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C. Công khai các môn học của từng khóa học, chuyên ngành 

10.1. Chương trình Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng, khóa học 2019-2023 

STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

Phương pháp 

đánh giá sinh 

viên 

1 Toán cao cấp C1 

Học phần trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản 

nhất của giải tích hàm số (phép tính vi phân hàm một biến, phép 

tính vi phân của hàm số nhiều biến, phép tính tích phân của 

hàm số một biến và một số kiến thức cơ bản về phương trình vi 

phân). Cung cấp một số ứng dụng của đạo hàm và tích phân 

trong kinh tế, là cơ sở để sinh viên học tập và nghiên cứu các 

môn khác. 

2 (2+0) HK1 Tự luận 

2 Nguyên lý thống kê kinh tế 

Môn học giúp sinh viên nắm được các kiến thức cơ bản về 

thống kê như một số khái niệm về thống kê và các khái niệm 

thường dùng trong thống kê, các giai đoạn chính của quá trình 

nghiên cứu thống kê, các phương pháp phân tích thống kê 

thường dùng. Bên cạnh đó, trong quá trình học, sinh viên sẽ 

hiểu, biết và vận dụng các hình thức tiến hành điều tra, thu thập 

thông tin, các bước tổng hợp, phân tích, xử lý thông tin bằng 

3 (3+0) HK1 Tự luận 



việc sử dụng phương pháp phân tích thống kê khác nhau như: 

thống kê mô tả, phân tích sự biến động của hiện tượng (Phương 

pháp phân tích dãy số thời gian, phân tích chỉ số,...). Từ đó đọc, 

hiểu và tính toán được các chỉ tiêu kinh tế để nhận thức được 

chính xác hiện tượng kinh tế xã hội từ đó đưa ra những quyết 

định phù hợp và chính xác trong quản lý. 

3 Tư duy biện luận- sáng tạo 

Giúp sinh viên thấy rõ lợi ích của việc học tập và rèn luyện 

kỹ năng tư duy biện luận, từ việc thay đổi cách suy nghĩ theo 

thói quen truyền thống để tiếp nhận cái mới trong tư duy, kích 

thích tính sáng tạo đến việc xây dựng ý thức nhìn nhận,... 

Trang bị cho sinh viên các kiến thức: quan sát, phát hiện các 

nguyên tắc, nguyên lý, quy luật trong việc giải quyết vấn đề, 

hiểu và vận dụng những tri thức tích lũy được trong những tình 

huống cụ thể,...; 

Bước đầu hình thành tư duy phản biện trong sinh viên ở các 

cấp độ khác nhau: thúc đẩy sinh viên suy nghĩ theo hướng phản 

biện, tranh luận, xây dựng giả thuyết nghiên cứu,...  

2 (2+0) HK1 Tự luận 

4 Nhập môn NCKH 

Cung cấp kiến thức cơ bản về lý thuyết và kỹ năng nghiên 

cứu khoa học, giúp sinh viên thực hiện các đề tài khoa học và 

tiểu luận tốt nghiệp sau này 

2 (2+0) HK1 Tiểu luận 

5 
Nhập môn ngành logistics 

và Quản lý Chuỗi cung ứng 

Môn học này cũng giúp sinh viên định hướng việc lập kế 

hoạch học tập cá nhân, nghiên cứu khoa học… Học phần này 

giới thiệu bức tranh chung về vị trí, vai trò của ngành học 

Logistics và Quản trị chuỗi cung ứng cùng với nghề nghiệp 

quản trị kinh doanh dịch vụ trong xã hội hiện đại. Môn học 

cũng khái quát các kiến thức chuyên ngành trong quản trị điều 

hành, cùng các đặc điểm, yêu cầu và cơ hội nghề nghiệp. Giúp 

người học có phương pháp tiếp cận khi học chuyên sâu về 

ngành Logistics và Quản trị chuỗi cung ứng, từ đó có những 

2 (2+0) HK1 Tiểu luận 



định hướng cụ thể cho việc nghiên cứu và phát triển nghề 

nghiệp tương lai của mình. 

6 

Thực hành nhập môn ngành 

logistics và Quản lý Chuỗi 

cung ứng 

Môn học này cũng giúp sinh viên định hướng việc lập kế 

hoạch học tập cá nhân, nghiên cứu khoa học… Học phần này 

giới thiệu bức tranh chung về vị trí, vai trò của ngành học 

Logistics và Quản trị chuỗi cung ứng cùng với nghề nghiệp 

quản trị kinh doanh dịch vụ trong xã hội hiện đại. Môn học 

cũng khái quát các kiến thức chuyên ngành trong quản trị điều 

hành, cùng các đặc điểm, yêu cầu và cơ hội nghề nghiệp. Giúp 

người học có phương pháp tiếp cận khi học chuyên sâu về 

ngành Logistics và Quản trị chuỗi cung ứng, từ đó có những 

định hướng cụ thể cho việc nghiên cứu và phát triển nghề 

nghiệp tương lai của mình. 

