sơ yếu lý lịch 

Chương 3. KÊNH TRUYỀN THÔNG TÌM VIỆC 

3.1. Phân loại, nhận định, đánh giá từng kênh truyền thông tìm việc 

3.2. Một số trang web có thể tham khảo 
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3.3. Các nguồn tham khảo khác 

Chương 4. KỸ NĂNG DỰ PHỎNG VẤN 

4.1.Chuẩn bị khi đi phỏng vấn 

4.2. Những điều nên làm khi đi phỏng vấn 

4.3. Những điều nên tránh khi đi phỏng vấn 

4.4. Để thành công trong phỏng vấn 

 4.4.1. Ứng xử trong phỏng vấn 

 4.4.2. Các câu hỏi thường gặp 

4.3. Những kỹ năng cần thiết sau khi phỏng vấn 

4. Tài liệu tham khảo: 

 Bắt buộc 

[1] Cẩm nang giúp thành công khi xin việc, NXB Lao động xã hội 

[2] http://www.vietnamworks.com/ 

[3] http://www.careerlink.vn/cam-nang-viec-lam 

5. Phương pháp đánh giá học phần: 

Hình thức Tỉ lệ 

Chuyên cần 10% 

Bài tập cá nhân  20% 

Thi giữa kỳ 20% 

Thi cuối kỳ 50% 

Tổng cộng 100% 

 

II.48. Học phần KỸ NĂNG GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ 

1. Thông tin chung về học phần: 

- Tên học phần: Kỹ năng giải quyết vấn đề 

- Lý thuyết: 15 tiết 

- Thực hành: 15 tiết 

2. Mục tiêu học phần: 

a) Kiến thức: 

Giúp học viên nâng cao kỹ năng giải quyết các vấn đề một cách có hệ thống trong 

môi trường làm việc thực tế tại doanh nghiệp. 

http://www.vietnamworks.com/
http://www.careerlink.vn/cam-nang-viec-lam
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b) Kỹ năng: 

- Nâng cao kỹ năng xác định rõ vấn đề cần giải quyết, tìm ra các nguyên nhân chính 

và đề ra mục tiêu giải quyết vấn đề; 

- Áp dụng các công cụ phân tích và sáng tạo trong quá trình giải quyết vấn đề trong 

thực tế. 

c) Thái độ: 

- Có thái độ chăm chỉ học tập và rèn luyện các kỹ năng học được; 

- Có ý thức kỷ luật và chấp hành nghiêm chỉnh các yêu cầu của môn học. 

3. Mô tả học phần: 

Trong khuôn khổ 2 tín chỉ, học phần Kỹ năng giải quyết vấn đề cung cấp những 

kiến thức cơ bản và nâng cao về kỹ năng giải quyết vấn đề một cách thực tế và hiệu quả 

trong môi trường thực tế tại doanh nghiệp. Ngoài ra, học phần này còn cung cấp những 

kiến thức và kỹ năng bao gồm kỹ năng nhận diện vấn đề, kỹ năng xác định đúng vấn đề 

cần giải quyết, các kỹ năng tìm ra nguyên nhân gốc của vấn đề và các giải pháp tối ưu để 

giải quyết vấn đề. 

4. Nội dung học phần: 

Chương 1. QUI TRÌNH GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ 

1.1. Vấn đề là gì 

1.2. Phân loại vấn đề 

1.3. Quy trình giải quyết vấn đề 

1.4. Một số vấn đề thường gặp trong thực tế tại Doanh nghiệp  

Chương 2. XÁC ĐỊNH VẤN ĐỀ 

2.1. Nhận biết vấn đề 

2.2. Mô tả vấn đề 

2.3. Xác định vấn đề cần giải quyết 

Chương 3. XÁC ĐỊNH NGUYÊN NHÂN TRONG TIẾN TRÌNH GIẢI QUYẾT 

VẤN ĐỀ 

3.1. Các công cụ tìm nguyên nhân 

3.2. Phương pháp động não 
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3.3. Phương pháp hỏi tại sao 

3.4. Phương pháp biểu đồ xương cá 

Chương 4. TÌM VÀ LỰA CHỌN GIẢI PHÁP GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ 

