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

1.1. Chương trình Du lịch, khóa học 2020-2024 

STT Tên môn học Mục đích môn học 

 

Số tín chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

Phương 

pháp đánh 

giá sinh viên 

1.  
Nhập môn ngành 

du lịch 

Học phần “Nhập môn ngành Du lịch” nhằm giải thích các khái niệm cơ 

bản trong du lịch, lịch sử hình thành và phát triển của ngành du lịch, 

tầm quan trọng của du lịch trong mối tương tác với các lĩnh vực khác 

(kinh tế, văn hoá, xã hội, môi trường), các tổ chức quản lý du lịch, các 

điều kiện để phát triển du lịch, các hoạt động kinh doanh trong du lịch 

và các xu hướng du lịch hiện nay. Song song đó, học phần tích hợp 

giảng dạy các kỹ năng tư duy phản biện, giải quyết vấn đề và kỹ năng 

giao tiếp, làm việc nhóm, cũng như củng cố tính kỷ luật, ý thức trách 

nhiệm và thái độ học tập tích cực của người học. Ngoài ra, học phần 

còn giới thiệu với người học về Trường, Khoa và Chương trình đào tạo 

của ngành Du lịch để người học chủ động trong việc thiết kế lộ trình 

3 (3+0) Học kỳ 1 Tiểu luận 



 

học tập phù hợp với bản thân. 

2.  
Lịch sử văn minh 

thế giới 

Học phần hướng đến việc cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ 

bản và có tính hệ thống về những thành tựu văn hóa, văn minh của 

nhân loại thông qua việc tìm hiểu các nền văn minh tiêu biểu trên thế 

giới; từ đó giúp người học hiểu được ý nghĩa, tầm quan trọng và có thái 

độ trân trọng, giữ gìn, bảo tồn các giá trị, thành tựu văn hóa, văn minh 

của nhân loại. 

2 (2+0) Học kỳ 1 Tự luận 

3. . 

 

Hệ thống thông tin 

quản lý 

Học phần này giúp sinh viên nắm được các kiến thức về hệ thống thông 

tin quản lý, hệ thống thông tin địa lý, đặc biệt trong lĩnh vực du 

lịch.Sinh viên nắm các kỹ năng làm việc trên phần mềm QGIS để ứng 

dụng hệ thống thông tin địa lý trong hoạt động du lịch. Đồng thời, các 

em có tinh thần, thái độ chuyên nghiệp, làm việc chăm chỉ, tìm tòi ham 

học hỏi và tự trau dồi kiến thức mới. 

3 (3+0) Học kỳ 1 Tiểu luận 

4.  
Cơ sở văn hóa 

Việt Nam 

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

tính hệ thống về văn hóa Việt Nam. Ngoài phần khái luận chung về văn 

hóa học và văn hóa Việt Nam, học phần bao gồm tri thức về 4 thành tố 

của văn hóa Việt Nam: văn hóa nhận thức, văn hóa tổ chức cộng đồng, 

văn hóa ứng xử với môi trường tự nhiên, và văn hóa ứng xử với môi 

trường xã hội. Môn học là nền tảng cho việc tiếp nhận các môn học 

khác trong chương trình đào tạo. 

2 (2+0) Học kỳ 1 Tự luận 

5.  

Phương pháp 

nghiên cứu khoa 

học 

Học phần Phương pháp nghiên cứu nhằm trang bị cho sinh viên những 

khái niệm liên quan đến nghiên cứu khoa học: khoa học và nghiên cứu 

khoa học, vấn đề nghiên cứu, lý thuyết nghiên cứu, câu hỏi nghiên cứu, 

mục tiêu nghiên cứu, giả thuyết nghiên cứu, vấn đề đạo đức trong 

nghiên cứu; giúp sinh viên có phương pháp tìm kiếm nguồn tư liệu 

3 (3+0) Học kỳ 2 Tiểu luận 



 

thành văn. Học phần cũng trang bị cho sinh viên cách viết và thực 

hành: viết đề cương nghiên cứu, tiến hành  nghiên cứu, viết báo cáo 

nghiên cứu, công bố kết quả nghiên cứu.  

6.  Giáo dục thể chất 

Học phần trang bị cho sinh viên về Lịch sử phát triển của TDTT, tác 

dụng của TDTT đối với con người; các nguyên tắc về phương pháp tập 

luyện TDTT; một số trạng thái bệnh lý thường gặp, cách phòng ngừa 

và sơ cứu chấn thương trong tập luyện TDTT; một số nội dung về vệ 

sinh và tâm lý học Thể dục thể thao, giới thiệu một số điều luật và 

phương pháp trọng tài; nguyên lý các kỹ thuật, chiến thuật thi đấu các 

phân môn trong thể thao; phương pháp phát triển các tố chất thể lực 

chung và chuyên môn. Song song đó, sinh viên được thực hành vận 

động để rèn luyện thể lực và kỹ thuật động tác. 

2 (2+0) Học kỳ 2 Tự luận 

7.  
Thực hành văn 

bản tiếng Việt 

Học phần trang bị các kiến thức về các bước tiếp nhận và tạo lập văn 

bản bằng tiếng Việt, nhằm rèn luyện cho người học kĩ năng sử dụng 

ngôn ngữ trong thực hành văn bản tiếng Việt. Bên cạnh đó, học phần 

còn chú trọng vào việc tạo lập các loại văn bản thuộc các phong cách 

ngôn ngữ khác nhau, phục vụ cho nhu cầu làm việc của người học sau 

khi tốt nghiệp. 

2 (0+2) Học kỳ 2 
Thực hành 

phòng máy 

8.  Pháp luật 

Học phần Pháp luật cung cấp các kiến thức về: đại cương nhà nước và 

pháp luật; đại cương về các lĩnh vực pháp luật trong hệ thống pháp luật 

Việt Nam; đại cương về pháp luật quốc tế; đào tạo luật và nghề luật ở 

Việt Nam. 

2 (2+0) Học kỳ 2 Tự luận 

9.  Seminar Hoạt náo 

Học phần giúp người học nhận ra được tầm quan trọng của tổ chức sinh 

hoạt tập thể, tổ chức các trò chơi trong hoạt động lữ hành nói chung và 

trong công tác của hướng dẫn viên nói riêng. Vận dụng và thiết kế sưu 

tầm, lựa chọn những trò chơi phù hợp với đối tượng khách hàng và môi 

1 (0+1) Học kỳ 2 Thực hành  



 

trường hoạt náo cụ thể nhằm tạo không khí vui vẻ thoải mái trong quá 

trình du lịch. Nhận ra và xử lý các tình huống trong quá trình tổ chức 

hoạt náo. 

10.  
Seminar Y tế du 

lịch 

Học phần này hướng dẫn các kỹ thuật sơ cứu căn bản, các tình huống 

bệnh thường gặp, hay các tai nạn có thể xảy ra trong chuyến đi và 

hướng xử trí cho từng trường hợp nhằm mục đích duy trì sự an toàn 

cho du khách trong chuyến đi du lịch. Từ đó, giúp định hình định 

hướng nghề nghiệp tương lại, sự đam mê với công việc, tinh thần tự 

trau dồi kiến thức – kỹ năng để thực hiện công việc tương lai. 

1 (0+1) Học kỳ 2 

Thực hành 

nghiệp vụ sơ 

cấp cứu 

11.  
Địa lý du lịch Việt 

Nam 

Học phần “Địa lý du lịch Việt Nam” cung cấp hệ thống kiến thức về 

đối tượng nghiên cứu của địa lý du lịch, các nguồn lực phát triển du 

lịch (đặc biệt nhấn mạnh đến tài nguyên du lịch), tổ chức lãnh thổ du 

lịch; Đặc điểm của các vùng du lịch của Việt Nam (tìm hiểu sản phẩm 

du lịch đặc trưng và địa bàn hoạt động chủ yếu, các điểm du lịch, các 

điểm du lịch có ý nghĩa quốc gia, quốc tế; các tuyến điểm du lịch quan 

trọng), định hướng phát triển sản phẩm du lịch theo quy hoạch phát 

triển du lịch đến năm 2020 tầm nhìn 2030. Song song đó, học phần tích 

hợp giảng dạy các kỹ năng tư duy phản biện, giải quyết vấn đề và kỹ 

năng giao tiếp, làm việc nhóm, cũng như củng cố tính kỷ luật, ý thức 

trách nhiệm và thái độ học tập tích cực của người học. 

3 (3+0) Học kỳ 2 Tự luận 

12.  

Giáo dục quốc 

phòng an ninh (Lý 

thuyết) 

Học phần trang bị cho sinh viên các nội dung: Đối tượng và phương 

pháp nghiên cứu môn học, quan điểm cơ bản của Chủ nghĩa Mác- 

Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về chiến tranh, quân đội và bảo vệ Tổ 

quốc; Xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân bảo vệ 

vững chắc tổ quốc VN XHCN; Chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc 

5 (5+0) Học kỳ 3 Trắc nghiệm 



 

Việt Nam xã hội chủ nghĩa; Xây dựng lực lượng Vũ trang nhân dân 

Việt Nam; Kết hợp phát triển kinh tế, xã hội với tăng cường quốc 

phòng, an ninh và đối ngoại; Những vấn đề cơ bản về lịch sử nghệ 

thuật quân sự Việt Nam. 

13.  

Thực hành Giáo 

dục quốc phòng an 

ninh (Thực hành) 

Học phần trang bị cho sinh viên một số nội dung về: Đội ngũ đơn vị 

(trung đội), sử dụng bản đồ địa hình quân sự, phòng chống địch tiến 

công bằng vũ khí công nghệ cao, ba môn quân sự phối hợp, trung đội 

bộ binh tiến công, trung đội bộ binh phòng ngự, kỹ thuật bắn súng 

ngắn, thực hành sử dụng một số loại lựu đạn Việt Nam. Trong đó, nội 

dung trọng tâm là trang bị cho sinh viên các kiến thức về tập hợp đội 

ngũ trung đội, sử dụng bản đồ, sử dụng súng ngắn quân dụng và một số 

loại lựu đạn Việt Nam.  

3 (0+3) Học kỳ 3 

Kiểm tra 

thực hành 

trên sân tập 

14.  
Tuyến và điểm du 

lịch Việt Nam 

Môn học đề cập đến các kiến thức lịch sử, địa lý, văn hoá, xã hội, và 

môi trường du lịch cùng những vấn đề liên quan đến tuyến - điểm và kỹ 

năng cơ bản xây dựng tuyến - điểm du lịch. Cung cấp cho sinh viên 

những kiến thức và kỹ năng vận dụng tổng hợp về các điểm đến như 

địa lý, lịch sử phong tục và các đặc điểm đến và các điểm tham quan 

của cộng đồng dân cư địa phương, khí hậu và tính mùa vụ ảnh hưởng 

đến thời gian tham quan, các sự kiện đặc biệt như các lễ hội, các 

phương tiện dành cho du khách, những vấn đề liên quan đến an toàn và 

sức khỏe, những cảnh báo về du lịch có thể ảnh hưởng đến điểm đến 

đó.  

3 (3+0) Học kỳ 3 Tiểu luận 

15.  
Tư duy biện luận 

ứng dụng 

Học phần này nhằm trang bị cho người học những kiến thức về lĩnh 

vực tư duy biện luận, đồng thời cũng rèn luyện cho người học những 

kỹ năng phân tích đánh giá các vấn đề trong học tập cũng như trong 

2  (2+0) Học kỳ 4 Trắc nghiệm 



 

cuộc sống một cách sáng tạo và có hiệu quả. 

16.  Kinh tế học 

Kinh tế học đại cương trang bị cho sinh viên các kiến thức: (1) lý 

thuyết về cung cầu và sự hình thành giá cả trên thị trường; (2) Lý 

thuyết về hành vi người tiêu dùng; (3) Lý thuyết về chi phí và sản xuất; 

(4) Đo lường sản lượng quốc gia; (5) Tổng quan về thị trường; (6) Đo 

lường sản lượng quốc gia; (7) Xác định sản lượng cân bằng; (8) Thị 

trường tiền tệ và thị trường ngoại tệ  

3 (3+0) Học kỳ 4 Trắc nghiệm 

17.  Quản trị học 

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

chuyên môn ngành như: Quản trị chiến lược, quản trị nhân lực, quản trị 

marketing, quản trị sản xuất, quản trị bán hàng… Ngoài ra, môn học 

này giúp sinh viên cách thức lập kế hoạch, tổ chức, kiểm tra, đánh giá; 

thực hành những kiến thức cơ bản về quản trị và vận dụng các chức 

năng quản trị trong thực tiễn hoạt động của các doanh nghiệp nhằm tạo 

cơ sở cho sinh viên trong việc đề xuất giải quyết các vấn đề của doanh 

nghiệp như: Đề xuất phương án kinh doanh; Hoàn thiện cơ cấu tổ chức; 

Các biện pháp tăng năng suất lao động; Chuẩn hóa quy trình kiểm tra… 

2 (2+0) Học kỳ 4 Tiểu luận 

18.  
Thu thập và xử lý 

số liệu điều tra 

Trang bị cho sinh viên những kiến thức và kỹ năng điều tra xã hội học 

và phân tích dữ liệu thu thập được trên phần mềm SPSS, Excel. Sinh 

viên xây dựng được các dạng biểu đồ thể hiện kết quả nghiên cứu. 

Ngoài ra, học phần còn giúp sinh viên tự tin, năng động, có tinh thần 

khởi nghiệp, sẵn sàng tìm hiểu và giải quyết các vấn đề phát sinh từ 

thực tiễn. 

3 (0+3) Học kỳ 4 Tiểu luận 

19.  
Kiến tập ngành du 

lịch 
Giúp sinh viên thực hành những nội dung liên quan đến xây dựng 

tuyến, hướng dẫn viên du lịch, điều hành tour cùng với các kỹ năng 
1 (0+1) Học kỳ 4 Báo cáo 



 

thuyết trình, hoạt náo, giải quyết vấn đề. 

20.  
Triết học Mác - 

Lênin 

Sau khi học xong học phần này sinh viên có thể áp dụng kiến thức triết 

học Mác – Lênin vào lĩnh vực chuyên môn. Vận dụng thế giới quan 

duy vật và phương pháp luận biện chứng duy vật giải quyết các vấn đề 

trong bối cảnh đa dạng của thực tiễn. Vận dụng kiến thức duy vật lịch 

sử của triết học Mác – Lênin để giải quyết các vấn đề trong đời sống 

chính trị, xã hội. Thể hiện thế giới quan, phương pháp luận duy vật 

biện chứng trong hoạt động nghề nghiệp.  