1 (0 +1) HK1 Tiểu luận 

7 Pháp luật đại cương 

Học phần trang bị cho người học những kiến thức cơ bản 

nhất về nhà nước, pháp luật; các lĩnh vực pháp luật trong hệ 

thống pháp luật Việt Nam; pháp luật quốc tế; đào tạo luật và 

nghề luật ở Việt Nam. Từ đó giúp người học nâng cao sự hiểu 

biết về vai trò và sự quan trọng của Nhà nước và pháp luật trong 

đời sống, có những quan điểm đúng đắn về đường lối, chính 

sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước Việt Nam, có thái độ 

tuân thủ nghiêm chỉnh pháp luật nhà nước, có ý thức đầy đủ về 

bổn phận và nghĩa vụ của một công dân đối với quốc gia, biết 

áp dụng pháp luật trong cuộc sống làm việc của mình, nhất là 

đối với người học trong các ngành học thuộc khoa học xã hội, 

vừa cần những lý luận cơ bản về pháp luật, vừa cần những kiến 

thức pháp luật chuyên ngành. 

2 (2+0) HK1 Tự luận 

8 Hệ thống thông tin quản lý 

Học phần cung cấp cho sinh viên cơ sở công nghệ thông tin 

của hệ thống thông tin trong doanh nghiệp; Mô hình cơ sở dữ 

liệu, phân tích, thiết kế hệ thống thông tin; xây dựng hệ thống 

thông tin phục vụ quản lý doanh nghiệp. 

2 (0+2) HK2 Tiểu luận 



9 Triết học Mac-Lenin 

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

những quy luật vận động, phát triển chung nhất của tự nhiên, 

xã hội và tư duy nhằm hình thành thế giới quan và phương pháp 

luận chung nhất cho nhận thức khoa học và thực tiễn cách 

mạng. 

3 (3+0) HK2 Tiểu luận 

10 Marketing căn bản 

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

học trong marketing, gồm các vấn đề cụ thể: môi trường 

marketing, hành vi khách hàng, nghiên cứu marketing, phân 

khúc thị trường – lựa chọn thị trường mục tiêu – định vị thị 

trường, chiến lược sản phẩm, chiến lược định giá, chiến lược 

phân phối, chiến lược xúc tiến. Vận dụng các kỹ năng như làm 

việc nhóm, làm việc độc lập, kỹ năng giao tiếp để giải quyết 

các tình huống marketing và kỹ năng đánh giá cơ hội kinh 

doanh trong hoạt động marketing. 

2 (2+0) HK2 Trắc nghiệm 

11 Kinh tế kỹ thuật 

Cung cấp những kiến thức cơ bản cần thiết về kinh tế kỹ 

thuật như: giá trị theo thời gian của tiền tệ, các kỹ thuật phân 

tích dòng tiền, cách tính khấu hao, thuế thu nhập doanh nghiệp, 

ước lượng và quản lý chi phí trong việc ra quyết định. 

2 (2+0) HK2 Tự luận 

12 Thực hành Kinh tế kỹ thuật 

Cung cấp những kiến thức cơ bản cần thiết về kinh tế kỹ 

thuật như: giá trị theo thời gian của tiền tệ, các kỹ thuật phân 

tích dòng tiền, cách tính khấu hao, thuế thu nhập doanh nghiệp, 

ước lượng và quản lý chi phí trong việc ra quyết định. 

1 (0+1) HK2 Tiểu luận 

13 Tư tưởng Hồ Chí Minh 

Ngoài chương mở đầu, nội dung học phần gồm 7 chương: 

chương 1, trình bày về cơ sở, quá trình hình thành và phát triển 

tư tưởng Hồ Chí Minh; từ chương 2 đến chương 7 trình bày 

những nội dung của tư tưởng Hồ Chí Minh về những vấn đề cơ 

bản của cách mạng Việt Nam. 

2 (2+0) HK2 Trắc nghiệm 

14 Toán cao cấp C2 Học phần này trang bị cho người học các kiến thức Toán cơ 

bản về: ma trận, định thức, hệ phương trình tuyến tính, không 
2 (2+0) HK2 Tự luận 



gian vectơ và chéo hóa ma trận. Đồng thời ứng dụng các kiến 

thức đó vào giải quyết các bài toán kinh tế. 

Rèn luyện cho người học các kỹ năng như: kỹ năng làm việc 

nhóm, kỹ năng tư duy giải quyết vấn đề,  tư duy phân tích và 

tư duy phản biện. 

15 An toàn vệ sinh lao động 

Học phần trang bị cho người học các kiến thức về những tác 

hại và nguy hiểm ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng và môi 

trường làm việc và sinh sống. Rèn luyện cho người học các kỹ 

năng phòng chống tai nạn, kỹ năng giải thoát khỏi nguy hiểm 

và kỹ năng cấp cứu người bị thương. 

2 (0+2) HK2 Tiểu luận 

16 
Ứng dụng phần mềm trong 

phân tích dữ liệu. 

Môn học cung cấp cho sinh viên những hiểu biết về phần 

mềm SPSS trong phân tích dữ liệu, cách sử dụng phần mềm 

SPSS trong phân tích dữ liệu. Hiểu rõ và biết cách tiến hành 

thu thập, tổ chức, rút mẫu, ước lượng các thống kê mô tả, kiểm 

định các giả thuyết và phân tích các dữ liệu, từ đấy rút ra được 

các kết luận đúng đắn giúp cho việc ra các quyết định và lập 

các kế hoạch phù hợp với xu hướng phát triển của thực tế 

2 (0+2) HK2 Tiểu luận 

17 Thực tập 1 

Giúp sinh viên làm quen bước đầu với môi trường doanh 

nghiệp  thực tế bằng những buổi tham quan doanh nghiệp, tìm 

hiểu quy trình hoạt động, chức năng các phòng ban... 
3 (0+3) HK2 Báo cáo 

18 Kinh tế vi mô 

Môn học nhằm trang bị cho sinh viên các kiến thức chung 

về kinh tế học: khái niệm kinh tế học, 3 vấn đề cơ bản của kinh 

tế học, các lý thuyết kinh tế vi mô về: cung – cầu, lý thuyết lựa 

chọn của người tiêu dùng, lý thuyết về sản xuất và chi phí, các 

loại thị trường: thị trường cạnh tranh hoàn toàn, thị trường độc 

quyền hoàn toàn, thị trường cạnh tranh không hoàn toàn, thị 

trường các yếu tố sản xuất và rèn luyện cho SV các làm việc cá 

nhân, làm việc nhóm, thuyết trình, đặt câu hỏi, áp dụng lý 

thuyết đã học vào đánh giá các vấn đề kinh tế trong thực tiễn. 