4.1. Xác định mục tiêu cần giải quyết 

4.2. Tìm các giải pháp 

4.3. Các công cụ đánh giá và lựa chọn giải pháp 

4.4. Xác định giải pháp phù hợp 

4.5. Thực hành nhóm 

5. Tài liệu tham khảo: 

[1] John Adair, Kỹ năng ra quyết định và giải quyết vấn đề, NXB Tổng hợp TP HCM, 

2008 

[2] Nguyễn Vũ Phương Nam, 4 bước giải quyết vấn đề, NXB Dân trí, 2016 

6. Phương pháp đánh giá học phần: 

Hình thức Tỉ lệ 

Chuyên cần 10% 

Bài tập nhóm  20% 

Thi giữa kỳ 20% 

Thi cuối kỳ 50% 

Tổng cộng 100% 

 

II.49. Học phần PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC TRONG KINH TẾ  

1. Thông tin chung về học phần: 

- Tên học phần: Phương pháp nghiên cứu khoa học trong kinh tế 

- Số tín chỉ: 2 (2, 0) 

2. Mô tả học phần: 

Trong khuôn khổ 1 tín chỉ, học phần Phương pháp nghiên cứu khoa học trong kinh 

tế cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản nhất: thế nào là nghiên cứu khoa học, 

cách tìm ý tưởng, thiết lập đề cương chi tiết, tìm kiếm tài liệu, xử lý thông tin, .... 

 Đồng thời giảng viên hướng dẫn phương pháp tư duy để sinh viên có thể tự học, 

tự cập nhập những tri thức mới, suy nghĩ và trình bày logic các vấn đề khoa học trong 

kinh tế. 

http://sachbaovn.vn/sach/cung-tac-gia/John-Adair-224
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3. Nội dung học phần: 

Chương 1. TỔNG QUAN VỀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 

1.1. Nghiên cứu khoa học 

1.1.1. Khái niệm 

1.1.2. Lợi ích 

1.2. Qui trình nghiên cứu 

1.2.1. Lựa chọn chủ đề nghiên cứu 

1.2.2. Xác định qui mô - phạm vi, giới hạn chủ đề nghiên cứu 

1.2.3. Thiết kế, lập kế hoạch, lên qui trình, tiến độ thực hiện  

1.2.4. Thu thập và xử lý dữ liệu thông tin đầu vào 

1.2.5. Phân tích số liệu, dữ liệu 

1.2.6. Viết báo cáo  

1.3. Các kỹ năng cơ bản cần có của một nhà nghiên cứu 

1.3.1. Khả năng phát triển ý tưởng cho dự án nghiên cứu 

1.3.2. Khả năng tìm kiếm, đánh giá và sử dụng tài liệu tham khảo thích hợp 

1.3.3. Khả năng phát triển dự án nghiên cứu một cách đồng bộ 

1.3.4. Khả năng thu thập và phân tích dữ liệu 

1.3.5. Khả năng viết báo cáo và truyền đạt ý tưởng rõ ràng, đơn giản đầy  

Chương 2. XÁC ĐỊNH VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 

2.1. Chọn lựa đề tài 

2.1.1. Xác định đề tài nghiên cứu từ vấn đề nghiên cứu 

2.1.2. Các tiêu chí chọn đề tài 

2.1.3. Sai lầm dễ gặp 

2.2. Giới hạn đề tài 

2.2.1. Giới hạn phạm vi nghiên cứu của đề tài  

2.2.2. Đặt câu hỏi để cụ thể hoá đề tài nghiên cứu 

2.3. Soạn thảo đề cương chi tiết 

2.3.1. Đặt vấn đề nghiên cứu 
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2.3.2. Mục tiêu nghiên cứu 