3 (3+0) Học kỳ 5 

Trắc nghiệm, 

trả lời ngắn 

trên hệ thống 

trực tuyến 

21.  
Thực hành Giáo 

dục thể chất 

Học phần Giáo dục thể chất nhằm cung cấp kiến thức, kỹ năng vận 

động cơ bản, hình thành thói quen luyện tập thể dục, thể thao để nâng 

cao sức khỏe, phát triển thể lực, tầm vóc, hoàn thiện nhân cách, nâng 

cao khả năng học tập, kỹ năng hoạt động xã hội với tinh thần, thái độ 

tích cực, góp phần thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện. 

3 (0+3) Học kỳ 5 Thực hành 

22.  Nguyên lý kế toán 

Môn Nguyên lý kế toán nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức 

cơ bản nhất về kế toán – một trong những công cụ quản lý kinh tế của 

doanh nghiệp. Sinh viên được trình bày về những lý thuyết căn bản, 

mục tiêu của kế toán, đối tượng của kế toán, nguyên tắc và các phương 

pháp kế toán được vận dụng cũng như các bước thực hành cơ bản trong 

1 chu kỳ kế toán (như sinh viên được làm quen với chứng từ kế toán, 

với việc định khoản và ghi chép sổ kế toán, lập báo cáo kế toán dạng 

đơn giản,…). 

2 (2+0) Học kỳ 5 Tiểu luận 

23.  

Luật Du lịch và 

Đạo đức kinh 

doanh 

Học phần trang bị cho người học những nội dung cơ bản, có hệ thống 

những kiến thức về pháp luật trong hoạt động du lịch như các khái 

niệm, quy định về các loại hình kinh doanh du lịch, quy định để chứng 

nhận các điểm du lịch, tuyến du lịch, địa vị pháp lý của các loại hình 

2 (2+0) Học kỳ 5 
Tự luận và 

trắc nghiệm 



 

doanh nghiệp du lịch, quyền và nghĩa vụ của các chủ thể tham gia hoạt 

động du lịch, pháp luật về ký kết hợp đồng trong các hoạt động du lịch, 

các hình thức giải quyết tranh chấp trong hoạt động du lịch và những 

quy định của luật du lịch quốc tế. Bên cạnh đó học phần cũng trang bị 

cho người học các kiến thức liên quan đến đạo đức kinh doanh nói 

chung và đạo đức kinh doanh trong lĩnh vực du lịch nói riêng.  

Ngoài ra, học phần còn giúp người vận dụng các kiến thức cần thiết để 

có thể phân biệt các hoạt động, các loại hình doanh nghiệp trong kinh 

doanh du lịch, vận dụng soạn thảo các loại hợp đồng trong hoạt động 

du lịch; kỹ năng tra cứu, sử dụng các quy định của pháp luật trong việc 

giải quyết các tranh chấp, vấn đề pháp lý trong hoạt động du lịch; từ 

đó, hình thành lối sống và làm việc theo quy định của pháp luật nói 

chung và luật du lịch nói riêng; hình thành đạo đức nghề nghiệp trong 

kinh doanh du lịch.  

24.  
Nghiệp vụ hướng 

dẫn du lịch 

Môn học cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản của nghiệp vụ 

hướng dẫn du lịch như: Phương pháp tổ chức và thực hiện các hoạt 

động hướng dẫn du lịch (tổ chức gặp mặt đón đoàn, bố trí lưu trú, ăn 

uống, tham quan…), phương pháp nghiên cứu để hiểu tâm lý, nhu cầu 

của khách du lịch. Từ đó phục vụ tốt nhất nhu cầu của khách du lịch 

trong quá trình du lịch.  

2 (0+2) Học kỳ 5 Tự luận 

25.  
Tổng quan kinh 

doanh lưu trú 

Học phần giới thiệu các khái niệm cơ bản trong kinh doanh cơ sở lưu 

trú, trong đó chú trọng tới các đặc điểm riêng biệt của ngành dịch vụ 

lưu trú và các sản phẩm, các mô hình kinh doanh cơ sở lưu trú. Học 

phần chuẩn bị cho sinh viên các kiến thức về thị trường ngành khách 

2 (2+0) Học kỳ 5 
Tự luận và 

trắc nghiệm 



 

sạn tại Việt Nam và thế giới, từ đó giúp sinh viên đánh giá được những 

cơ hội và thách thức trong ngành. 

26.  Du lịch MICE 

Học phần khái quát chung về những kiến thức cần thiết trong lĩnh vực 

tổ chức du lịch MICE; những yếu tố ảnh hưởng đến loại hình du lịch 

Mice tại Việt Nam; những yếu tố cần có để phát triển du lịch MICE; 

thực hiện quy trình để phát triển loại hình du lịch MICE này. Bên cạnh 

đó, học phần trang bị cho sinh viên kỹ năng tổ chức, xây dựng một tour 

du lịch Mice theo các điều kiện có sẵn của hoàn cảnh; thực hiện nâng 

cao kỹ năng giao tiếp và ứng xử, làm việc theo nhóm, tinh thần đồng 

đội. Học phần thể hiện tính kỷ luật, tinh thần trách nhiệm, tinh thần tự 

học hỏi nghiên cứu và đạo đức nghề nghiệp của sinh viên.  

2 (2+0) Học kỳ 5 Tiểu luận 

27.  
Kinh tế chính trị 

Mác - Lênin (2+0) 

Kinh tế chính trị Mác - Lê Nin nhằm cung cấp cho sinh viên những tri 

thức cơ bản, cốt lõi của kinh tế chính trị Mác – Lênin. Phân tích được 

bản chất các quan hệ kinh tế trong phát triển kinh tế- xã hội của đất 

nước và thế giới. Đồng thời có ý thức trách nhiệm phù hợp với vị trí 

việc làm và cuộc sống trên lập trường, ý thức hệ tư tưởng Mác – Lênin. 

2 (2+0) Học kỳ 6 

Trắc nghiệm, 

trả lời ngắn 

trên hệ thống 

trực tuyến 

28.  Quản trị tài chính 

Học phần nhằm cung cấp cho SV những kiến thức mang tính chất nền 

tảng cho việc nghiên cứu Tài chính doanh nghiệp: hiểu được mục tiêu 

hoạt động của doanh nghiệp, mục tiêu của Tài chính doanh nghiệp, các 

quyết định chủ yếu của Tài chính doanh nghiệp, mối quan hệ của Tài 

chính doanh nghiệp trong hệ thống tài chính; hiểu được và nắm vững 

cách tính giá trị tiền tệ theo thời gian và vận dụng để xác định giá trị cổ 

phần; nhận biết, đo lường được rủi ro và mối quan hệ giữa rủi ro với tỷ 

suất sinh lợi; ứng phó với rủi ro; đánh giá được hoạt động của công ty 

2 (2+0) Học kỳ 6 Tự luận 



 

qua các tỷ số tài chính. 

29.  
Quản trị nguồn 

nhân lực 

Học phần này cung cấp những nội dung kiến thức cơ bản nhất về: vai 

trò, chức năng quản trị nguồn nhân lực trong tổ chức; những ảnh 

hưởng, ràng buộc (môi trường) của 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 chính sách và tổ 

chức tuyển dụng; đào tạo & phát triển nhân viên, đánh giá thành tích 

công tác của nhân viên; xây dựng chính sách và thực hành các hình 

thức trả lương bổng và đãi ngộ đối với lao động, xử lý các quan hệ lao 

động.  Giới thiệu, cập nhật những công cụ quản trị nguồn nhân lực mới.  

3 (3+0) Học kỳ 6 Tiểu luận 

30.  

Tâm lý du khách 

và nghệ thuật giao 

tiếp 

Học phần trang bị cho sinh viên các cơ sở khoa học để hiểu tâm lý của 

du khách, những cơ sở khoa học và những chỉ dẫn về giao tiếp văn 

minh của hướng dẫn viên du lịch. Đồng thời, ứng dụng được nghệ thuật 

giao tiếp vào công việc hướng dẫn và có khả năng phân tích, tổng hợp, 

đánh giá các tình huống xảy ra trong quá trình phục vụ du khách, để xử 

lý thích hợp; Trang bị kỹ năng lắng nghe, giao tiếp ứng xử và đàm 

phán. Ngoài ra giúp sinh viên có cái nhìn đúng đắn và thái độ tích cực 

trong hoạt động phục vụ du khách và giao tiếp trong du lịch; có ý thức, 

tinh thần trách nhiệm, tác phong nghề nghiệp chuẩn mực trong công tác 

hướng dẫn viên du lịch.   

3 (3+0) Học kỳ 6 Tự luận 

31.  
Địa lý du lịch thế 

giới 

Học phần giới thiệu khái quát về ngành du lịch và các nhân tố ảnh 

hưởng đến sự hình thành và phát triển du lịch. Những đặc điểm quan 

trọng của du lịch thế giới và khái quát tài nguyên du lịch, tình hình phát 

triển của một số châu lục và quốc gia. 

2 (2+0) Học kỳ 6 Tự luận 



 

32.  
Thực tập tour 

Xuyên Việt 

“Thực tập tour xuyên Việt” là học phần thực hành, sinh viên có cơ hội 

trải nghiệm những kiến thức, kỹ năng đã học trong các học phần lí 

thuyết trước đó trên thực tiễn đất nước Việt Nam. Đây là học phần tạo 

điều kiện cho sinh viên tiếp cận thực tế, thăm quan, tìm hiểu các tuyến, 

điểm du lịch Việt Nam, học hỏi các nghiệp vụ lễ tân, khách sạn trong 

các nhà hàng, khách sạn; được thực tập nghiệp vụ hướng dẫn viên du 

lịch, …. 

2 (0+2) Học kỳ 6 Tiểu luận 

33.  

Nghiệp vụ Nhà 

hàng Khách sạn 

cơ bản 

Học phần “Nghiệp vụ nhà hàng - khách sạn cơ bản” nhằm giới thiệu 

những vấn đề cơ bản liên quan đến kinh doanh dịch vụ lưu trú cũng 

như các bộ phận chính trong khách sạn. Người học sẽ được tiếp cận 

những kiến thức cơ bản trước khi vào làm việc cũng như được trang bị 

những kỹ năng thực hành giao tiếp trong công việc của các bộ phận Lễ 

tân, Nhà hàng, Buồng phòng và Quầy bar.  

4 (0+4) Học kỳ 6 

Thực hành 

mô phỏng 

tình huống   

34.  
Thiết kế và tổ 

chức sự kiện 

Học phần trang bị kiến thức tổng quan về tổ chức sự kiện (định nghĩa 

sự kiện, cách phân loại sự kiện, cách lập kế hoạch tổ chức sự kiện, quy 

trình tổ chức sự kiện, tìm hiểu một số sự kiện thực tế nổi bật, công 

nghệ ứng dụng trong sự kiện, cách xử lý tình huống…) để sinh viên 

vận dụng lên kế hoạch, kỹ năng viết kịch bản – dẫn chương trình và tổ 

chức một số sự kiện. 

3 (3+0) Học kỳ 6 Tiểu luận 

35.  

Những vấn đề 

kinh tế - xã hội 

Đông Nam bộ 

Học phần cung cấp cho người học những thông tin cơ bản về quá trình 

hình thành và phát triển của vùng đất Nam Bộ với những đặc trưng về 

kinh tế - xã hội, từ đó giúp  người học có thể định vị vai trò dẫn dắt, kết 

nối của các tỉnh thành Đông Nam Bộ đối với khu vực phía Nam Việt 

Nam. Qua đó, người học có thể hình thành những năng lực nghiên cứu 

và kỹ năng vận dụng những kiến thức đã học vào thực tiễn cuộc sống 

2 (2+0) Học kỳ 7 Tự luận 



 

và công việc của mình. 

36.  
Tiền tệ và thanh 

toán quốc tế 

Cung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ bản về tiền tệ trong nền kinh 

tế thị trường; Các kiến thức về nghiệp vụ thanh toán quốc tế bao gồm: 

tổng quan về thanh toán quốc tế, điều kiện thương mại và hợp đồng 

ngoại thương, các chứng từ thương mại, các chứng từ tài chính, các 

phương thức thanh toán. 

2 (2+0) Học kỳ 7 Tự luận 

37.  

Thiết kế và phát 

triển sản phẩm du 

lịch 

Cung cấp những kiến thức lý luận về tuyến, điểm du lịch và các cấp 

phân vị trong phân vùng du lịch Việt Nam. Nội dung, phương pháp xây 

dựng các tuyến điểm du lịch và những vấn đề liên quan đến tuyến, 

điểm du lịch Việt Nam.Thông qua các hoạt động học tập trên lớp, rèn 

luyện cho sinh viên kỹ năng tìm kiếm, thu thập và xử lý tài liệu, kỹ 

năng làm việc nhóm, kỹ năng phân tích và thuyết trình vấn đề, đặc biệt 

rèn luyện cho sinh viên kỹ năng cơ bản về xây dựng tuyến, điểm du 

lịch và kỹ năng thuyết minh tuyến, điểm. 

 

2 (0+2) Học kỳ 7 Tiểu luận 

38.  Du lịch cộng đồng 

Học phần thực hành “Du lịch cộng đồng” nhằm cung cấp cho sinh viên 

không những được trải nghiệm thực tiễn còn phải thấy được những đặc 

điểm, những hình thức, những tính nhân văn… trong loại hình du lịch 

này. 

2 (0+2) Học kỳ 7 Tiểu luận 

39.  
Du lịch có trách 

nhiệm 

Học phần Du lịch có trách nhiệm cung cấp cho sinh viên các kiến thức 

về xây dựng năng lực cho các bên liên quan trong ngành Du lịch Việt 

Nam để đạt được toàn diện các lợi ích phát triển kinh tế xã hội to lớn từ 

du lịch và phải bảo tồn các nguồn lực tự nhiên và văn hoá của ngành du 

lịch. Học phần được giảng dạy dựa trên bộ công cụ Du lịch có trách 

2 (0+2) Học kỳ 7 Tiểu luận 



 

nhiệm tại Việt Nam do Liên minh Châu Âu tài trợ cho Chương trình 

Phát triển Năng lực có trách nhiệm với môi trường và xã hội soạn thảo. 