3 (3+0) HK3 Trắc nghiệm 



Sinh viên vận dụng được các lý thuyết vào trong đánh giá các 

tình huống kinh tế trong thực tiễn. 

19 Quản trị học 

Học phần này trang bị cho người học những kiến thức cơ 

bản về quản trị, bao gồm những yếu tố môi trường tổng quát 

nhất tác động đến doanh nghiệp, tổ chức, và những chức năng 

cơ bản của quản trị trong tổ chức kinh doanh, bao gồm: hoạch 

định, tổ chức, lãnh đạo, và kiểm tra. 

3 (3+0) HK3 Tiểu luận 

20 Kinh tế chính trị Mác-Lênin 

Học phần Kinh tế chính trị Mác –LêNin là học phần trang 

bị cho sinh viên kiến thức cơ bản về nguyên lý kinh tế. Trên cơ 

sở đó tiếp tục bồi dưỡng thế giới quan, phương pháp luận và tư 

duy kinh tế, vận dụng các kiến thức kinh tế - chính trị vào việc 

phân tích các vấn đề kinh tế, xã hội và thực tiễn của đất nước. 

2 (2+0) HK3 Tiểu luận 

21 
Lịch sử Đảng Cộng sản 

Việt Nam 

Học phần trang bị cho sinh viên kiến thức về quá trình hình 

thành, phát triển của tổ chức Đảng và những hoạt động toàn 

diện của Đảng; khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là 

nhân tố hàng đầu bảo đảm mọi thắng lợi của cách mạng Việt 

Nam; làm rõ những vấn đề có tính quy luật của cách mạng Việt 

Nam; góp phần tổng kết những kinh nghiệm lịch sử phục vụ sự 

nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc; đồng thời 

giáo dục niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng và con đường cách 

mạng Hồ Chí Minh. 

2 (2+0) HK3 Tiểu luận 

22 Chủ nghĩa xã hội khoa học 

Học phần chủ nghĩa xã hội khoa học là một học phần trang 

bị cho sinh viên những kiến thức về hệ thống chủ nghĩa Mác - 

Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, những chính sách đường lối, 

pháp luật của Đảng, của Nhà nước. Bên cạnh đó, cung cấp thêm 

tri thức các lĩnh vực như khoa học xã hội và nhân văn. Từ đó, 

sinh viên có đủ khả năng hoàn thành nhiệm vụ và giải quyết 

nhanh chóng, linh hoạt các vấn đề về thực tiễn. 

2 (2+0) HK3 Tiểu luận 



23 Quản trị sản xuất 

Quản trị sản xuất cung cấp những khái niệm và nguyên 

tắc cơ bản về công tác tổ chức, điều hành quá trình sản xuất 

trong doanh nghiệp từ công tác dự báo nhu cầu sản phẩm, thiết 

kế sản phẩm, lựa chọn công nghệ, hoạch định công suất, lựa 

chọn địa điểm và bố trí mặt bằng sản xuất, hoạch định nhu cầu 

vật tư,… 

Học phần này cũng cung cấp các kiến thức về phương 

pháp ra quyết định tác nghiệp như sắp xếp lịch trình sản xuất, 

bố trí công việc, công tác kiểm tra đánh giá các hoạt, sản xuất 

của doanh nghiệp. 

2 (2+0) HK3 Tiểu luận 

24 Thực hành quản trị sản xuất 

Quản trị sản xuất cung cấp những khái niệm và nguyên 

tắc cơ bản về công tác tổ chức, điều hành quá trình sản xuất 

trong doanh nghiệp từ công tác dự báo nhu cầu sản phẩm, thiết 

kế sản phẩm, lựa chọn công nghệ, hoạch định công suất, lựa 

chọn địa điểm và bố trí mặt bằng sản xuất, hoạch định nhu cầu 

vật tư,… 

Học phần này cũng cung cấp các kiến thức về phương pháp 

ra quyết định tác nghiệp như sắp xếp lịch trình sản xuất, bố trí 

công việc, công tác kiểm tra đánh giá các hoạt, sản xuất của 

doanh nghiệp. 

1 (0+1) HK3 Tiểu luận 

25 
Quản lý sản xuất theo 

LEAN và JIT 

Môn học giúp sinh viên chuyên ngành Quản lý Công nghiệp 

tiếp cận được những cách tiếp cận quản trị sản xuất mới đó là 

Lean và JIT. Cụ thể, nội dung môn học bao gồm phần giới thiệu 

về Lean & JIT, hệ thống Kanban trong Lean & JIT, ứng dụng 

Lean & JIT, những thay đổi cần thiết khi thực hiện Lean & JIT, 

cải tiến liên tục trong Lean & JIT và các hạn chế của Lean & 

JIT. 