2.3.3. Phạm vi nghiên cứu 

2.2.4. Phương pháp luận nghiên cứu 

2.3.5. Phác thảo dàn bài 

2.4. Định hướng nghiên cứu 

2.4.1. Các cách tiếp cận trong nghiên cứu 

2.4.2. Ứng dụng khái niệm trong nghiên cứu 

2.4.3. Mô hình sử dụng trong nghiên cứu 

2.4.4. Tổng quan lý thuyết trong nghiên cứu 

2.4.5. Phương pháp luận trong nghiên cứu 

Chương 3. LẬP KẾ HOẠCH NGHIÊN CỨU 

3.1. Tiền đề 

  3.1.1. Đã xác định mục tiêu nghiên cứu là gì? (giải quyết câu hỏi nghiên cứu) 

3.1.2. Đã xác định xuất phát điểm của việc nghiên cứu ở đâu? 

3.2. Lập kế hoạch nghiên cứu 

  3.2.1. Mô hình nghiên cứu   

3.2.2. Phương pháp nghiên cứu 

3.2.3. Xác định đối tượng nghiên cứu 

Chương 4. THU THẬP VÀ XỬ LÝ THÔNG TIN  

4.1. Nguồn tài liệu nghiên cứu để thu thập dữ liệu thứ cấp 

 4.1.1. Tầm quan trọng của dữ liệu thứ cấp 

4.1.2. Phân Loại Nguồn Tài Liệu  

4.2. Tìm kiếm tài liệu trong thư viện 

4.2.1. Chức năng của Thư viện 

4.2.2. Tiêu chí tìm sách 

4.2.3. Thư mục - cách sắp xếp, lưu trữ tài liệu trong thư viện 

4.2.4. Hệ thống phân loại thập phân Dewey 

4.3. Một số kỹ năng tìm kiếm tài liệu từ các nguồn khác 

4.3.1. Lấy số liệu thực tế tại các doanh nghiệp  

4.3.2. Lấy số liệu thống kê của các cơ quan thống kê, bộ, ngành 
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4.4. Sắp xếp, tổ chức tài liệu đã thu thập được 

4.5. Phân tích và rút ra kết luận từ nội dung đã ghi chú  

4. Phương pháp đánh giá học phần:  

Hình thức Tỉ lệ 

1.Chuyên cần 10% 

2.Bài tập cá nhân 20% 

3. Thi giữa kì (Mid-term test) 20% 

4. Thi cuối kì (Final exam) 50% 

Tổng 100% 

 

II.50. Học phần KỸ NĂNG SỬ DỤNG PHẦN MỀM POWER POINT 

1. Thông tin chung về học phần: 

- Tên môn học: Kỹ năng sử dụng phần mềm Power point 

- Số tín chỉ: 2 (2, 0) 

2. Mô tả học phần: 

Môn học Kỹ năng sử dụng phần mềm Microsoft PowerPoint 2007 nhằm trang bị 

cho học viên các kiến thức và kỹ năng trong việc sử dụng và làm chủ phần mềm trình 

chiếu Microsoft PowerPoint phục vụ cho học tập và công việc. Học viên biết cách tạo 

slide trình diễn cũng như sử dụng các khuôn mẫu, hiệu ứng hoạt hóa trong việc trình bày 

các slide. 

3. Mục tiêu học phần: 

a) Kiến thức: 

- Nắm được cách sử dụng thực đơn và thanh công cụ trong Power Point; 

- Nắm được cách thức trình diễn slide; 

- Biết được các hiệu ứng đặc biệt để trình diễn slide. 

b) Kỹ năng: 

- Có khả năng tạo một silde và trình diễn nó; 

- Có kỹ năng sử dụng thành thạo các tùy biến slide. 

c) Thái độ: 

- Có thái độ chăm chỉ học tập và rèn luyện các kỹ năng học được; 

- Có ý thức kỹ luật và chấp hành nghiêm chỉnh các yêu cầu của môn học. 
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4. Nội dung học phần: 