40.  
Tuyến và điểm du 

lịch quốc tế 

Học phần Tuyến điểm du lịch quốc tế cung cấp cho sinh viên các kiến 

thức cơ bản tình hình phát triển du lịch trên thế giới, về hệ thống các 

tuyến điểm du lịch nổi tiếng trên thế giới. Giúp sinh viên hình thành và 

xây dựng được các chương trình tham quan du lịch quốc tế hợp lý, vận 

dụng các kiến thức này vào công tác hướng dẫn du lịch cho các đoàn 

outbound. Ngoài ra với các kiến thức được cung cấp sinh viên sẽ có 

nền tảng để thiết kế và điều hành các chương trình tham quan. 

3 (3+0) Học kỳ 7 Tiểu luận 

41.  

Nghiệp vụ kinh 

doanh chương 

trình du lịch 

Nghiệp vụ kinh doanh chương trình du lịch là môn học nghiên cứu sự 

hình thành và hoạt động của doanh nghiệp nhằm thỏa mãn nhu cầu của 

con người- nhu cầu du lịch. Ngoài ra môn học còn giới thiệu đặc điểm 

của hoạt động kinh doanh lữ hành cũng như chức năng và sản phẩm 

chủ yếu của doanh nghiệp lữ hành. 

2 (0+2) Học kỳ 7 Tự luận 

42.  

Nghiệp vụ Nhà 

hàng Khách sạn 

nâng cao 

 

Học phần “Nghiệp vụ nhà hàng - khách sạn nâng cao” giúp sinh viên 

hiểu rõ về yêu cầu đặc biệt của ngành NH-KS và các tiêu chí, tiêu 

chuẩn của một nhân viên trong ngành dịch vụ. Đặc biệt giúp trang bị 

cho sinh viên kiến thức về tổ chức, đón tiếp và phục vụ khách tại NH, 

KS đáp ứng các yêu cầu về an ninh, chất lượng, chu đáo và lịch sự. Rèn 

luyện kỹ năng, nghiệp vụ chăm sóc và phục vụ khách hàng cũng như 

khả năng nắm bắt tâm lý khách hàng trong quá trình phục vụ. Thiết lập 

các quy trình thực hiện công việc trong các lĩnh vực: Lễ tân, Nhà hàng, 

Buồng phòng quầy bar,...hợp lý và đúng tiêu chuẩn quy định.  

4 (0+4) Học kỳ 7 

Thực hành 

mô phỏng 

tình huống 

43.  Kiến tập resort và Học phần “Kiến tập resort và khách sạn” được tổ chức cho sinh viên 1 (0+1) Học kỳ 7 Báo cáo 



 

khách sạn tham quan hai loại hình kinh doanh lưu trú là Resort (khu nghỉ dưỡng) 

và khách sạn tại Bình Dương, Tp.HCM và các địa phương lân cận như 

Bà Rịa – Vũng Tàu, Mũi Né (Bình Thuận), nhằm giúp cho người học 

được trải nghiệm thực tế các dịch vụ trong các cơ sở kinh doanh này, 

đối chiếu giữa lý thuyết và thực tế để củng cố thêm kiến thức về công 

tác quản trị kinh doanh lưu trú. Đồng thời, người học nhận được sự 

chia sẻ của các nhân sự hoạt động trong từng bộ phận về nghề nghiệp. 

Từ đó, giúp định hình định hướng nghề nghiệp tương lai, sự đam mê 

với công việc, tinh thần tự trau dồi kiến thức – kỹ năng để thực hiện 

công việc tương lai. 

44.  

Quảng bá và 

truyền thông sự 

kiện 

Học phần cung cấp kiến thức cơ bản về QBTT: Nội dung, quy trình và 

công cụ chính được sử dụng trong lĩnh vực QBTT; Quảng bá và vai trò 

của nó trong hoạt động của doanh nghiệp; Quy trình và công cụ thực 

thi chính của QBTT. 

3 (3+0) Học kỳ 7 Tự luận 

45.  
Thực hành lập dự 

án sự kiện 

Học phần trang bị cho sinh viên những kiến thức khái quát về hoạt 

động, các loại hình, những yếu tố ảnh hưởng đến tổ chức sự kiện. 

Thông qua nội dung kiến thức hình thành cho sinh viên nhiều kỹ năng 

bổ ích cho tổ chức sự kiện như: kỹ năng hoạt náo; kỹ năng hình thành 

chủ đề, lập chương trình và dự toán ngân sách sự kiện; thực hành lập 

dự án sự kiện như: lập dự án, chuẩn bị tổ chức, quản trị hậu cần, tổ 

chức điều hành các hoạt động trong tổ chức sự kiện. Học phần thể hiện 

tính kỷ luật, tinh thần trách nhiệm, tinh thần tự học hỏi nghiên cứu và 

đạo đức nghề nghiệp của sinh viên. 

3 (0+3) Học kỳ 7 Tiểu luận 

46.  Chủ nghĩa xã hội Nội dung học phần nhằm cung cấp cho sinh viên những vấn đề cơ bản  2 (2+0) Học kỳ 8 Trắc nghiệm, 



 

khoa học có tính nhập môn của chủ nghĩa xã hội khoa học (quá trình hình thành, 

phát triển; đối tượng, phương pháp và ý nghĩa của việc nghiên cứu chủ 

nghĩa xã hội khoa học); từ chương 2 đến chương 7 trình bày những nội 

dung cơ bản của chủ nghĩa xã hội khoa học (đó là những tri thức cơ 

bản, cốt lõi nhất về chủ nghĩa xã hội khoa học, một trong ba bộ phận 

cấu thành chủ nghĩa Mác – Lênin). 

trả lời ngắn 

trên hệ thống 

trực tuyến 

47.  
Quản trị chất 

lượng dịch vụ 

Học phần Quản trị chất lượng dịch vụ cung cấp cho sinh viên những 

kiến thức cơ bản về dịch vụ và mối quan hệ giữa chất lượng dịch vụ đối 

với sự hài lòng của khách hàng, các quy chuẩn trong đánh giá chất 

lượng dịch vụ cùng mô hình quản lý chất lượng dịch vụ của doanh 

nghiệp. Học phần mở rộng vấn đề về vai trò của yếu tố con người trong 

quản trị chất lượng, từ đó phục vụ cải tiến chất lượng trong ngành du 

lịch – nhà hàng – khách sạn. 

2 (2+0) Học kỳ 8 Tự luận 

48.  
Quản trị và chăm 

sóc khách hàng 

Học phần “Quản trị và chăm sóc khách hàng” trang bị cho người học: 

Các kiến thức cơ bản về việc tổ chức và điều hành các hoạt động chăm 

sóc khách hàng. Cụ thể, môn học trang bị cho sinh viên các kiến thức 

cơ bản về vai trò và tầm quan trọng của quản trị quan hệ khách hàng, 

chiến lược quan hệ khách hàng, quản trị cơ sở dữ liệu khách hàng, quản 

trị giá trị trọn đời của khách hàng để từ đó duy trì sự hài lòng của khách 

hàng; các kỹ năng: Giao tiếp, làm việc nhóm, tư duy phản biện trong 

giải quyết vấn đề liên quan đến chăm sóc khách hàng trong ngành dịch 

vụ và yÝ thức phục vụ và tác phong chuyên nghiệp trong ngành dịch 

vụ và học tập suốt đời của người học. 

2 (2+0) Học kỳ 8 Tiểu luận 

49.  Marketing du lịch Môn học cung cấp cho sinh viên những khái niệm cơ bản tổng quan về 

marketing căn bản và marketing du lịch; Giải thích được những khác 
3 (3+0) Học kỳ 8 Tiểu luận 



 

biệt giữa hàng hoá và dịch vụ; Phân tích, đánh giá được: (1) những 

chiến lược kinh doanh dịch vụ du lịch; (2) Phân tích được mối quan hệ  

giữa 5 thành phần (marketing mix) của du lịch; (3) Phân tích, đánh giá 

những thuận lợi, khó khăn và những rủi ro trong quá trình marketing du 

lịch và những giải pháp nâng cao hiệu quả marketing du lịch.Thiết lập 

một kế hoạch tiếp thị chiến lược cho tổ chức du lịch; Đánh giá xu 

hướng về nhu cầu du lịch trong thời điểm hiện nay. Đồng thời có thái 

độ đúng đắn trong quảng bá các sản phẩm du lịch có đạo đức.  

50.  

Đàm phán và ký 

kết hợp đồng du 

lịch 

Học phần cung cấp cho người học các kiến thức cơ bản về chu trình 

đàm phán và ký kết hợp đồng các sản phẩm của du lịch từ khâu lên kế 

hoạch, tiếp cận khách hàng, đàm phán đến chốt hợp đồng. Học phần 

nhấn mạnh các yếu tố về đối tượng khách hàng doanh nghiệp và ảnh 

hưởng của văn hóa dân tộc, từ đó phát triển cho người học các kỹ năng 

cơ bản trong đàm phán và soạn thảo hợp đồng du lịch phù hợp, định 

hướng người học tuân thủ quy định pháp luật và đạo đức nghề nghiệp. 

2 (2+0) Học kỳ 8 Tiểu luận 

51.  
Công nghệ số 

trong du lịch 

Học phần Công nghệ số trong du lịch cung cấp kiến thức về các xu 

hướng ứng dụng công nghệ số phục vụ cho ngành du lịch – khách sạn. 

Học phần tập trung thảo luận sự ảnh hưởng của tiến bộ khoa học công 

nghệ vào sự thay đổi cơ cấu ngành du lịch và nâng cao năng lực cạnh 

tranh của doanh nghiệp và các thành tố ảnh hưởng tới tiến độ phát triển 

và ứng dụng công nghệ số. Từ đó, các cơ hội và thách thức trong phát 

triển và ứng dụng công nghệ số trong du lịch được đặt ra nhằm hỗ trợ 

doanh nghiệp vừa và nhỏ thích ứng với xu hướng mới, tối ưu hóa hoạt 

động kinh doanh. 

2 (2+0) Học kỳ 8 
Trắc nghiệm 

và tự luận 

52.  Nghiệp vụ trưởng Học phần Nghiệp vụ trưởng đoàn du lịch giúp sinh viên thực hành các 1 (0+1) Học kỳ 8 Báo cáo 



 

đoàn du lịch nội dung: (1) Chuẩn bị thông tin và xây dựng chương trình du lịch; (2) 

Thực hiện chương trình du lịch; (3) Giám sát - hướng dẫn trải nghiệm 

môi trường văn hóa và di sản; (4) Tổ chức hoạt động du lịch trách 

nhiệm; (5) Xây dựng và phát triển quan hệ với các bên liên quan 

chương trình du lịch. 

53.  
Nghiệp vụ điều 

hành du lịch 

Học phần giúp người học lý giải được kiến thức về chương trình du 

lịch và thông tin điểm đến; quy trình xây dựng và bán chương trình du 

lịch. Áp dụng được kiến thức trong phân tích được thông tin và nắm 

bắt quy trình làm việc với đối tác. Đồng thời giúp người học nắm vững 

và sử dụng thành thạo các kỹ năng điều hành và tổ chức du lịch theo 

chuẩn nghề nghiệp của VTOS bao gồm việc xây dựng và bán chương 

trình du lịch; quản lý và giám sát dịch vụ vận chuyển, lưu trú, tham 

quan và các dịch vụ du lịch khác cho khách hàng. Bên cạnh đó, người 

học còn có khả năng tư vấn các điểm đến, xây dựng lịch trình và sắp 

xếp dịch vụ liên quan đến chuyến đi để tìm ra phương án tốt nhất cho 

khách dựa trên hiểu biết về các điểm đến và mối quan hệ với các đơn vị 

du lịch khác. Ngoài ra, học phần còn hướng tới rèn luyện sinh viên thái 

độ làm việc chuyên nghiệp, khoa học và ý thức trách nhiệm với khách 

hàng cùng đối tác kinh doanh. 

2 (0+2) Học kỳ 8 Vấn đáp 

54.  
Quản lý hoạt động 

khách sạn 

Học phần“Quản lý hoạt động khách sạn”cung cấp cho sinh viên những 

vấn đề trong quản lý hoạt động khách sạn trên thế giới nói chung và tại 

Việt Nam nói riêng. Bên cạnh đó, học phần này còn giúp người học có 

thể cập nhật cách vận hành, quản lý hoạt động khách sạn theo xu thế và 

từng hoàn cảnh thích hợp trong từng môi trường hoạt động.  

3 (3+0) Học kỳ 8 Tự luận 

55.  Quản trị sự kiện Môn học cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về tổ chức sự 3 (3+0) Học kỳ 8 Tự luận 



 

và lễ hội kiện như cách thức tổ chức 1 sự kiện, những vấn đề cần quan tâm khi 

tổ chức sự kiện, lập kế hoạch, ngân sách cho sự kiện…Sinh viên vận 

dụng cách tính toán thời gian diễn ra sự kiện để sự kiện được diễn ra, 

những thông tin về kiểm tra, đánh giá sự kiện sau khi sự kiện diễn ra. 

56.  
Thương mại điện 

tử 

Học phần cung cấp kiến thức cơ bản về thương mại điện tử: khái niệm, 

mô hình thương mại điện tử, sự khác nhau giữa thương mại điện tử và 

thương mại truyền thống, những lợi ích và rủi ro khi thực hiện thương 

mại điện tử, tìm hiểu các chiến lược xây dựng thương mại điện tử cho 

các mô hình tổ chức, doanh nghiệp khác nhau. Rèn luyện cho sinh viên 

các kỹ năng ứng dụng CNTT trong thương mại điện tử: thiết kế web, 

xây dựng hệ thống thanh toán; những quy định, pháp luật trong giao 

dịch điện tử và vấn đề an ninh trong giao dịch TMĐT. Giúp sinh viên 

sử dụng hiệu quả phương pháp phản biện, phân tích, tổng hợp và đánh 

giá dữ liệu, thông tin khoa học và tiên tiến.  

2 (0+2) Học kỳ 8 Thực hành 

57.  Digital marketing 

Học phần Digital Marketing giới thiệu các khái niệm về marketing trực 

tuyến, các mô hình kinh doanh, cách thức sử dụng các công cụ 

marketing trực tuyến như: website, các kênh quảng cáo trực tuyến, 

mạng xã hội Facebook, Blog 2.0, Email marketing, tối ưu công cụ tìm 

kiếm SEO, SEM, PR trực tuyến và cách lập kế hoạch digital marketing. 

Học phần cũng cung cấp cho sinh viên một số bài đọc thêm và các bài 

tình huống về thực tiễn quản trị thương hiệu của các tổ chức, các doanh 

nghiệp. Ngoài ra giúp sinh viên sử dụng hiệu quả phương pháp phản 

biện, phân tích, tổng hợp và đánh giá dữ liệu, thông tin khoa học và 

tiên tiến.   Hướng dẫn thêm các kiến thức và quản lý Digital Marketing 

hiệu quả.  