2 (2+0) HK3 Tiểu luận 

26 
Thực hành quản lý sản xuất 

theo LEAN và JIT 

Môn học giúp sinh viên chuyên ngành Quản lý Công nghiệp 

tiếp cận được những cách tiếp cận quản trị sản xuất mới đó là 

Lean và JIT. Cụ thể, nội dung môn học bao gồm phần giới thiệu 

1 (0+1) HK3 Tiểu luận 



về Lean & JIT, hệ thống Kanban trong Lean & JIT, ứng dụng 

Lean & JIT, những thay đổi cần thiết khi thực hiện Lean & JIT, 

cải tiến liên tục trong Lean & JIT và các hạn chế của Lean & 

JIT. 

27 Vận trù học tất định 

Nội dung của môn học này là cung cấp cho sinh viên kiến 

thức cơ bản về mô hình hóa xác định trong quá trình sản xuất, 

dịch vụ,.... nhằm tìm ra giải pháp tối ưu hay cải thiện các quá 

trình này. Các nội dung chính của môn học bao gồm các kiến 

thức về quy hoạch tuyến tính (QHTT), các ứng dụng và thuật 

toán để giải các bài toán quy hoạch tuyến tính. 

2 (2+0) HK3 Tiểu luận 

28 
Thực hành Vận trù học tất 

định 

Nội dung của môn học này là cung cấp cho sinh viên kiến 

thức cơ bản về mô hình hóa xác định trong quá trình sản xuất, 

dịch vụ,.... nhằm tìm ra giải pháp tối ưu hay cải thiện các quá 

trình này. Các nội dung chính của môn học bao gồm các kiến 

thức về quy hoạch tuyến tính (QHTT), các ứng dụng và thuật 

toán để giải các bài toán quy hoạch tuyến tính. 

1 (0+1) HK3 Tiểu luận 

29 
Tổ chức vận tải đa phương 

thức 

Môn học cung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ bản trong 

vận tải đa phương thức: định nghĩa, các hình thức, mô hình vận 

tải đa phương thức ở VN và thế giới... 

2 (2+0) HK4 Tiểu luận 

30 
Thực hành tổ chức vận tải 

đa phương thức 
Thực hành cách thức hoạt động của vận tải đa phương thức 1 (0+1) HK4 Tiểu luận 

31 Quản trị dự án 

Học phần nhằm giúp cho người học nắm được những lý 

thuyết cơ bản về quản lý dự án như: phân tích và lựa chọn dự 

án, tổ chức và lãnh đạo thực hiện dự án, hoạch định và lập tiến 

độ dự án, kiểm soát dự án, và cách tiếp cận giải quyết các vấn 

đề phát sinh trong quá trình quản lý dự án. 

2 (2+0) HK4 Tiểu luận 

32 Thực hành quản trị dự án 
Học phần nhằm giúp cho người học thực hành về quản lý 

dự án như: phân tích và lựa chọn dự án, tổ chức và lãnh đạo 

thực hiện dự án, hoạch định và lập tiến độ dự án, kiểm soát dự 

1 (0+1) HK4 Tiểu luận 



án, và cách tiếp cận giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá 

trình quản lý dự án. 

 

33 Kinh tế vĩ mô 

Học phần nhằm trang bị cho sinh viên các kiến thức tổng 

quát về Kinh tế học vĩ mô và các nguyên lí cơ bản về cách thức 

hoạt động của toàn bộ nền kinh tế. Học phần 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, tỷ lệ thất nghiệp, tỷ 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 và đặc biệt nhấn mạnh vai trò của Chính phủ trong việc 

điều hành nền 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 kì. 

Song song đó, môn học tích hợp giảng dạy các kỹ năng tư duy 

như: kỹ năng tư duy phản biện, giải quyết vấn đề và các kỹ 

năng mềm như: kỹ năng giao tiếp, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ 

năng thuyết trình. 

3 (3+0) HK4 Trắc nghiệm 

34 Nghệ thuật lãnh đạo 

Cung cấp các kiến thức cơ bản có liên quan đến hoạt động 

lãnh đạo. Trên cơ sở đó đi vào phân tích : Bản chất của lãnh 

đạo, phẩm chất và kĩ năng của nhà lãnh đạo, việc sử dụng quyền 

lực của nhà lãnh đạo sao cho có hiệu quả nhất, sự phù hợp giữa 

phong cách của nhà lãnh đạo với từng hoàn cảnh cụ thể, phát 

huy năng lực tập thể, khảo sát, đánh giá hiệu quả lãnh đạo theo 

phương pháp khoa học, nhằm đánh giá năng lực lãnh đạo, phân 

biệt được mặt mạnh, yếu của người lãnh đạo và phân rõ trách 

nhiệm lãnh đạo… 

2 (2+0) HK4 Tiểu luận 

35 Hành vi khách hàng 

Môn học trình bày các kiến thức tổng quan về hành vi khách 

hàng, nguyên tắc nghiên cứu thị trường để đạt được thông tin 

và đo lường hành vi khách hang, phân tích được các nhân tố 

ảnh hưởng đến thái độ tiêu dùng của khách hàng, hình thức 

2 (2+0) HK4 Tiểu luận 



quan điểm trước – trong – sau khi mua hàng của người tiêu 

dùng và rèn luyện cho SV các kỹ năng nghề nghiệp liên quan. 

Giúp sinh viên sẽ thông hiểu về vai trò trung tâm của khách 

hàng trong công tác marketing và có thể vận dụng các mô hình 

tiếp thu từ môn học làm công cụ phân tích hành vi khách hàng 

trong điều kiện thực tế.  