Chương 1. LÀM QUEN VỚI POWER POINT  

1.1. Giới thiệu màn hình làm việc  

1.2. Sử dụng thực đơn và thanh công cụ  

1.3. Sử dụng hộp thoại Options để tuỳ biến PowerPoint  

Chương 2. TẠO RA TRÌNH DIỄN SLIDE  

2.1. Tạo mới, lưu trữ slide  

2.1.1. Tạo mới 

2.1.2. Lưu trữ 

2.2. Nhập nội dung cho slide  

2.3. Nhân bản slide  

  2.3.1. Nhân bản slide 

2.3.2. Chèn slide mới 

2.4. Trình diễn slide  

Chương 3. TÙY BIẾN SLIDE  

3.1. Định dạng chữ  

3.2. Thay đổi khuôn mẫu  

3.3. Sử dụng WordArt  

3.4. Chèn bảng, hình ảnh, hình vẽ,…  

3.5. Vẽ các đối tượng đồ hoạ  

Chương 4. CÁC HIỆU ỨNG ĐẶC BIỆT TRÌNH DIỄN SLIDE  

4.1. Sử dụng hoạt hoạ  

4.2. Tạo nút nhấn tương tác 

Chương 5. IN CÁC TÀI LIỆU TRÌNH DIỄN 

5.1. Thiết lập trang in 

5.2. Header và Footer 

5.3. Lựa chọn nội dung in: slide, handout, note page hay outline 
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5.4. Bảo mật slide 

5. Tài liệu tham khảo: 

[1]. eDT, Hướng dẫn sử dụng Microsoft Office, Microsoft CPLS, 2007. 

6. Phương pháp đánh giá học phần:  

STT Tiêu chí đánh giá Hình thức đánh giá Tỉ lệ 

1 Chuyên cần Điểm danh 20% 

2 Thi giữa kỳ Tự luận 20% 

3 Thi cuối kỳ Tự luận 60% 

Tổng cộng  100% 

 

II.51. Học phần KỸ NĂNG THỰC HIỆN ĐỀ TÀI KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP 

1. Thông tin chung về học phần: 

- Tên môn học: Kỹ năng thực hiện khóa luận tốt nghiệp 

- Số tín chỉ: 2 (2, 0) 

2. Mô tả học phần: 

Môn học này trang bị cho sinh viên những kỹ năng để trình bày một bài đồ án và 

luận văn tốt nghiệp hợp lý, súc tích và có bố cục rõ ràng thuận tiện cho sinh viên khi bảo 

vệ đồ án, luận văn. Nội dung của môn học cung cấp cho sinh viên các kiến thức như: 

1. Trình bày đồ án, luận văn. 

2. Liệt kê tài liệu tham khảo và trích dẫn tài liệu tham khảo. 

3. Một số vấn đề về bản quyền. 

4. Nộp luận văn. 

5. Bảo vệ đồ án. 

3. Nội dung học phần: 

Chương 1. TRÌNH BÀY ĐỒ ÁN, LUẬN VĂN 

1.1 .Các quy định về chiều dài, font và khổ giấy 

1.2 .Thứ tự các phần của luận văn 

1.3. Đánh số chương mục, bảng biểu, hình vẻ 

Chương 2. CÁCH LIỆT KÊ TÀI LIỆU THAM KHẢO VÀ CÁCH TRÍCH DẪN 

TÀI LIỆU THAM KHẢO 

2.1. Cách liệt kê tài liệu tham khảo 
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2.2. Các loại tài liệu tham khảo 

2.3. Cách trích dẫn tài liệu tham khảo 

 

Chương 3. MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ BẢN QUYỀN 

Chương 4. NỘP LUẬN VĂN 

Chương 5. BẢO VỆ ĐỒ ÁN 

5.1. Chuẩn bị 

5.2. Báo cáo. 

4. Phương pháp đánh giá học phần:  

Hình thức Tỉ lệ 

1.Chuyên cần 10% 

2.Bài tập cá nhân 20% 

3. Thi giữa kì (Mid-term test) 20% 

4. Thi cuối kì (Final exam) 50% 

Tổng 100% 

 

 

II.52. Học phần AN NINH BẢO MẬT THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ 

1. Thông tin chung về học phần: 

- Tên học phần: An ninh bảo mật Thương mại điện tử 

- Số tín chỉ: 3 (3, 0) 