2 (2+0) Học kỳ 9 Tiểu luận 



 

58.  
Phát triển du lịch 

bền vững 

Học phần giúp sinh viên nhận thức đúng về vai trò, tầm quan trọng của 

phát triển du lịch bền vững; các nguyên tắc cơ bản của phát triển du 

lịch bền vững; các bài học kinh nghiệm phát triển du lịch bền vững và 

các giải pháp phát triển du lịch bền vững. Ngoài ra học phần trang bị 

cho sinh viên nhiều kỹ năng như: làm việc nhóm, thuyết trình và giải 

quyết vấn đề hiệu quả; kỹ năng xây dựng dự án và kỹ năng thu thập và 

xử lý thông tin, tài liệu từ thực tế chuyên môn.  Học phần thể hiện tính 

kỷ luật, tinh thần trách nhiệm, tinh thần tự học hỏi nghiên cứu và đạo 

đức nghề nghiệp của sinh viên.  

3 (3+0) Học kỳ 9 Tiểu luận 

59.  
Quản trị điểm đến 

du lịch 

Học phần này giúp sinh viên xác định được các yếu tố cấu thành nên 

một điểm đến và tầm quan trọng của những yếu tố này trong bối cảnh 

phát triển bền vững. Sinh viên cũng được thực hiện thực hành đánh giá 

về tính hấp dẫn của một điểm đến du lịch dựa trên khảo sát khách du 

lịch, từ đó có thể đưa ra những quyết định phù hợp trong việc phát triển 

sản phẩm du lịch cho điểm đến. Song song đó, môn học tích hợp giảng 

dạy các kỹ năng tư duy phản biện, giải quyết vấn đề và kỹ năng giao 

tiếp, làm việc nhóm, cũng như củng cố tính kỷ luật, ý thức trách nhiệm 

và thái độ học tập tích cực của sinh viên.  

3 (0+3) Học kỳ 9 Tiểu luận 

60.  Kinh tế du lịch 

Học phần trang bị những nét khái quát về những khái niệm cơ bản về 

du lịch; lịch sử hình thành, xu hướng, nhu cầu, điều kiện, các loại hình 

và lĩnh vực kinh doanh du lịch; tính thời vụ, chất lượng và hiệu quả 

kinh tế du lịch. Từ đó, học phần giới thiệu những quy hoạch, tổ chức 

và quản lý phát triển ngành du lịch. Qua đó, giúp sinh viên hiểu được 

kinh tế ngành du lịch và có những đề xuất hợp lý trong chiến lược quy 

hoạch, tổ chức và phát triển ngành du lịch.  

2 (2+0) Học kỳ 9 Tự luận 



 

61.  Xã hội học du lịch 

Học phần “Xã hội học Du lịch” trang bị cho người học các khái niệm 

về Xã hội học du lịch; Mối quan hệ giữa khách du lịch và người dân 

địa phương; Các cấu trúc chức năng cơ bản của hệ thống du lịch; 

Những tác động văn hóa- xã hội của du lịch. Đồng Thời tăng cường kỹ 

năng giao tiếp, làm việc nhóm, tư duy phản biện trong giải quyết vấn 

đề. Ngoài ra, học phần cũng rèn luyện cho sinh viên ý thức trách nhiệm 

cộng đồng và học tập suốt đời của người học.  

2 (2+0) Học kỳ 9 Tiểu luận 

62.  
Quản trị kinh 

doanh lữ hành 

Học phần cung cấp cơ sở lý luận cơ bản về hoạt động kinh doanh lữ 

hành bao gồm: Các khái niệm và nội dung cơ bản của kinh doanh lữ 

hành, cách thức xây dựng doanh nghiệp lữ hành ( cơ cấu tổ chức, quản 

trị nguồn nhân lực, cách thức tổ chức kinh doanh, xây dựng chương 

trình, hoạt động xúc tiến và bán sản phẩm, quản lý chất lượng, ứng 

dụng công nghệ và thương mại điện tử trong hoạt động kinh doanh), 

cách thức đánh giá hoạt động kinh doanh, môi trường và chiến lược 

của doanh nghiệp lữ hành. 

3 (3+0) Học kỳ 9 Tự luận 

63.  
Chiến lược kinh 

doanh khách sạn 

Học phần Chiến lược kinh doanh khách sạn xây dựng cho sinh viên các 

kiến thức của vai trò nhà lãnh đạo trong việc nâng cao năng lực cạnh 

tranh của doanh nghiệp cư trú ở cấp độ chiến lược nhằm đem lại giá trị 

lâu dài cho doanh nghiệp. Học phần cung cấp các thông tin bao quát về 

chu trình hoạch định chiến lược kinh doanh của cơ sở lưu trú, bao gồm 

bước phân tích chiến lược, hoạch định chiến lược và triển khai chiến 

lược kinh doanh. Từ đó, học phần định hướng sinh viên phát triển năng 

lực phân tích, đánh giá để xây dựng chiến lược kinh doanh cho cơ sở 

lưu trú vừa và nhỏ. 

3 (3+0) Học kỳ 9 

Tự luận 

+Trắc 

nghiệm 

64.  Chiến lược du lịch Học phần “Chiến lược du lịch sự kiện” xây dựng cho sinh viên các kiến 3 (3+0) Học kỳ 9 Tiểu luận 



 

sự kiện thức của vai trò nhà lãnh đạo trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh 

của doanh nghiệp kinh doanh sự kiện ở cấp độ chiến lược nhằm đem 

lại giá trị lâu dài cho doanh nghiệp. Học phần cung cấp các thông tin 

bao quát về chu trình hoạch định chiến lược kinh doanh du lịch sự kiện, 

bao gồm bước phân tích chiến lược, hoạch định chiến lược và triển 

khai chiến lược kinh doanh. Từ đó, học phần định hướng sinh viên phát 

triển năng lực phân tích, đánh giá để xây dựng chiến lược kinh doanh 

cho doanh nghiệp sự kiện. Bên cạnh đó, học phần cũng hướng đến 

hoàn thiện khả năng tự học tự nghiên cứu, đạo đức nghề nghiệp và yêu 

công việc. 

65.  
Tư tưởng Hồ Chí 

Minh 

Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về khái niệm, 

nguồn gốc, quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh; 

những nội dung cơ bản về tư tưởng Hồ Chí Minh; sự vận dụng của 

Đảng Cộng sản Việt Nam trong cách mạng trong cách mạng dân tộc 

dân chủ nhân dân và trong cách mạng xã hội chủ nghĩa. Hình thành 

cho sinh viên kỹ năng tư duy độc lập, phân tích, đánh giá, vận dụng 

sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh vào giải quyết các vấn đề trong thực 

tiễn đời sống, học tập và công tác. Sinh viên được nâng cao bản lĩnh 

chính trị, yêu nước, trung thành với mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc 

gắn liền với chủ nghĩa xã hội; nhận thức được vai trò, giá trị của tư 

tưởng Hồ Chí Minh đối với Đảng và dân tộc Việt Nam; thấy được 

trách nhiệm của bản thân trong việc học tập, rèn luyện để góp phần vào 

xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.  

2 (2+0) Học kỳ 10 

trắc nghiệm 

và trả lời 

ngắn 

66.  
Khả năng lãnh đạo 

và Phát triển bản 

Học phần này trang bị cho sinh viên những kiến thức: Đánh giá toàn 

diện năng lực bản thân; Xây dựng mục tiêu phát triển toàn diện bản 
2 (0+2) Học kỳ 10 Tiểu luận 



 

thân thân; Lập kế hoạch thay đổi bản thân, tạo ra thói quen tốt; Học phần 

này cũng rèn luyện cho sinh viên các kỹ năng sau như: Thúc đẩy sự 

phát triển và thành công của nhóm; Kỹ năng giao tiếp.  

67.  
Đề án Quản trị du 

lịch 

Học phần này giúp sinh viên thể hiện tất cả các kiến thức, kỹ năng và 

cả thái độ để vận hành một doanh nghiệp trong du lịch: xây dựng chiến 

lược kinh doanh, ra quyết định kinh doanh, khả năng giải quyết rủi ro, 

tổ chức sự kiện, trực giác kinh doanh, tinh thần đồng đội, .... Học phần 

có tích hợp hướng dẫn các kỹ năng tư duy giải quyết vấn đề và kỹ năng 

mềm như: quản trị, giao tiếp, bán hàng, làm việc với đối tác, làm việc 

nhóm.   

3 (0+3) Học kỳ 10 
Báo cáo và 

thực hành 

68.  
Quản trị rủi ro 

trong du lịch 

Học phần Quản trị rủi ro trong du lịch trang bị cho sinh viên những 

kiến thức cơ bản về rủi ro có thể xảy ra trong ngành du lịch và các kiến 

thức về các quy trình cơ bản để quản lý khủng hoảng trong ngành du 

lịch. Các kiến thức này giúp sinh viên có thể tham gia xây dựng thực 

hiện và duy trì chiến lược quản lý rủi ro cho các điểm du lịch, doanh 

nghiệp du lịch trong việc phòng chống, ứng phó và phục hồi.  

2 (2+0) Học kỳ 10 Tiểu luận 

69.  
Quản trị chiến 

lược trong du lịch 

Học phần Quản trị chiến lược trong du lịch trang bị cho sinh viên 

những kiến thức cơ bản về về quản trị chiến lược kinh doanh, phương 

pháp và công cụ về phân tích, đánh giá và hoạch định chiến lược kinh 

doanh của doanh nghiệp du lịch 

2 (2+0) Học kỳ 10 Tiểu luận 

70.  Du lịch đặc thù 

Học phần giúp người học lý giải được các khái niệm cơ bản về du lịch 

đặc thù từ đó xác định được vai trò của việc phát triển du lịch đặc thù ở 

mỗi địa phương. Học phần cũng giúp người học có sự so sánh và đối 

chiếu tình hình phát triển du lịch đặc thù trên thế giới – khu vực với địa 

2 (2+0) Học kỳ 10 Tiểu luận 



 

phương và phân tích được các điều kiện cơ bản hình thành nên du lịch 

đặc thù.Bên cạnh đó, học phần giúp người học thực hiện thuần thục kỹ 

năng đánh giá và thiết kế được sản phẩm du lịch đặc thù địa phương. 

Thông quan học phần, người học tiếp tục củng cố kỹ năng chung như 

làm việc nhóm, viết báo cáo cũng như kỹ năng nghề nghiệp như thiết 

kế và sáng tạo sản phẩm – dịch vụ du lịch đặc thù. Ngoài ra, học phần 

còn giúp người học xây dựng cá nhân ý thức phát triển và hoạt động 

tích cực thúc đẩy tạo nên thương hiệu điểm đến cho nền du lịch địa 

phương.  

71.  
Văn hoá các nước 

ASEAN 

Học phần này sẽ cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về đặc 

trưng của văn hóa các nước Asean; quá trình giao lưu tiếp biến văn hóa 

giữa các tộc người trong và ngoài khu vực Asean cùng những thành 

tựu đạt được đã làm nên nền văn hóa Asean mang tính thống nhất 

trong sự đa dạng. 

2 (2+0) Học kỳ 11 Tự luận 

72.  

Lịch sử Đảng 

Cộng sản Việt 

Nam 

Học phần trang bị cho sinh viên sự hiểu biết về đối tượng, mục đích, 

nhiệm vụ, phương pháp nghiên cứu, học tập môn Lịch sử Đảng Cộng 

sản Việt Nam và những kiến thức cơ bản, cốt lõi, hệ thống về sự ra đời 

của Đảng Cộng sản Việt Nam (1920-1930), quá trình Đảng lãnh đạo 

uộc đấu tranh giành chính quyền(1930 – 1945), Đảng lãnh đạo  hai 

cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, hoàn 

thành giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước (1945 – 1975), lãnh đạo 

cả nước quá độ lên chủ nghĩa xã hội và tiến hành công cuộc đổi mới 

(1975 – 2018). Qua đó khẳng định thành công, nêu lên hạn chế, tổng 

kết những kinh nghiệm về sự lãnh đạo cách mạng của Đảng để giúp 

người học nâng cao nhận thức, niềm tin đối với Đảng và khả năng vận 

2 (2+0) Học kỳ 11 

Trắc nghiệm, 

trả lời ngắn 

trên hệ thống 

trực tuyến 



 

dụng kiến thức đã học nâng cao nhận thức, niềm tin đối với Đảng và 

khả năng vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn công tác, góp phần 

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

73.  
Thực tập tốt 

nghiệp 

Học phần “Thực tập tốt nghiệp” cung cấp cho sinh viên cơ hội khám 

phá sở thích nghề nghiệp dựa trên cơ sở áp dụng kiến thức và kỹ năng 

đã học trong lớp vào môi trường làm việc thực tế tại doanh nghiệp 

trong lĩnh vực du lịch. Trải nghiệm thực tập nghề nghiệp này cũng giúp 

sinh viên hiểu rõ hơn về những gì họ vẫn cần học và tạo cơ hội để xây 

dựng mạng lưới chuyên nghiệp. Việc thực tập sẽ cung cấp cho sinh 

viên cơ hội: Tích lũy kinh nghiệm thực tế trong môi trường kinh 

doanh; Tiếp thu kiến thức và kỹ năng về ngành trong quá trình thực 

tập; Áp dụng kiến thức và kỹ năng đã học trong lớp vào môi trường 

làm việc; Trải nghiệm các hoạt động và chức năng của các bộ phận 

khác nhau trong đơn vị thực tập; Phát triển và hoàn thiện các kỹ năng 

giao tiếp, hoạt động tập thể, tư duy phản biện và sáng tạo trong giải 

quyết các vấn đề trong kinh doanh du lịch tại doanh nghiệp; Phát triển 

sự hiểu biết nhiều hơn về các lựa chọn nghề nghiệp trong khi xác định 

rõ ràng hơn mục tiêu nghề nghiệp cá nhân;Xác định các lĩnh vực phát 

triển kiến thức và kỹ năng cần tiếp tục trang bị trong tương lai. 