 

36 Quản trị nguồn nhân lực 

Nguồn nhân lực (human resource), hay vốn nhân lực 

(human capital) hiện được xem là nhân tố quyết định sự thành 

bại của mọi cơ quan, tổ chức, đặc biệt là trong bối cảnh toàn 

cầu hóa đương đại. Vì vậy quản trị nguồn nhân lực cũng được 

xem là quản lý sự thành công của tổ chức.  

Sứ mệnh, mục tiêu, và các giá trị của tổ chức được quyết 

định bởi cách thức mà tổ chức hoạch định, tuyển dụng, đào tạo, 

phát triển, cũng như duy trì và động viên chính nguồn nhân lực 

của mình. Trách nhiệm của các cấp quản trị, là làm sao cho 

nhân viên thỏa mãn với công việc, gắn bó với tổ chức, tích cực 

làm việc, có tinh thần trách nhiệm và tinh thần hợp tác, có óc 

sáng kiến, và cống hiến hết sức mình cho sự nghiệp chung. Để 

đạt được điều đó, nhà quản trị  cần phải nắm được những kiến 

thức cơ bản về quản trị nhân sự nói riêng và quản trị nguồn 

nhân lực nói chung, đồng thời biết ứng dụng nó trong mọi loại 

hình doanh nghiệp cũng như mọi tổ chức. 

Nội dung học phần sẽ góp phần mang lại những kiến thức 

và kỹ năng chung nhất, cơ bản nhất về một trong những chức 

năng cốt lõi và quan trọng nhất của tiến trình Quản trị Nguồn 

Nhân lực. 

2 (2+0) HK4 Tiểu luận 

37 Marketing dịch vụ 
Môn học nhằm cung cấp một số khái niệm về dịch vụ và 

Marketing dịch vụ, bên cạnh đó cũng giới thiệu những khái 

niệm, các họa thuyết có liên quan, nhằm giúp sinh viên hiểu và 

2 (2+0) HK4 Tiểu luận 



triển khai chiến lược Marketing hỗn hợp thông qua 7 công cụ: 

Sản phẩm, giá, phân phối, Xúc tiến, Cơ sở vật chất, con người 

(nhân viên phục vụ), và qui trình dịch vụ. 

38 Đàm phán trong kinh doanh 

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

học trong đàm phán kinh doanh, gồm các vấn đề cụ thể: Những 

vấn đề chung về đàm phán kinh doanh; những nội dung chủ 

yếu, chiến lược, chiến thuật của cuộc đàm phán kinh doanh; 

các giai đoạn tiến hành đàm phán và cơ sở pháp lý của đàm 

phán kinh doanh. 

Biết cách tổ chức đàm phán kinh doanh, nắm vững các 

nguyên tắc và vận dụng các kỹ thuật trong các giai đoạn của 

cuộc đàm phán kinh doanh. 

Hiểu được tầm quan trọng của đàm phán trong hoạt động 

kinh doanh của doanh nghiệp, có thái độ đúng đắn, ứng xử phù 

hợp với các vấn đề văn hóa trong đàm phán kinh doanh. Về 

năng lực tự chủ và trách nhiệm: Phân tích và ra quyết định phụ 

hợp trong đàm phán 

2 (2+0) HK4 Tiểu luận 

39 Nghiệp vụ ngoại thương 

Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức chuyên 

sâu cho người học về nghiệp vụ ngoại thương. Các kiến thức 

cơ bản như các điều kiện thương mại quốc tế, các phương thức 

thanh toán quốc tế chủ yếu sẽ được đề cập một cách có hệ 

thống, khoa học, đầy đủ và chi tiết. Các kiến thức liên quan đến 

hợp đồng ngoại thương, cách thức đàm phán hợp đồng, cách 

thức tổ chức thực hiện hợp đồng ngoại thương cũng như cách 

thức giải quyết các tình huống phát sinh liên quan đến hoạt 

động ngoại thương cũng được nghiên cứu. 

2 (2+0) HK5 Tiểu luận 

40 
Thực hành Nghiệp vụ ngoại 

thương 

Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức chuyên 

sâu cho người học về nghiệp vụ ngoại thương. Các kiến thức 

cơ bản như các điều kiện thương mại quốc tế, các phương thức 

thanh toán quốc tế chủ yếu sẽ được đề cập một cách có hệ 

1 (0+1) HK5 Tiểu luận 



thống, khoa học, đầy đủ và chi tiết. Các kiến thức liên quan đến 

hợp đồng ngoại thương, cách thức đàm phán hợp đồng, cách 

thức tổ chức thực hiện hợp đồng ngoại thương cũng như cách 

thức giải quyết các tình huống phát sinh liên quan đến hoạt 

động ngoại thương cũng được nghiên cứu. 