2. Mô tả học phần: 

 Với sự phát triển mang tính toàn cầu của mạng Internet và TMĐT, con người có 

thể mua bán hàng hóa và dịch vụ thông qua mạng máy tính toàn cầu một cách dễ dàng 

trong mọi lĩnh vực thương mại rộng lớn. Tuy nhiên, đối với các giao dịch mang tính nhay 

cảm này, cần phải có những cơ chế đảm bảo bảo mật và an toàn, do đó vấn đề này hết sức 

quan trọng. Học phần đề cập đến các kỹ thuật chính của lĩnh vực bảo mật và an toàn 

thông tin trong TMĐT. 

3. Mục tiêu học phần: 

a) Kiến thức: 
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- Cung cấp các kỹ thuật và phương pháp để thực hiện nhiệm vụ bảo mật và an toàn 

trong TMĐT, quá trình thực hiện và các kiến thức khoa học và thuật toán liên quan như: 

Xác thực, Bảo mật, Bảo toàn dữ liệu, Mật mã, Chữ ký số, … 

 

b) Kỹ năng: 

- Cài đặt thử nghiệm về vấn đề bảo mật và an toàn trong TMĐT đã nghiên cứu. 

c) Thái độ: 

- SV có thái độ nghiêm túc trong việc nghiên cứu lý thuyết và thực hành an ninh và 

bảo mật trong TMĐT. 

4. Nội dung học phần: 

Chương 1. CÁC KHÁI NIỆM VỀ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ VÀ CÁC ĐẶC 

TRƯNG CỦA THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ 

1.1. Khái niệm của TMĐT và các lợi ích 

1.2. Các đặc trưng cơ bản của TMĐT 

1.3. Các loại thị trường và hệ thống thanh toán trong TMĐT 

1.4. Công nghệ thanh toán và quy trình thanh toán điện tử 

Chương 2. HỆ MẬT MÃ, MÃ KHÓA ĐỐI XỨNG, MÃ KHÓA CÔNG KHAI, CHỮ 

KÝ SỐ 

2.1. Tổng quan về các hệ mật mã 

2.1.1. Mã hóa khóa đối xứng 

2.1.2. Mã hóa khóa công khai 

2.2. Chữ ký số 

2.2.1. Khái niệm 

2.2.2. Phân loại 

2.2.3. Một số sơ đồ chữ ký số cơ bản 

2.2.4. Đánh giá tính an toàn của các sơ đồ chữ ký số 

Chương 3. BẢO MẬT VÀ AN TOÀN TRONG TMĐT 

3.1. An toàn thông tin 

3.2. Cơ chế mã hóa 

3.3. Chứng thực số hóa 
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3.4. Một số giao thức bảo mật ứng dụng trong TMĐT 

3.4.1. Các vấn đề bảo mật ứng dụng WEB 

3.4.2. Cơ chế bảo mật SSL và TSL 

3.4.3. Cơ chế bảo mật SET 

Chương 4. CÀI ĐẶT VÀ PHÁT TRIỂN CÁC ỨNG DỤNG 

 Cài đặt ứng dụng bảo mật và an toàn thông tin, chứng thực số hóa, chữ ký số trên 

WEBSITE mua bán máy tính trên mạng Internet. 

5. Tài liệu tham khảo: 

[1] Bộ môn Thương mại điện tử - Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin - Giáo trình An 

ninh và bảo mật trong thương mại điện tử – Lưu hành nội bộ 

6. Phương pháp đánh giá học phần: 

STT Tiêu chí đánh giá 
Hình thức 

đánh giá 
Tỉ lệ 

1 Chuyên cần Điểm danh 20 % 

2 Thi giữa kỳ Tự luận 20 % 

3 Thi cuối kỳ Tự luận 60 % 

TC 100% 

 

 

 

Thủ trưởng cơ sở đào tạo thẩm định  Thủ trưởng cơ sở đào tạo đăng ký 

 Chương trình đào tạo  mở ngành đào tạo  

 (ký tên, đóng dấu)   

 

 

 

 

 