 5 (0+5) Học kỳ 12 Báo cáo 

74.  
Báo cáo/Khóa 

luận tốt nghiệp 

Học phần “Báo cáo tốt nghiệp” giúp người học:  Hệ thống lại kiến 

thức, kỹ năng đã được học tại trường và vận dụng kiến thức chuyên 

môn ngành học trong đề tài khóa luận tốt nghiệp một cách có khoa học 

và sáng tạo; Hình thành ý tưởng về vấn đề nghiên cứu, biết cách tổng 

hợp và vận dụng lý thuyết để giải quyết vấn đề nảy sinh trong thực tế; 

Rèn luyện và nâng cao khả năng tư duy, đặt vấn đề và giải quyết vấn 

 5 (0+5) Học kỳ 12 Báo cáo 



 

đề một cách độc lập và phát huy sở trường của mình trong công trình 

nghiên cứu khoa học. Ngoài ra, học phần rèn luyện cho sinh viên tự tin 

thể hiện, trình bày vấn đề nghiên cứu mạch lạc, nhất quán, góp phần 

tăng cơ hội việc làm cho sinh viên sau đào tạo và ý thức tự nghiên cứu, 

học suốt đời và đóng góp vào sự phát triển của cộng đồng, của ngành 

du lịch.  

1.2. Chương trình Du lịch, khóa học 2021-2025 

STT Tên môn học Mục đích môn học 

 

Số tín chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

Phương 

pháp đánh 

giá sinh viên 

1.  
Nhập môn ngành 

du lịch 

Học phần “Nhập môn ngành Du lịch” nhằm giải thích các khái niệm cơ 

bản trong du lịch, lịch sử hình thành và phát triển của ngành du lịch, 

tầm quan trọng của du lịch trong mối tương tác với các lĩnh vực khác 

(kinh tế, văn hoá, xã hội, môi trường), các tổ chức quản lý du lịch, các 

điều kiện để phát triển du lịch, các hoạt động kinh doanh trong du lịch 

và các xu hướng du lịch hiện nay. Song song đó, học phần tích hợp 

giảng dạy các kỹ năng tư duy phản biện, giải quyết vấn đề và kỹ năng 

giao tiếp, làm việc nhóm, cũng như củng cố tính kỷ luật, ý thức trách 

nhiệm và thái độ học tập tích cực của người học. Ngoài ra, học phần 

còn giới thiệu với người học về Trường, Khoa và Chương trình đào tạo 

của ngành Du lịch để người học chủ động trong việc thiết kế lộ trình 

học tập phù hợp với bản thân. 

3 (3+0) Học kỳ 1 Tiểu luận 



 

2.  
Lịch sử văn minh 

thế giới 

Học phần hướng đến việc cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ 

bản và có tính hệ thống về những thành tựu văn hóa, văn minh của 

nhân loại thông qua việc tìm hiểu các nền văn minh tiêu biểu trên thế 

giới; từ đó giúp người học hiểu được ý nghĩa, tầm quan trọng và có thái 

độ trân trọng, giữ gìn, bảo tồn các giá trị, thành tựu văn hóa, văn minh 

của nhân loại. 

2 (2+0) Học kỳ 1 Tiểu luận 

3.  
Hệ thống thông tin 

quản lý 

Học phần này giúp sinh viên nắm được các kiến thức về hệ thống thông 

tin quản lý, hệ thống thông tin địa lý, đặc biệt trong lĩnh vực du lịch. 

Sinh viên nắm các kỹ năng làm việc trên phần mềm QGIS để ứng dụng 

hệ thống thông tin địa lý trong hoạt động du lịch. Đồng thời, các em có 

tinh thần, thái độ chuyên nghiệp, làm việc chăm chỉ, tìm tòi ham học 

hỏi và tự trau dồi kiến thức mới. 

3 (3+0) Học kỳ 1 Trắc nghiệm 

4.  
Cơ sở văn hóa 

Việt Nam 

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

tính hệ thống về văn hóa Việt Nam. Ngoài phần khái luận chung về văn 

hóa học và văn hóa Việt Nam, học phần bao gồm tri thức về 4 thành tố 

của văn hóa Việt Nam: văn hóa nhận thức, văn hóa tổ chức cộng đồng, 

văn hóa ứng xử với môi trường tự nhiên, và văn hóa ứng xử với môi 

trường xã hội. Môn học là nền tảng cho việc tiếp nhận các môn học 

khác trong chương trình đào tạo. 

2 (2+0) Học kỳ 1 Bài tập lớn 

5.  
Tâm lý học nghệ 

thuật 

Học phần Tâm lý học Nghệ thuật trang bị cho người học những kiến 

thức cơ bản về tâm lý người nói chung và tâm lý người trong hoạt động 

nghệ thuật nói riêng. Học phần đề cập đến các vấn đề tâm lý cơ bản, đặc 

trưng trong hoạt động nghệ thuật như: bản chất và phân loại các hiện 

tượng tâm lý người; nhận thức, xúc cảm tình cảm, vô thức, nhân cách và 

sáng tạo nghệ thuật trong hoạt động nghệ thuật. 

2 (2+0) Học kỳ 1 Tiểu luận 



 

6.  
Phong tục và lễ 

hội 

Học phần trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về phong tục và 

lễ hội; cơ sở hình thành, đặc trưng, phân loại phong tục và lễ hội, cũng 

như vai trò của phong tục, lễ hội trong đời sống tinh thần của con người.  

2 (2+0) Học kỳ 1 Tiểu luận 

7.  

Phương pháp 

nghiên cứu khoa 

học 

Học phần Phương pháp nghiên cứu nhằm trang bị cho sinh viên những 

khái niệm liên quan đến nghiên cứu khoa học: khoa học và nghiên cứu 

khoa học, vấn đề nghiên cứu, lý thuyết nghiên cứu, câu hỏi nghiên cứu, 

mục tiêu nghiên cứu, giả thuyết nghiên cứu, vấn đề đạo đức trong 

nghiên cứu; giúp sinh viên có phương pháp tìm kiếm nguồn tư liệu 

thành văn. Học phần cũng trang bị cho sinh viên cách viết và thực 

hành: viết đề cương nghiên cứu, tiến hành nghiên cứu, viết báo cáo 

nghiên cứu, công bố kết quả nghiên cứu.  

3 (3+0) Học kỳ 2 Tiểu luận 

8.  
Giáo dục thể chất 

(LT) 

Học phần trang bị cho sinh viên về Lịch sử phát triển của TDTT, tác 

dụng của TDTT đối với con người; các nguyên tắc về phương pháp tập 

luyện TDTT; một số trạng thái bệnh lý thường gặp, cách phòng ngừa 

và sơ cứu chấn thương trong tập luyện TDTT; một số nội dung về vệ 

sinh và tâm lý học Thể dục thể thao, giới thiệu một số điều luật và 

phương pháp trọng tài; nguyên lý các kỹ thuật, chiến thuật thi đấu các 

phân môn trong thể thao; phương pháp phát triển các tố chất thể lực 

chung và chuyên môn. Song song đó, sinh viên được thực hành vận 

động để rèn luyện thể lực và kỹ thuật động tác. 

2 (2+0) Học kỳ 2 Tự luận 

9.  

Các vùng văn hoá 

và các tộc người 

Việt Nam 

Kiến thức: Chỉ ra đầy đủ những đặc điểm các văn hóa ở Việt Nam: Chia 

theo khu vực địa - văn hóa của các tộc người; chia theo nhóm ngôn ngữ; 

Kỹ năng: Lý giải được kiến thức về vùng văn hóa, văn hóa tộc người; 

2 (0+2) Học kỳ 2 Bài tập lớn 



 

Thái độ: Thể hiện xây dựng được tính tích cực về tính đa dạng văn hóa 

theo vùng miền, văn hoá tộc người. 

10.  Seminar Hoạt náo 

Học phần giúp người học nhận ra được tầm quan trọng của tổ chức sinh 

hoạt tập thể, tổ chức các trò chơi trong hoạt động lữ hành nói chung và 

trong công tác của hướng dẫn viên nói riêng. Vận dụng và thiết kế sưu 

tầm, lựa chọn những trò chơi phù hợp với đối tượng khách hàng và môi 

trường hoạt náo cụ thể nhằm tạo không khí vui vẻ thoải mái trong quá 

trình du lịch. Nhận ra và xử lý các tình huống trong quá trình tổ chức 

hoạt náo. 

1 (0+1) Học kỳ 2 Thực hành  

11.  
Seminar Y tế du 

lịch 

Học phần này hướng dẫn các kỹ thuật sơ cứu căn bản, các tình huống 

bệnh thường gặp, hay các tai nạn có thể xảy ra trong chuyến đi và 

hướng xử trí cho từng trường hợp nhằm mục đích duy trì sự an toàn 

cho du khách trong chuyến đi du lịch. Từ đó, giúp định hình định 

hướng nghề nghiệp tương lai, sự đam mê với công việc, tinh thần tự 

trau dồi kiến thức – kỹ năng để thực hiện công việc tương lai. 

1 (0+1) Học kỳ 2 

Thực hành 

nghiệp vụ sơ 

cấp cứu 

12.  
Địa lý du lịch Việt 

Nam 

Học phần “Địa lý du lịch Việt Nam” cung cấp hệ thống kiến thức về 

đối tượng nghiên cứu của địa lý du lịch, các nguồn lực phát triển du 

lịch (đặc biệt nhấn mạnh đến tài nguyên du lịch), tổ chức lãnh thổ du 

lịch; Đặc điểm của các vùng du lịch của Việt Nam (tìm hiểu sản phẩm 

du lịch đặc trưng và địa bàn hoạt động chủ yếu, các điểm du lịch, các 

điểm du lịch có ý nghĩa quốc gia, quốc tế; các tuyến điểm du lịch quan 

trọng), định hướng phát triển sản phẩm du lịch theo quy hoạch phát 

triển du lịch đến năm 2020 tầm nhìn 2030. Song song đó, học phần tích 

hợp giảng dạy các kỹ năng tư duy phản biện, giải quyết vấn đề và kỹ 

năng giao tiếp, làm việc nhóm, cũng như củng cố tính kỷ luật, ý thức 

3 (3+0) Học kỳ 2 Tiểu luận 



 

trách nhiệm và thái độ học tập tích cực của người học. 

13.  

Giáo dục quốc 

phòng an ninh (Lý 

thuyết) 

Học phần trang bị cho sinh viên các nội dung: Đối tượng và phương 

pháp nghiên cứu môn học, quan điểm cơ bản của Chủ nghĩa Mác- 

Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về chiến tranh, quân đội và bảo vệ Tổ 

quốc; Xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân bảo vệ 

vững chắc tổ quốc VN XHCN; Chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc 

Việt Nam xã hội chủ nghĩa; Xây dựng lực lượng Vũ trang nhân dân 

Việt Nam; Kết hợp phát triển kinh tế, xã hội với tăng cường quốc 

phòng, an ninh và đối ngoại; Những vấn đề cơ bản về lịch sử nghệ 

thuật quân sự Việt Nam. 

5 (5+0) Học kỳ 3 Trắc nghiệm 

14.  

Thực hành Giáo 

dục quốc phòng an 

ninh (Thực hành) 

Học phần trang bị cho sinh viên một số nội dung về: Đội ngũ đơn vị 

(trung đội), sử dụng bản đồ địa hình quân sự, phòng chống địch tiến 

công bằng vũ khí công nghệ cao, ba môn quân sự phối hợp, trung đội 

bộ binh tiến công, trung đội bộ binh phòng ngự, kỹ thuật bắn súng 

ngắn, thực hành sử dụng một số loại lựu đạn Việt Nam. Trong đó, nội 

dung trọng tâm là trang bị cho sinh viên các kiến thức về tập hợp đội 

ngũ trung đội, sử dụng bản đồ, sử dụng súng ngắn quân dụng và một số 

loại lựu đạn Việt Nam.  

3 (0+3) Học kỳ 3 

Kiểm tra 

thực hành 

trên sân tập 

15.  
Tuyến và điểm du 

lịch Việt Nam 

Môn học đề cập đến các kiến thức lịch sử, địa lý, văn hoá, xã hội, và 

môi trường du lịch cùng những vấn đề liên quan đến tuyến - điểm và kỹ 

năng cơ bản xây dựng tuyến - điểm du lịch. Cung cấp cho sinh viên 

những kiến thức và kỹ năng vận dụng tổng hợp về các điểm đến như 

địa lý, lịch sử phong tục và các đặc điểm đến và các điểm tham quan 

của cộng đồng dân cư địa phương, khí hậu và tính mùa vụ ảnh hưởng 

đến thời gian tham quan, các sự kiện đặc biệt như các lễ hội, các 

3 (3+0) Học kỳ 3 Tiểu luận 



 

phương tiện dành cho du khách, những vấn đề liên quan đến an toàn và 

sức khỏe, những cảnh báo về du lịch có thể ảnh hưởng đến điểm đến 

đó.  

16 Nguyên lý kế toán 

Môn Nguyên lý kế toán nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức 

cơ bản nhất về kế toán – một trong những công cụ quản lý kinh tế của 

doanh nghiệp. Sinh viên được trình bày về những lý thuyết căn bản, 

mục tiêu của kế toán, đối tượng của kế toán, nguyên tắc và các phương 

pháp kế toán được vận dụng cũng như các bước thực hành cơ bản trong 

1 chu kỳ kế toán (như sinh viên được làm quen với chứng từ kế toán, 

với việc định khoản và ghi chép sổ kế toán, lập báo cáo kế toán dạng 

đơn giản, …). 

2 (2+0) Học kỳ 3 Tiểu luận 

     17 
Tư duy biện luận 

ứng dụng 

Học phần này nhằm trang bị cho người học những kiến thức về lĩnh 

vực tư duy biện luận, đồng thời cũng rèn luyện cho người học những kĩ 

năng phân tích đánh giá các vấn đề trong học tập cũng như trong cuộc 

sống một cách sáng tạo và có hiệu quả. 