41 Quản trị Logistics 

Môn học nhằm cung cấp các khái niệm cơ bản về quản trị 

logistics trong hoạt động của chuỗi cung ứng bao gồm các nội 

dung: logistics đầu vào, logistics đầu ra, hoạt động logistics 

trong mối quan hệ với các hoạt động khác của doanh nghiệp 

như: mua hàng, quản trị hàng tồn kho, quản trị sản xuất và các 

hoạt động sales/marketing. 2 (2+0) 

HK5 Tiểu luận 

42 
Thực hành mô phỏng trong 

Logistic 

Học phần Thực hành mô phỏng trong logistic giúp sinh 

viên đại học và các nhà nghiên cứu khoa học, những người cần 

một phần mềm để học thống kê, để phân tích số liệu, hay vẽ đồ 

thị từ số liệu khoa học. Học phần giúp người học làm phân tích 

thống kê hữu hiệu hơn và cung cấp những kiến thức cơ bản về 

thống kê, cách ứng dụng R cho giải quyết vấn đề; qua đó làm 

nền tảng để bạn đọc tìm hiểu hay phát triển thêm R. 2 (0+2) 

HK5 Tiểu luận 

43 Kinh tế lượng 

Môn học giới thiệu một số kỹ thuật cơ bản của việc sử dụng 

kinh tế lượng trong nghiên cứu ra quyết định, phân tích kinh tế, 

phân tích chính sách. Phương pháp ước lượng bình phương nhỏ 

nhất (Ordinary Least Squares –OLS) sẽ được trình bày một 

cách chi tiết. Các chủ đề về các dạng hàm toán học và biến giả 

ứng dụng trong kinh tế lượng cũng sẽ được giới thiệu trong học 

phần này. Bên cạnh đó, bài giảng còn đề cập đến các vi phạm 

giả thiết của mô hình và cách thức khắc phục những hậu quả 

của nó. Cuối cùng, sử dụng kết quả của mô hình để ra quyết 

định và khuyến cáo cần thiết trong thực tế. 

2 (2+0) HK5 Tự luận 



44 Thực tập 2 

Sinh viên tham quan doanh nghiệp và tìm hiểu chuyên sâu 

hơn về các nghiệp vụ trong logistics: giao nhận vận tải đa 

phương thức, nghiệp vụ ngoại thương... 
3 (0+3) HK5 Báo cáo 

45 Pháp luật về Logistic 

Học phần Pháp luật về Logistic trang bị cho người học 

những kiến thức cơ bản về các quy định của pháp luật trong 

quá trình quản lý,tổ chức,thực hiện các dịch vụ về logistics. 

Người học sẽ được cung cấp các khái niệm, thuật ngữ pháp lý 

liên quan đến hoạt động logistics cũng như các quy định về điều 

kiện  để công dân Việt Nam và người nước ngoài đầu tư kinh 

doanh vào hoạt động logistics tại Việt Nam; các quan hệ hợp 

đồng; quyền và nghĩa vụ pháp lý của các bên ttrong một số các 

phương thức vận tải cơ bản ; các vấn đề liên quan đến thủ tục 

hải quan. 

2 (2+0) HK5 Tiểu luận 

46 Bảo hiểm hàng hóa 

Môn học này cung cấp quan điểm cơ bản về bản chất bảo 

hiểm, bao gồm: các loại rủi ro và hư hỏng hàng hóa cùng với 

các điều kiện bảo hiểm hiện hành. Thêm vào đó, môn học cũng 

đem lại cho sinh viên sự hiểu biết về hợp đồng bảo hiểm, 

nguyên tắc và quy trình bảo hiểm hàng hóa, làm thế nào để tính 

giá trị bảo hiểm cũng như là cần phải làm gì trong trường hợp 

có tổn thất hay hư hỏng hàng hóa. 

2 (2+0) HK5 Tiểu luận 

47 Quản trị bán hàng 

Cung cấp kiến thức cơ bản, tư duy trong việc thực hiện  

công việc quản trị bán hàng: giới thiệu về công việc bán hàng, 

gồm tổng quan về quản trị bán hàng, hoạch định bán hàng, tổ 

chức bán hàng, tuyển chọn và huấn luyện bán hàng, lãnh đạo 

và động viên lực lượng bán hàng và kiểm soát bán hàng, những 

kỹ năng cần thiết đối với Giám đốc bán hàng như lãnh đạo, 

phân tích, dự báo bán hàng, lập hạn ngạch, tổ chức đội ngũ bán 

hàng, quản lý và làm tăng năng suất của lực lượng bán hàng, 

quản trị đội ngũ bán hàng… 

2 (2+0) HK5 Tiểu luận 



48 Quản trị kho bãi 

Môn học này cung cấp cho sinh viên kiến thức nền tảng về 

quản trị kho hàng & tồn khovề: Phân loại kho hàng, Phân tích 

& lựa chọn vị trí kho hàng, lựa chọn mô hình phù hợp, Thiết 

kế & sắp xếp trong kho hàng, xác định nhu cầu tồn kho, hoạch 

định nhu cầu nguyên vật liệu, tồn kho theo nguyên lý JIT, cung 

cấp các kiến thức nền tảng về quản trị tồn kho. 2 (2+0) 

HK6 Tiểu luận 

49 Thực hành quản trị kho bãi 

Môn học này cung cấp cho sinh viên kiến thức nền tảng về 

quản trị kho hàng & tồn khovề: Phân loại kho hàng, Phân tích 

& lựa chọn vị trí kho hàng, lựa chọn mô hình phù hợp, Thiết 

kế & sắp xếp trong kho hàng, xác định nhu cầu tồn kho, hoạch 

định nhu cầu nguyên vật liệu, tồn kho theo nguyên lý JIT, cung 

cấp các kiến thức nền tảng về quản trị tồn kho. 1 (0+1) 

HK6 Tiểu luận 

50 
Kỹ thuật xếp dỡ và đóng 

gói hàng hóa 

Môn học nhằm cung cấp một số khái niệm cơ bản về kỹ 

thuật đóng gói và xếp dỡ hàng hóa nhằm đáp ứng các yêu cầu 

của chuỗi cung ứng theo các tiêu chí: an toàn hàng hóa, chứa 

đựng thông tin và hỗ trợ thương mại. Môn học sẽ cung cấp các 

kiến thức chuyên sâu vào kỹ thuật đóng gói và xếp dỡ cho từng 

phương thức vận tải riêng biệt, hàng không, hàng hải, đường 

bộ, đường sắt, hàng siêu trường siêu trọng, trong kho hàng và 

cho một số loại hàng hóa đặc biệt. 

2 (2+0) HK6 Tiểu luận 

51 
Thực hành quản trị chuỗi 

cung ứng 

Môn học này nghiên cứu về các phương pháp giao nhận, 

vận chuyển, quản lý nguồn cung cấp từ khâu nguyên vật liệu 

cho đến sản phẩm cuối cùng và đem đi tiêu thụ trên thị trường. 

Quản lý giao nhận vận tải là một phần của quản lý chuỗi cung 

ứng, bao gồm các công việc: lập kế hoạch, thực hiện kế hoạch, 

điều khiển kiểm soát, lưu chuyển hàng hóa dịch vụ và các thông 

tin liên quan giữa điểm khởi đầu cho đến điểm tiêu thụ một 

cách hiệu quả để đáp ứng yêu cầu của khách hàng. 1 (0+1) 

HK6 Tiểu luận  

52 Quản trị chuỗi cung ứng Môn học này nghiên cứu về các phương pháp giao nhận, 

vận chuyển, quản lý nguồn cung cấp từ khâu nguyên vật liệu 
2 (2+0) HK6 Tiểu luận 



cho đến sản phẩm cuối cùng và đem đi tiêu thụ trên thị trường. 

Quản lý giao nhận vận tải là một phần của quản lý chuỗi cung 

ứng, bao gồm các công việc: lập kế hoạch, thực hiện kế hoạch, 

điều khiển kiểm soát, lưu chuyển hàng hóa dịch vụ và các thông 

tin liên quan giữa điểm khởi đầu cho đến điểm tiêu thụ một 

cách hiệu quả để đáp ứng yêu cầu của khách hàng. 

53 
Thực hành khai thác cảng 

đường thủy 

Học phần cung cấp cho sinh viên kiến thức cơ bản về cảng 

và công nghệ khai thác cảng đường thủy. Qua môn học sinh 

viên biết cách tổ chức khai thác và quản lý cảng nhằm đạt hiệu 

quả cao. Các kiến thức sinh viên cần nắm bắt: Lựa chọn phương 

án xếp dỡ tối ưu; Xác định khả năng thông qua của cảng, năng 

suất xếp dỡ của các trang thiết bị xếp dỡ; Kỹ thuật xếp dỡ hàng 

hóa; Đánh giá hiệu quả hoạt động khai thác cảng. 

1 (0+1) HK6 Tiểu luận 

54 
Chính sách thương mại 

quốc tế 

Môn học Chính sách thương mại quốc tế là môn học bắt 

buộc thuộc khối kiến thức ngành. Môn học đem lại cho sinh 

viên hệ thống kiến thức nền tảng về phân tích chính sách và hệ 

thống các công cụ của chính sách thương mại quốc tế (các thỏa 

thuận thương mại tự do, thuế quan, hạn ngạch, trợ cấp, bán phá 

giá, các biện pháp hành chính, kỹ thuật). Chính sách thương 

mại quốc tế đặc thù của nhóm các quốc gia đang phát triển, 

trong đó có Việt Nam cũng được đánh giá và phân tích. Bên 

cạnh việc phân tích lý thuyết về các chính sách và công cụ, 

những phân tích tình huống thực tế trong thực hành chính sách 

thương mại cũng được trang bị như: các nghĩa vụ theo WTO, 

đàm phán TPP, chiến lược thương mại quốc tế của Việt Nam, 

chiến lược thương mại quốc tế của Hoa Kỳ. 

2 (2+0) HK6 Tiểu luận 

55 
Phân tích hoạt động kinh 

doanh 

Học phần Phân tích hoạt động kinh doanh là học phần 

thiết thực và bổ ích đối với các nhà nghiên cứu, sinh viên và 

những người quan tâm đến phân tích hoạt động sản xuất kinh 

doanh của doanh nghiệp. Học phần gồm những nội dung sau 

2 (0+2) HK6 Tự luận 



 - Cơ sở lý luận về phân tích và các phương pháp sử dụng; 

 - Phân tích kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh; 

 - Phân tích chi phí và giá thành; 

 - Phân tích lợi nhuận và tiêu thụ; 

 - Phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp. 

56 
Đại lý giao nhận và khai 

báo hải quan 

Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức về nghiệp 

vụ khai báo hàng hóa hải quan. Các kiến thức cơ bản như: Cách 

thức, thủ tục khai báo, các điều kiện về xuất nhập khẩu đối với 

một số loại hàng hóa xuất nhập khẩu; Các chính sách ưu đãi 

liên quan đến xuất xứ hàng hóa; Phân loại hàng hóa quốc tế; 

Hệ thống mã số HS; Một số qui định về cách tính trị giá hàng 

hóa để tính thuế; Chính sách quản lý về mặt hải quan đối với 

một số loại hình nhập khẩu… 

2 (0+2) HK6 Tiểu luận 

57 Kỹ thuật quản lý chất lượng 

Học phần Kỹ thuật Quản lý chất lượng được biên soạn trong 

hoàn cảnh môi trường cạnh tranh của nền kinh tế mở và xu 

hướng toàn cầu hóa đang tác động tích cực đến các tổ chức, con 

người và doanh nghiệp; đòi hỏi phải giảm chi phí giá thành sản 

phẩm và nâng cao chất lượng sản phẩm. Khi doanh nghiệp 

muốn nâng cao chất lượng sản phẩm thì phải kiểm soát được 

quy trình sản xuất bằng thống kê. Đây chính là một quá trình 

quản lý chất lượng đồng bộ. 