2 (2+0) Học kỳ 4 Tự luận 

18 
Kinh tế học phát 

triển 

Kinh tế học đại cương trang bị cho sinh viên các kiến thức: (1) lý 

thuyết về cung cầu và sự hình thành giá cả trên thị trường; (2) Lý 

thuyết về hành vi người tiêu dùng; (3) Lý thuyết về chi phí và sản xuất; 

(4) Đo lường sản lượng quốc gia; (5) Tổng quan về thị trường; (6) Đo 

lường sản lượng quốc gia; (7) Xác định sản lượng cân bằng; (8) Thị 

trường tiền tệ và thị trường ngoại tệ  

  2 (2+0) Học kỳ 4 Trắc nghiệm 

19 Quản trị học 
Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ sở cho những 

chuyên môn ngành như: Quản trị chiến lược, quản trị nhân lực, quản trị 

marketing, quản trị sản xuất, quản trị bán hàng… Ngoài ra, môn học 

2 (2+0) Học kỳ 4 Tiểu luận 



 

này giúp sinh viên cách thức lập kế hoạch, tổ chức, kiểm tra, đánh giá; 

thực hành những kiến thức cơ bản về quản trị và vận dụng các chức 

năng quản trị trong thực tiễn hoạt động của các doanh nghiệp nhằm tạo 

cơ sở cho sinh viên trong việc đề xuất giải quyết các vấn đề của doanh 

nghiệp như: Đề xuất phương án kinh doanh; Hoàn thiện cơ cấu tổ chức; 

Các biện pháp tăng năng suất lao động; Chuẩn hóa quy trình kiểm tra… 

20 
Thu thập và xử lý 

số liệu điều tra 

Trang bị cho sinh viên những kiến thức và kỹ năng điều tra xã hội học 

và phân tích dữ liệu thu thập được trên phần mềm SPSS, Excel. Sinh 

viên xây dựng được các dạng biểu đồ thể hiện kết quả nghiên cứu. 

Ngoài ra, học phần còn giúp sinh viên tự tin, năng động, có tinh thần 

khởi nghiệp, sẵn sàng tìm hiểu và giải quyết các vấn đề phát sinh từ 

thực tiễn. 

3 (0+3) Học kỳ 4 
Thực hành 

phòng máy 

21 

Tài nguyên văn 

hoá Việt Nam 

 

Học phần tập trung vào hệ thống các tài nguyên văn hóa từ truyền 

thống đến hiện đại ở Việt Nam trong sự phát triển kinh tế xã hội của 

đất nước và khu vực. Từ đó, sinh viên có được sự hình dung rõ ràng hệ 

thống nguồn lực của các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam và tạo 

ra những cảm hứng sáng tạo trong học tập và trải nghiệm. Dựa vào đó, 

nội dung học phần giới thiệu trong 4 chương gồm: (1) Một số vấn đề 

chung về tài nguyên văn hóa; (2) Tổng quan về tài nguyên di sản Văn 

hóa Việt Nam; (3) Tổng quan về tài nguyên văn hóa mới – Tài nguyên 

văn hóa đang được tạo dựng và (4) Tài nguyên văn hóa của Bình 

Dương và Đông Nam Bộ. 

2 (2+0) Học kỳ 4 Tiểu luận 

22 
Kiến tập ngành du 

lịch 

Giúp sinh viên thực hành những nội dung liên quan đến xây dựng 

tuyến, hướng dẫn viên du lịch, điều hành tour cùng với các kỹ năng 

thuyết trình, hoạt náo, giải quyết vấn đề. 

1 (0+1) Học kỳ 4 Báo cáo 



 

23 
Triết học Mác - 

Lênin 

Sau khi học xong học phần này sinh viên có thể áp dụng kiến thức triết 

học Mác – Lênin vào lĩnh vực chuyên môn. Vận dụng thế giới quan 

duy vật và phương pháp luận biện chứng duy vật giải quyết các vấn đề 

trong bối cảnh đa dạng của thực tiễn. Vận dụng kiến thức duy vật lịch 

sử của triết học Mác – Lênin để giải quyết các vấn đề trong đời sống 

chính trị, xã hội. Thể hiện thế giới quan, phương pháp luận duy vật 

biện chứng trong hoạt động nghề nghiệp.  

3 (3+0) Học kỳ 5 

Trắc nghiệm, 

trả lời ngắn 

trên hệ thống 

trực tuyến 

      24 
Thực hành Giáo 

dục thể chất 

Học phần Giáo dục thể chất nhằm cung cấp kiến thức, kỹ năng vận 

động cơ bản, hình thành thói quen luyện tập thể dục, thể thao để nâng 

cao sức khỏe, phát triển thể lực, tầm vóc, hoàn thiện nhân cách, nâng 

cao khả năng học tập, kỹ năng hoạt động xã hội với tinh thần, thái độ 

tích cực, góp phần thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện. 

3 (0+3) Học kỳ 5 Thực hành 

      25 Nhiếp ảnh  

Khái quát được cấu trúc, cách vận hành máy, các phương pháp kỹ thuật 

sử dụng các loại máy ảnh từ máy cơ cho đến máy kỹ thuật số. - Chỉ ra 

các ưu nhược điểm của các loại máy ảnh: máy cơ, kỹ thuật số....- Trình 

bày sơ nét về các nguyên lý kỹ thuật triển khai in hình trong kỹ thuật 

hiện đại. - Trình bày phương pháp chọn cắt ảnh, cắt cảnh, bố cục ảnh, 

chọn thời điểm khoảnh khắc tốt để ghi hình. - Thực hành đi dã ngoại để 

chụp ảnh sinh hoạt, phong cảnh, kiến trúc: nông thôn, bóng nước, thành 

phố...- Vận dụng kiến thức vào việc tự chụp hình, tự chụp mẫu, tự ghi 

chép tư liệu bằng máy; sáng tạo các hình ảnh cho các đề tài mà mình sẽ 

sử dụng trong các bài thiết kế trong khi học ở trường và ứng dụng trong 

hành nghề sau này. 

2 (0+2) Học kỳ 5 Tiểu luận 

26 
Truyền thông đại 

chúng 

Học phần này sẽ giới thiệu về truyền thông và truyền thông đại chúng, 

các loại hình truyền thông, cách thức tổ chức các loại hình truyền thông 
2 (2+0) Học kỳ 5 Tiểu luận 



 

này. Bên cạnh đó, vấn đề truyền thông trong thời đại toàn cầu hóa và vấn 

đề tự do báo chí cũng được đề cập đến nhằm mục đích khơi dậy tư duy 

của sinh viên về các vấn đề về hiện đại hóa. 

27 
Văn hoá kinh 

doanh 

Kiến thức: Sau khi học xong học phần này, người học vận dụng được 

những kiến thức cơ bản và kinh nghiệm trên thế giới về văn hóa kinh 

doanh và khai thác được vai trò, ảnh hưởng của văn hóa kinh doanh như 

một nhân tố quan trọng đối với sự phát triển nâng cao tầm nhìn quản lý. 

Kỹ năng: Người học hình thành kỹ năng lý giải các nhân tố văn hóa kết 

tinh trong hoạt động kinh doanh, từ đó xây dựng các mối quan hệ kinh 

doanh lành mạnh, hướng đến những lợi ích bền vững. Ngoài ra, học phần 

giúp cho người học lựa chọn phương pháp xây dựng văn hóa kinh doanh 

ở một chủ thể kinh doanh cụ thể, góp phần làm cho kinh doanh đạt kết 

quả cao và phát triển bền vững. Thái độ: Thể hiện thái độ tôn trọng các 

giá trị văn hóa kinh doanh của các dân tộc, từ đó học tập tinh hoa văn 

hóa kinh doanh của các khu vực trên thế giới vào việc xây dựng và phát 

huy văn hoá kinh doanh Việt Nam. 

2 (2+0) Học kỳ 5 Tiểu luận 

28 

Luật Du lịch và 

Đạo đức kinh 

doanh 

Học phần trang bị cho người học những nội dung cơ bản, có hệ thống 

những kiến thức về pháp luật trong hoạt động du lịch như các khái 

niệm, quy định về các loại hình kinh doanh du lịch, quy định để chứng 

nhận các điểm du lịch, tuyến du lịch, địa vị pháp lý của các loại hình 

doanh nghiệp du lịch, quyền và nghĩa vụ của các chủ thể tham gia hoạt 

động du lịch, pháp luật về ký kết hợp đồng trong các hoạt động du lịch, 

các hình thức giải quyết tranh chấp trong hoạt động du lịch và những 

quy định của luật du lịch quốc tế. Bên cạnh đó học phần cũng trang bị 

cho người học các kiến thức liên quan đến đạo đức kinh doanh nói 

2 (2+0) Học kỳ 6 Tự luận 



 

chung và đạo đức kinh doanh trong lĩnh vực du lịch nói riêng.  

Ngoài ra, học phần còn giúp người vận dụng các kiến thức cần thiết để 

có thể phân biệt các hoạt động, các loại hình doanh nghiệp trong kinh 

doanh du lịch, vận dụng soạn thảo các loại hợp đồng trong hoạt động 

du lịch; kỹ năng tra cứu, sử dụng các quy định của pháp luật trong việc 

giải quyết các tranh chấp, vấn đề pháp lý trong hoạt động du lịch; từ 

đó, hình thành lối sống và làm việc theo quy định của pháp luật nói 

chung và luật du lịch nói riêng; hình thành đạo đức nghề nghiệp trong 

kinh doanh du lịch.  

29  
Kinh tế chính trị 

Mác - Lênin (2+0) 

Kinh tế chính trị Mác - Lê Nin nhằm cung cấp cho sinh viên những tri 

thức cơ bản, cốt lõi của kinh tế chính trị Mác – Lênin. Phân tích được 

bản chất các quan hệ kinh tế trong phát triển kinh tế- xã hội của đất 

nước và thế giới. Đồng thời có ý thức trách nhiệm phù hợp với vị trí 

việc làm và cuộc sống trên lập trường, ý thức hệ tư tưởng Mác – Lênin. 

2 (2+0) Học kỳ 6 

Trắc nghiệm, 

trả lời ngắn 

trên hệ thống 

trực tuyến 

30 

Thiết kế và phát 

triển sản phẩm du 

lịch 

Cung cấp những kiến thức lý luận về tuyến, điểm du lịch và các cấp 

phân vị trong phân vùng du lịch Việt Nam. Nội dung, phương pháp xây 

dựng các tuyến điểm du lịch và những vấn đề liên quan đến tuyến, 

điểm du lịch Việt Nam.Thông qua các hoạt động học tập trên lớp, rèn 

luyện cho sinh viên kỹ năng tìm kiếm, thu thập và xử lý tài liệu, kỹ 

năng làm việc nhóm, kỹ năng phân tích và thuyết trình vấn đề, đặc biệt 

rèn luyện cho sinh viên kỹ năng cơ bản về xây dựng tuyến, điểm du 

lịch và kỹ năng thuyết minh tuyến, điểm. 

 

2 (0+2) Học kỳ 6 Tiểu luận 



 

     31 Marketing du lịch 

Môn học cung cấp cho sinh viên những khái niệm cơ bản tổng quan về 

marketing căn bản và marketing du lịch; Giải thích được những khác 

biệt giữa hàng hoá và dịch vụ; Phân tích, đánh giá được: (1) những 

chiến lược kinh doanh dịch vụ du lịch; (2) Phân tích được mối quan hệ  

giữa 5 thành phần (marketing mix) của du lịch; (3) Phân tích, đánh giá 

những thuận lợi, khó khăn và những rủi ro trong quá trình marketing du 

lịch và những giải pháp nâng cao hiệu quả marketing du lịch.Thiết lập 

một kế hoạch tiếp thị chiến lược cho tổ chức du lịch; Đánh giá xu 

hướng về nhu cầu du lịch trong thời điểm hiện nay. Đồng thời có thái 

độ đúng đắn trong quảng bá các sản phẩm du lịch có đạo đức.  

3 (3+0) Học kỳ 6 Tiểu luận 

     32 

Những vấn đề kinh 

tế - xã hội Đông 

Nam bộ 

Học phần cung cấp cho người học những thông tin cơ bản về quá trình 

hình thành và phát triển của vùng đất Nam Bộ với những đặc trưng về 

kinh tế - xã hội, từ đó giúp  người học có thể định vị vai trò dẫn dắt, kết 

nối của các tỉnh thành Đông Nam Bộ đối với khu vực phía Nam Việt 

Nam. Qua đó, người học có thể hình thành những năng lực nghiên cứu 

và kỹ năng vận dụng những kiến thức đã học vào thực tiễn cuộc sống 

và công việc của mình. 
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      33 
Chủ nghĩa xã hội 

khoa học 

Nội dung học phần nhằm cung cấp cho sinh viên những vấn đề cơ bản 

có tính nhập môn của chủ nghĩa xã hội khoa học (quá trình hình thành, 

phát triển; đối tượng, phương pháp và ý nghĩa của việc nghiên cứu chủ 

nghĩa xã hội khoa học); từ chương 2 đến chương 7 trình bày những nội 

dung cơ bản của chủ nghĩa xã hội khoa học (đó là những tri thức cơ 

bản, cốt lõi nhất về chủ nghĩa xã hội khoa học, một trong ba bộ phận 

cấu thành chủ nghĩa Mác – Lênin). 

 2 (2+0) Học kỳ 7 

Trắc nghiệm, 

trả lời ngắn 

trên hệ thống 

trực tuyến 



 

      34 
Tiền tệ và thanh 

toán quốc tế 

Cung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ bản về tiền tệ trong nền kinh 

tế thị trường; Các kiến thức về nghiệp vụ thanh toán quốc tế bao gồm: 

tổng quan về thanh toán quốc tế, điều kiện thương mại và hợp đồng 

ngoại thương, các chứng từ thương mại, các chứng từ tài chính, các 

phương thức thanh toán. 

2 (2+0) Học kỳ 7 Tự luận 

      35 
Địa lý du lịch thế 

giới 

Học phần giới thiệu khái quát về ngành du lịch và các nhân tố ảnh 

hưởng đến sự hình thành và phát triển du lịch. Những đặc điểm quan 

trọng của du lịch thế giới và khái quát tài nguyên du lịch, tình hình phát 

triển của một số châu lục và quốc gia. 

2 (2+0) Học kỳ 7 Tự luận 

      36 
Quản trị chất 

lượng dịch vụ 

Học phần Quản trị chất lượng dịch vụ cung cấp cho sinh viên những 

kiến thức cơ bản về dịch vụ và mối quan hệ giữa chất lượng dịch vụ đối 

với sự hài lòng của khách hàng, các quy chuẩn trong đánh giá chất 

lượng dịch vụ cùng mô hình quản lý chất lượng dịch vụ của doanh 

nghiệp. Học phần mở rộng vấn đề về vai trò của yếu tố con người trong 

quản trị chất lượng, từ đó phục vụ cải tiến chất lượng trong ngành du 

lịch – nhà hàng – khách sạn. 
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      37 
Quản trị và chăm 

sóc khách hàng 

Học phần “Quản trị và chăm sóc khách hàng” trang bị cho người học: 

Các kiến thức cơ bản về việc tổ chức và điều hành các hoạt động chăm 

sóc khách hàng. Cụ thể, môn học trang bị cho sinh viên các kiến thức 

cơ bản về vai trò và tầm quan trọng của quản trị quan hệ khách hàng, 

chiến lược quan hệ khách hàng, quản trị cơ sở dữ liệu khách hàng, quản 

trị giá trị trọn đời của khách hàng để từ đó duy trì sự hài lòng của khách 

hàng; các kỹ năng: Giao tiếp, làm việc nhóm, tư duy phản biện trong 

giải quyết vấn đề liên quan đến chăm sóc khách hàng trong ngành dịch 

2 (2+0) Học kỳ 7 Tiểu luận 



 

vụ và Ý thức phục vụ và tác phong chuyên nghiệp trong ngành dịch vụ 

và học tập suốt đời của người học. 

      38 
Tổng quan kinh 

doanh lưu trú 

Học phần giới thiệu các khái niệm cơ bản trong kinh doanh cơ sở lưu 

trú, trong đó chú trọng tới các đặc điểm riêng biệt của ngành dịch vụ 

lưu trú và các sản phẩm, các mô hình kinh doanh cơ sở lưu trú. Học 

phần chuẩn bị cho sinh viên các kiến thức về thị trường ngành khách 

sạn tại Việt Nam và thế giới, từ đó giúp sinh viên đánh giá được những 

cơ hội và thách thức trong ngành. 

2 (2+0) Học kỳ 7 
Tự luận và 

trắc nghiệm 

39 Du lịch MICE 

Học phần khái quát chung về những kiến thức cần thiết trong lĩnh vực 

tổ chức du lịch MICE; những yếu tố ảnh hưởng đến loại hình du lịch 

Mice tại Việt Nam; những yếu tố cần có để phát triển du lịch MICE; 

thực hiện quy trình để phát triển loại hình du lịch MICE này. Bên cạnh 

đó, học phần trang bị cho sinh viên kỹ năng tổ chức, xây dựng một tour 

du lịch Mice theo các điều kiện có sẵn của hoàn cảnh; thực hiện nâng 

cao kỹ năng giao tiếp và ứng xử, làm việc theo nhóm, tinh thần đồng 

đội. Học phần thể hiện tính kỷ luật, tinh thần trách nhiệm, tinh thần tự 

học hỏi nghiên cứu và đạo đức nghề nghiệp của sinh viên.  

2 (2+0) Học kỳ 7 Tiểu luận 

40 
Nghiệp vụ hướng 

dẫn du lịch 

Môn học cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản của nghiệp vụ 

hướng dẫn du lịch như: Phương pháp tổ chức và thực hiện các hoạt 

động hướng dẫn du lịch (tổ chức gặp mặt đón đoàn, bố trí lưu trú, ăn 

uống, tham quan…), phương pháp nghiên cứu để hiểu tâm lý, nhu cầu 

của khách du lịch. Từ đó phục vụ tốt nhất nhu cầu của khách du lịch 

trong quá trình du lịch.  
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41 

Đàm phán và ký 

kết hợp đồng du 

lịch 

Học phần cung cấp cho người học các kiến thức cơ bản về chu trình 

đàm phán và ký kết hợp đồng các sản phẩm của du lịch từ khâu lên kế 

hoạch, tiếp cận khách hàng, đàm phán đến chốt hợp đồng. Học phần 

nhấn mạnh các yếu tố về đối tượng khách hàng doanh nghiệp và ảnh 

hưởng của văn hóa dân tộc, từ đó phát triển cho người học các kỹ năng 

cơ bản trong đàm phán và soạn thảo hợp đồng du lịch phù hợp, định 

hướng người học tuân thủ quy định pháp luật và đạo đức nghề nghiệp. 

2 (2+0) Học kỳ 8 Tiểu luận 

42 
Công nghệ số 

trong du lịch 

Học phần Công nghệ số trong du lịch cung cấp kiến thức về các xu 

hướng ứng dụng công nghệ số phục vụ cho ngành du lịch – khách sạn. 

Học phần tập trung thảo luận sự ảnh hưởng của tiến bộ khoa học công 

nghệ vào sự thay đổi cơ cấu ngành du lịch và nâng cao năng lực cạnh 

tranh của doanh nghiệp và các thành tố ảnh hưởng tới tiến độ phát triển 

và ứng dụng công nghệ số. Từ đó, các cơ hội và thách thức trong phát 

triển và ứng dụng công nghệ số trong du lịch được đặt ra nhằm hỗ trợ 

doanh nghiệp vừa và nhỏ thích ứng với xu hướng mới, tối ưu hóa hoạt 

động kinh doanh. 

2 (2+0) Học kỳ 8 
Trắc nghiệm 

và tự luận 

43 
Quản trị rủi ro 

trong du lịch 

Học phần Quản trị rủi ro trong du lịch trang bị cho sinh viên những 

kiến thức cơ bản về rủi ro có thể xảy ra trong ngành du lịch và các kiến 

thức về các quy trình cơ bản để quản lý khủng hoảng trong ngành du 

lịch. Các kiến thức này giúp sinh viên có thể tham gia xây dựng thực 

hiện và duy trì chiến lược quản lý rủi ro cho các điểm du lịch, doanh 

nghiệp du lịch trong việc phòng chống, ứng phó và phục hồi.  

2 (2+0) Học kỳ 8 Tiểu luận 

44 
Quản trị chiến 

lược trong du lịch 
Học phần Quản trị chiến lược trong du lịch trang bị cho sinh viên 

những kiến thức cơ bản về về quản trị chiến lược kinh doanh, phương 
2 (2+0) Học kỳ 8 Tiểu luận 



 

pháp và công cụ về phân tích, đánh giá và hoạch định chiến lược kinh 

doanh của doanh nghiệp du lịch 

 
Tuyến và điểm du 

lịch quốc tế 

Học phần Tuyến điểm du lịch quốc tế cung cấp cho sinh viên các kiến 

thức cơ bản tình hình phát triển du lịch trên thế giới, về hệ thống các 

tuyến điểm du lịch nổi tiếng trên thế giới. Giúp sinh viên hình thành và 

xây dựng được các chương trình tham quan du lịch quốc tế hợp lý, vận 

dụng các kiến thức này vào công tác hướng dẫn du lịch cho các đoàn 

outbound. Ngoài ra với các kiến thức được cung cấp sinh viên sẽ có 

nền tảng để thiết kế và điều hành các chương trình tham quan. 

3 (3+0) Học kỳ 8 Tiểu luận 

45 
Tư tưởng Hồ Chí 

Minh 

Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về khái niệm, 

nguồn gốc, quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh; 

những nội dung cơ bản về tư tưởng Hồ Chí Minh; sự vận dụng của 

Đảng Cộng sản Việt Nam trong cách mạng trong cách mạng dân tộc 

dân chủ nhân dân và trong cách mạng xã hội chủ nghĩa. Hình thành 

cho sinh viên kỹ năng tư duy độc lập, phân tích, đánh giá, vận dụng 

sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh vào giải quyết các vấn đề trong thực 

tiễn đời sống, học tập và công tác. Sinh viên được nâng cao bản lĩnh 

chính trị, yêu nước, trung thành với mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc 

gắn liền với chủ nghĩa xã hội; nhận thức được vai trò, giá trị của tư 

tưởng Hồ Chí Minh đối với Đảng và dân tộc Việt Nam; thấy được 

trách nhiệm của bản thân trong việc học tập, rèn luyện để góp phần vào 

xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.  

2 (2+0) Học kỳ 8 

trắc nghiệm 

và trả lời 

ngắn 

46 
Chiến lược kinh 

doanh khách sạn 
Học phần Chiến lược kinh doanh khách sạn xây dựng cho sinh viên các 

kiến thức của vai trò nhà lãnh đạo trong việc nâng cao năng lực cạnh 
3 (3+0) Học kỳ 8 

Tự luận 

+Trắc 

nghiệm 



 

tranh của doanh nghiệp cư trú ở cấp độ chiến lược nhằm đem lại giá trị 

lâu dài cho doanh nghiệp. Học phần cung cấp các thông tin bao quát về 

chu trình hoạch định chiến lược kinh doanh của cơ sở lưu trú, bao gồm 

bước phân tích chiến lược, hoạch định chiến lược và triển khai chiến 

lược kinh doanh. Từ đó, học phần định hướng sinh viên phát triển năng 

lực phân tích, đánh giá để xây dựng chiến lược kinh doanh cho cơ sở 

lưu trú vừa và nhỏ. 

47 

Nghiệp vụ hướng 

dẫn và trưởng 

đoàn du lịch 

Học phần Nghiệp vụ hướng dẫn và trưởng đoàn du lịch cung cấp cho 

sinh viên thứ nhất những kiến thức cơ bản và đầy đủ nhất về vị trí công 

việc của một hướng dẫn viên du lịch có trách nhiệm. Sinh viên sẽ được 

cung cấp các kiến thức, kĩ năng, xây dựng thái độ và thực hành các công 

việc của một hướng dẫn viên du lịch từ việc bắt đầu chương trình du lịch, 

gặp gỡ đoàn du lịch, đi và ở cùng đoàn du lịch, giải quyết các tình huống 

xảy ra trong chương trình cho đến khi tiễn khách để đảm bảo sự thoải 

mái, dễ chịu, an toàn và hài lòng nhất cho khách hàng. Thứ hai, phần 

nghiệp vụ trưởng đoàn du lịch Sinh viên sẽ được trang bị kỹ năng dẫn 

đoàn đi các tour du lịch ngoài nước. Sinh viên được trang bị kĩ năng viết 

được kịch bản dựa trên chương trình du lịch tour outbound và khả năng 

xử lý hiệu quả những tình huống phát sinh trong tour outbound. 

4 (0+4) Học kỳ 8 
Báo cáo thực 

tế 

48 
Thiết kế và tổ chức 

sự kiện (LT) 

Học phần trang bị kiến thức tổng quan về tổ chức sự kiện (định nghĩa 

sự kiện, cách phân loại sự kiện, cách lập kế hoạch tổ chức sự kiện, quy 

trình tổ chức sự kiện, tìm hiểu một số sự kiện thực tế nổi bật, công 

nghệ ứng dụng trong sự kiện, cách xử lý tình huống…) để sinh viên 

vận dụng lên kế hoạch, kỹ năng viết kịch bản – dẫn chương trình và tổ 

chức một số sự kiện. 

3 (3+0) Học kỳ 8 Tiểu luận 



 

49 

Nghiệp vụ Nhà 

hàng Khách sạn cơ 

bản 

Học phần “Nghiệp vụ nhà hàng - khách sạn cơ bản” nhằm giới thiệu 

những vấn đề cơ bản liên quan đến kinh doanh dịch vụ lưu trú cũng 

như các bộ phận chính trong khách sạn. Người học sẽ được tiếp cận 

những kiến thức cơ bản trước khi vào làm việc cũng như được trang bị 

những kỹ năng thực hành giao tiếp trong công việc của các bộ phận Lễ 

tân, Nhà hàng, Buồng phòng và Quầy bar.  

4 (0+4) Học kỳ 8 

Thực hành 

mô phỏng 

tình huống   

50 

Lịch sử Đảng 

Cộng sản Việt 

Nam 

Học phần trang bị cho sinh viên sự hiểu biết về đối tượng, mục đích, 

nhiệm vụ, phương pháp nghiên cứu, học tập môn Lịch sử Đảng Cộng 

sản Việt Nam và những kiến thức cơ bản, cốt lõi, hệ thống về sự ra đời 

của Đảng Cộng sản Việt Nam (1920-1930), quá trình Đảng lãnh đạo 

cuộc đấu tranh giành chính quyền(1930 – 1945), Đảng lãnh đạo  hai 

cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, hoàn 

thành giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước (1945 – 1975), lãnh đạo 

cả nước quá độ lên chủ nghĩa xã hội và tiến hành công cuộc đổi mới 

(1975 – 2018). Qua đó khẳng định thành công, nêu lên hạn chế, tổng 

kết những kinh nghiệm về sự lãnh đạo cách mạng của Đảng để giúp 

người học nâng cao nhận thức, niềm tin đối với Đảng và khả năng vận 

dụng kiến thức đã học nâng cao nhận thức, niềm tin đối với Đảng và 

khả năng vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn công tác, góp phần 

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

2 (2+0) Học kỳ 9 

Trắc nghiệm, 

trả lời ngắn 

trên hệ thống 

trực tuyến 

51 
Quản trị điểm đến 

du lịch 

Học phần này giúp sinh viên xác định được các yếu tố cấu thành nên 

một điểm đến và tầm quan trọng của những yếu tố này trong bối cảnh 

phát triển bền vững. Sinh viên cũng được thực hiện thực hành đánh giá 

về tính hấp dẫn của một điểm đến du lịch dựa trên khảo sát khách du 

lịch, từ đó có thể đưa ra những quyết định phù hợp trong việc phát triển 

3 (0+3) Học kỳ 9 Tiểu luận 



 

sản phẩm du lịch cho điểm đến. Song song đó, môn học tích hợp giảng 

dạy các kỹ năng tư duy phản biện, giải quyết vấn đề và kỹ năng giao 

tiếp, làm việc nhóm, cũng như củng cố tính kỷ luật, ý thức trách nhiệm 

và thái độ học tập tích cực của sinh viên.  

52 
Phát triển du lịch 

bền vững 

Học phần giúp sinh viên nhận thức đúng về vai trò, tầm quan trọng của 

phát triển du lịch bền vững; các nguyên tắc cơ bản của phát triển du 

lịch bền vững; các bài học kinh nghiệm phát triển du lịch bền vững và 

các giải pháp phát triển du lịch bền vững. Ngoài ra học phần trang bị 

cho sinh viên nhiều kỹ năng như: làm việc nhóm, thuyết trình và giải 

quyết vấn đề hiệu quả; kỹ năng xây dựng dự án và kỹ năng thu thập và 

xử lý thông tin, tài liệu từ thực tế chuyên môn.  Học phần thể hiện tính 

kỷ luật, tinh thần trách nhiệm, tinh thần tự học hỏi nghiên cứu và đạo 

đức nghề nghiệp của sinh viên.  

3 (3+0) Học kỳ 9 Tiểu luận 

53 
Thực tập tour 

Xuyên Việt 

“Thực tập tour xuyên Việt” là học phần thực hành, sinh viên có cơ hội 

trải nghiệm những kiến thức, kỹ năng đã học trong các học phần lý 

thuyết trước đó trên thực tiễn đất nước Việt Nam. Đây là học phần tạo 

điều kiện cho sinh viên tiếp cận thực tế, thăm quan, tìm hiểu các tuyến, 

điểm du lịch Việt Nam, học hỏi các nghiệp vụ lễ tân, khách sạn trong 

các nhà hàng, khách sạn; được thực tập nghiệp vụ hướng dẫn viên du 

lịch, …. 