 Học phần trình bày các công cụ kiểm soát quá trình thống 

kê chất lượng trong 9 chương. Đây chính là tài liệu phục vụ các 

cán bộ quản lý kinh tế, quản lý sản xuất kinh doanh, các nhà 

nghiên cứu quản lý chất lượng và sinh viên. 

2 (0+2) HK6 Tiểu luận 

58 Thực tập doanh nghiệp 3 

Sinh viên tham quan doanh nghiệp và tìm hiểu chuyên sâu 

hơn về các thủ tục hải quan, bảo hiểm hàng hóa, các chính sách 

pháp luật trong logistics, khai thác cảng đường thủy.... 

4 (0+4) HK7 Báo cáo 



59 

Thực hành hoạch định 

nguồn lực doanh nghiệp 

(ERP) 

Học phần này cung cấp cho sinh viên những kiến thức 

tổng quát về ERP, các hệ thống ERP trên thế giới, Việt Nam, 

phân tích SWOT khi triển khai ERP, từ đó có thể áp dụng đưa 

ra những chiến lược phù hợp khi triển khai ERP trong doanh 

nghiệp; Nắm được phương pháp triển khai hiệu quả nhất cho 

một hệ thống ERP cụ thể và phổ biến. 

2 (0+2) HK7 Thực hành 

60 Quản trị vận tải 

Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức về 

nghiệp vụ vận chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu. Học phần này 

đề cập đầy đủ nội dung thông tin về các phương thức vận tải 

hàng hóa ngoại thương  thông qua đường biển, đường sắt, 

đường hàng không, đường bộ và thực hiện hợp đồng vận tải đa 

phương thức phù hợp với luật pháp quốc tế và Việt Nam. 

2 (2+0) HK7 Tiểu luận 

61 Thực hành Quản trị vận tải 

Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức về nghiệp 

vụ vận chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu. Học phần này đề cập 

đầy đủ nội dung thông tin về các phương thức vận tải hàng hóa 

ngoại thương  thông qua đường biển, đường sắt, đường hàng 

không, đường bộ và thực hiện hợp đồng vận tải đa phương thức 

phù hợp với luật pháp quốc tế và Việt Nam. 

1 (0+1) HK7 Tiểu luận 

62 Quản trị mua hàng 

Cung cấp kiến thức và thực hành các nghiệp vụ mua hàng 

quan trọng: xây dựng quy trình và tiêu chuẩn đánh giá nhà cung 

cấp, tổ chức đấu thầu và đánh giá hồ sơ đề xuất/hồ sơ dự thầu, 

thương lượng đàm phán và quản lý thực hiện hợp đồng, quản 

lý chất lượng nhà cung cấp, phát triển và quản lý quan hệ với 

nhà cung cấp. 

2 (2+0) HK7 Tiểu luận 

63 
Thực hành quản trị mua 

hàng 

Thực hành đo lường, đánh giá, hoàn thiện quá trình mua 

hàng tại doanh nghiệp và thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm thực 

tế. 

1 (0+1) HK7 Tiểu luận 

64 Thực hành hệ thống CIM Học phần này giới thiệu, cung cấp cho người học những 

kiến thức cơ bản về ứng dụng máy tính để mô phỏng quá trình 
2 (0+2) HK7 Thực hành 



sản xuất trước khi đưa mô hình vào thực tế sản xuất giúp cho 

các nhà đầu tư, kỹ sư tiết kiệm rất lớn thời gian và kinh phí. 

65 Khai thác cảng đường thủy 

Học phần cung cấp cho sinh viên kiến thức cơ bản về cảng 

và công nghệ khai thác cảng đường thủy. Qua môn học sinh 

viên biết cách tổ chức khai thác và quản lý cảng nhằm đạt hiệu 

quả cao. Các kiến thức sinh viên cần nắm bắt: Lựa chọn phương 

án xếp dỡ tối ưu; Xác định khả năng thông qua của cảng, năng 

suất xếp dỡ của các trang thiết bị xếp dỡ; Kỹ thuật xếp dỡ hàng 

hóa; Đánh giá hiệu quả hoạt động khai thác cảng. 

2 (2+0) HK7 Tiểu luận 

66 Thực tập tốt nghiệp 

Sinh viên thực tập cá nhân tại doanh nghiệp dưới sự hướng 

dẫn của giảng viên: thực hành các phần mềm hỗ trợ trong 

logistics, áp dụng để thực hiện 1 quy trình trong quản trị 

logistics 

5 (0+5) HK8 Báo cáo 

67 Báo cáo tốt nghiệp 

Hỗ trợ sinh viên trong việc thực hiện đề tài luận văn tốt 

nghiệp. Qua đó, sinh viên tổng hợp những thông tin thu thập từ 

thực tập chuyên môn hoặc từ những quan sát các hoạt động 

thực tiễn của doanh nghiệp để hình thành ý tưởng đề tài luận 

văn tốt nghiệp.  

Xem lại các kiến thức đã học và phương pháp xử lý dữ 

liệu để giải quyết mục tiêu của đề tài luận văn tốt nghiệp. 

5 (0+5) HK8 Báo cáo 
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