2 (0+2) Học kỳ 9 Tiểu luận 



 

54 

Nghiệp vụ kinh 

doanh và điều 

hành chương trình 

du lịch 

Nghiệp vụ kinh doanh và điều hành chương trình du lịch là học phần 

thực hành chuyên ngành. Học phần gồm hai nội dung chính: + Mảng 

nghiệp vụ kinh doanh học phần giúp sinh viên nắm được các kiến thức 

về: hoạt động kinh doanh, thị trường khách du lịch, cách thức xây dựng 

và bán sản phẩm du lịch...Sinh viên thực hành các kỹ năng nghề nghiệp 

như xây dựng và phát triển mối quan hệ với các cơ sở cung cấp dịch vụ, 

kỹ năng các hoạt động tài chính và các kỹ năng mềm khác. + Mảng  

nghiệp vụ điều hành du lịch giúp sinh viên có khả năng xây dựng và 

quản lý chương trình du lịch đồng thời có thể làm việc trực tiếp được với 

các đối tác; giám sát hoạt động du lịch trong hãng. Sinh viên sẽ thực 

hành phân bố ở 5 mảng nội dung chính gồm: (1) Vận dụng kiến thức vào 

thiết kế chương trình du lịch; (2) Làm việc khách hàng về tư vấn, bán 

dịch vụ và xử lý các phản hồi; (3) Làm việc đối tác điểm đến và nhà 

cung cấp dịch vụ; (4) Thực hiện, giám sát chương trình du lịch ; (5) Điều 

hành và quản lý hoạt động du lịch.  

4 (0+4) Học kỳ 10 Vấn đáp 

55 

Nghiệp vụ Nhà 

hàng Khách sạn 

nâng cao 

 

Học phần “Nghiệp vụ nhà hàng - khách sạn nâng cao” giúp sinh viên 

hiểu rõ về yêu cầu đặc biệt của ngành NH-KS và các tiêu chí, tiêu 

chuẩn của một nhân viên trong ngành dịch vụ. Đặc biệt giúp trang bị 

cho sinh viên kiến thức về tổ chức, đón tiếp và phục vụ khách tại NH, 

KS đáp ứng các yêu cầu về an ninh, chất lượng, chu đáo và lịch sự. Rèn 

luyện kỹ năng, nghiệp vụ chăm sóc và phục vụ khách hàng cũng như 

khả năng nắm bắt tâm lý khách hàng trong quá trình phục vụ. Thiết lập 

các quy trình thực hiện công việc trong các lĩnh vực: Lễ tân, Nhà hàng, 

Buồng phòng quầy bar,...hợp lý và đúng tiêu chuẩn quy định.  

4 (0+4) Học kỳ 10 

Thực hành 

mô phỏng 

tình huống 



 

56 
Quản lý hoạt động 

khách sạn 

Học phần“Quản lý hoạt động khách sạn”cung cấp cho sinh viên những 

vấn đề trong quản lý hoạt động khách sạn trên thế giới nói chung và tại 

Việt Nam nói riêng. Bên cạnh đó, học phần này còn giúp người học có 

thể cập nhật cách vận hành, quản lý hoạt động khách sạn theo xu thế và 

từng hoàn cảnh thích hợp trong từng môi trường hoạt động.  

3 (3+0) Học kỳ 10 Tự luận 

57 
Quản trị sự kiện và 

lễ hội 

Môn học cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về tổ chức sự 

kiện như cách thức tổ chức 1 sự kiện, những vấn đề cần quan tâm khi 

tổ chức sự kiện, lập kế hoạch, ngân sách cho sự kiện…Sinh viên vận 

dụng cách tính toán thời gian diễn ra sự kiện để sự kiện được diễn ra, 

những thông tin về kiểm tra ,đánh giá sự kiện sau khi sự kiện diễn ra. 

3 (3+0) Học kỳ 10 Tự luận 

58 
Thương mại điện 

tử 

Học phần ung cấp kiến thức cơ bản về thương mại điện tử: khái niệm, 

mô hình thương mại điện tử, sự khác nhau giữa thương mại điện tử và 

thương mại truyền thống, những lợi ích và rủi ro khi thực hiện thương 

mại điện tử, tìm hiểu các chiến lược xây dựng thương mại điện tử cho 

các mô hình tổ chức, doanh nghiệp khác nhau. Rèn luyện cho sinh viên 

các kỹ năng ứng dụng CNTT trong thương mại điện tử: thiết kế web, 

xây dựng hệ thống thanh toán; những quy định, pháp luật trong giao 

dịch điện tử và vấn đề an ninh trong giao dịch TMĐT. Giúp sinh viên 

sử dụng hiệu quả phương pháp phản biện, phân tích, tổng hợp và đánh 

giá dữ liệu, thông tin khoa học và tiên tiến.  

2 (0+2) Học kỳ 10 Thực hành 



 

59 Digital marketing 

Học phần Digital Marketing giới thiệu các khái niệm về marketing trực 

tuyến, các mô hình kinh doanh, cách thức sử dụng các công cụ 

marketing trực tuyến như: website, các kênh quảng cáo trực tuyến, 

mạng xã hội Facebook, Blog 2.0, Email marketing, tối ưu công cụ tìm 

kiếm SEO, SEM, PR trực tuyến và cách lập kế hoạch digital marketing. 

Học phần cũng cung cấp cho sinh viên một số bài đọc thêm và các bài 

tình huống về thực tiễn quản trị thương hiệu của các tổ chức, các doanh 

nghiệp. Ngoài ra giúp sinh viên sử dụng hiệu quả phương pháp phản 

biện, phân tích, tổng hợp và đánh giá dữ liệu, thông tin khoa học và 

tiên tiến.   Hướng dẫn thêm các kiến thức và quản lý Digital Marketing 

hiệu quả.  

2 (2+0) Học kỳ 10 Tiểu luận 

60 Kinh tế du lịch 

Học phần trang bị những nét khái quát về những khái niệm cơ bản về 

du lịch; lịch sử hình thành, xu hướng, nhu cầu, điều kiện, các loại hình 

và lĩnh vực kinh doanh du lịch; tính thời vụ, chất lượng và hiệu quả 

kinh tế du lịch. Từ đó, học phần giới thiệu những quy hoạch, tổ chức 

và quản lý phát triển ngành du lịch. Qua đó, giúp sinh viên hiểu được 

kinh tế ngành du lịch và có những đề xuất hợp lý trong chiến lược quy 

hoạch, tổ chức và phát triển ngành du lịch.  

2 (2+0) Học kỳ 10 Tự luận 



 

61 Xã hội học du lịch 

Học phần “Xã hội học Du lịch” trang bị cho người học các khái niệm 

về Xã hội học du lịch; Mối quan hệ giữa khách du lịch và người dân 

địa phương; Các cấu trúc chức năng cơ bản của hệ thống du lịch; 

Những tác động văn hóa- xã hội của du lịch. Đồng Thời tăng cường kỹ 

năng giao tiếp, làm việc nhóm, tư duy phản biện trong giải quyết vấn 

đề. Ngoài ra, học phần cũng rèn luyện cho sinh viên ý thức trách nhiệm 

cộng đồng và học tập suốt đời của người học.  

2 (2+0) Học kỳ 10 Tiểu luận 

62 
Quản trị kinh 

doanh lữ hành 

Học phần cung cấp cơ sở lý luận cơ bản về hoạt động kinh doanh lữ 

hành bao gồm: Các khái niệm và nội dung cơ bản của kinh doanh lữ 

hành, cách thức xây dựng doanh nghiệp lữ hành ( cơ cấu tổ chức, quản 

trị nguồn nhân lực, cách thức tổ chức kinh doanh, xây dựng chương 

trình, hoạt động xúc tiến và bán sản phẩm, quản lý chất lượng, ứng 

dụng công nghệ và thương mại điện tử trong hoạt động kinh doanh), 

cách thức đánh giá hoạt động kinh doanh, môi trường và chiến lược 

của doanh nghiệp lữ hành. 

3 (3+0) Học kỳ 10 Tự luận 

63 
Đề án Quản trị du 

lịch 

Học phần này giúp sinh viên thể hiện tất cả các kiến thức, kỹ năng và 

cả thái độ để vận hành một doanh nghiệp trong du lịch: xây dựng chiến 

lược kinh doanh, ra quyết định kinh doanh, khả năng giải quyết rủi ro, 

tổ chức sự kiện, trực giác kinh doanh, tinh thần đồng đội, .... Học phần 

có tích hợp hướng dẫn các kỹ năng tư duy giải quyết vấn đề và kỹ năng 

mềm như: quản trị, giao tiếp, bán hàng, làm việc với đối tác, làm việc 

nhóm.   

3 (0+3) Học kỳ 11 
Báo cáo và 

thực hành 



 

64 Du lịch cộng đồng 

Học phần thực hành “Du lịch cộng đồng” nhằm cung cấp cho sinh viên 

không những được trải nghiệm thực tiễn còn phải thấy được những đặc 

điểm, những hình thức, những tính nhân văn… trong loại hình du lịch 

này. 

2 (0+2) Học kỳ 11 Tiểu luận 

65 
Du lịch có trách 

nhiệm 

Học phần Du lịch có trách nhiệm cung cấp cho sinh viên các kiến thức 

về xây dựng năng lực cho các bên liên quan trong ngành Du lịch Việt 

Nam để đạt được toàn diện các lợi ích phát triển kinh tế xã hội to lớn từ 

du lịch và phải bảo tồn các nguồn lực tự nhiên và văn hoá của ngành du 

lịch. Học phần được giảng dạy dựa trên bộ công cụ Du lịch có trách 

nhiệm tại Việt Nam do Liên minh Châu Âu tài trợ cho Chương trình 

Phát triển Năng lực có trách nhiệm với môi trường và xã hội soạn thảo. 

2 (0+2) Học kỳ 11 Tiểu luận 

66 

Quản lý các hoạt 

động thể dục thể 

thao 

 

Môn học cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về tổ chức 

hoạt động của thể dục thể thao và vai trò của thể dục thể thao trong đời 

sống xã hội. Học phần này còn khái quát về vấn đề quản lý nhà nước 

đối với các hoạt động thể dục thể thao, vui chơi giải trí… 

2 (0+2) Học kỳ 11 Tự luận 



 

67 
Quản lý các thiết 

chế văn hoá 

Là môn học cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về tổ 

chức hoạt động của thiết chế Nhà văn hóa, các hoạt động văn hóa nghệ 

thuật tại Nhà văn hóa và vai trò của nhà Văn hóa trong đời sống xã hội. 

Học phần này còn khái quát về vấn đề quản lí nhà nước đối với các 

thiết chế văn hoá như nhà văn hoá, các tổ chức nghệ thuật biểu diễn, 

bảo tàng, thư viện, khu vui chơi giải trí… 

2 (0+2) Học kỳ 11 Tự luận 

68 Tổ chức sự kiện 

 Môn học cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về lễ hội và 

quản trị lễ hội sự kiện. Một số vấn đề trong thực tế quản lí lễ hội và sự 

kiện ở Việt Nam, công tác quản lí nhà nước đối với hoạt động lễ hội và 

sự kiện. Thông qua học phần sinh viên vận dụng được quy trình tổ chức 

lễ hội và sự kiện vào việc tổ chức, quản trị  một sự kiện, những vấn đề 

cần quan tâm khi tổ chức sự kiện, lập kế hoạch, ngân sách cho sự kiện. 

2 (0+2) Học kỳ 11 Tiểu luận 

69 
Thực tập tốt 

nghiệp 

Học phần “Thực tập tốt nghiệp” cung cấp cho sinh viên cơ hội khám 

phá sở thích nghề nghiệp dựa trên cơ sở áp dụng kiến thức và kỹ năng 

đã học trong lớp vào môi trường làm việc thực tế tại doanh nghiệp 

trong lĩnh vực du lịch. Trải nghiệm thực tập nghề nghiệp này cũng giúp 

sinh viên hiểu rõ hơn về những gì họ vẫn cần học và tạo cơ hội để xây 

dựng mạng lưới chuyên nghiệp. Việc thực tập sẽ cung cấp cho sinh 

viên cơ hội: Tích lũy kinh nghiệm thực tế trong môi trường kinh 

doanh; Tiếp thu kiến thức và kỹ năng về ngành trong quá trình thực 

tập; Áp dụng kiến thức và kỹ năng đã học trong lớp vào môi trường 

làm việc; Trải nghiệm các hoạt động và chức năng của các bộ phận 

 5 (0+5) Học kỳ 12 Báo cáo 



 

khác nhau trong đơn vị thực tập; Phát triển và hoàn thiện các kỹ năng 

giao tiếp, hoạt động tập thể, tư duy phản biện và sáng tạo trong giải 

quyết các vấn đề trong kinh doanh du lịch tại doanh nghiệp; Phát triển 

sự hiểu biết nhiều hơn về các lựa chọn nghề nghiệp trong khi xác định 

rõ ràng hơn mục tiêu nghề nghiệp cá nhân;Xác định các lĩnh vực phát 

triển kiến thức và kỹ năng cần tiếp tục trang bị trong tương lai. 

70 
Báo cáo/Khoá luận 

tốt nghiệp 

Học phần “Báo cáo tốt nghiệp” giúp người học:  Hệ thống lại kiến 

thức, kỹ năng đã được học tại trường và vận dụng kiến thức chuyên 

môn ngành học trong đề tài khóa luận tốt nghiệp một cách có khoa học 

và sáng tạo; Hình thành ý tưởng về vấn đề nghiên cứu, biết cách tổng 

hợp và vận dụng lý thuyết để giải quyết vấn đề nảy sinh trong thực tế; 

Rèn luyện và nâng cao khả năng tư duy, đặt vấn đề và giải quyết vấn 

đề một cách độc lập và phát huy sở trường của mình trong công trình 

nghiên cứu khoa học. Ngoài ra, học phần rèn luyện cho sinh viên tự tin 

thể hiện, trình bày vấn đề nghiên cứu mạch lạc, nhất quán, góp phần 

tăng cơ hội việc làm cho sinh viên sau đào tạo và ý thức tự nghiên cứu, 

học suốt đời và đóng góp vào sự phát triển của cộng đồng, của ngành 

du lịch.  

 5 (0+5) Học kỳ 12 Báo cáo 
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