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CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
Tên ngành, nghề: QUẢN TRỊ KINH DOANH
Mã ngành, nghề: 6340114
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
Hình thức đào tạo: Chính quy
Đối tượng tuyển sinh: Theo Quy chế tuyển sinh của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội
Thời gian đào tạo: 3 năm (6 học kỳ)
1. Mục tiêu đào tạo
1.1. Mục tiêu chung:
Sinh viên tốt nghiệp chương trình Cao đẳng Quản trị Kinh doanh có khả năng áp
dụng kiến thức về quản trị kinh doanh để lập kế hoạch và thực hiện kế hoạch ở các bộ
phận sản xuất, kinh doanh, bán hàng và nhân sự.
1.2. Mục tiêu cụ thể:
Sinh viên hiểu và vận dụng được những kiến thức về môi trường kinh doanh, quản
trị kinh doanh và điều hành kinh doanh vào thực tế của doanh nghiệp;
Sinh viên hoạch định, tổ chức, thực hiện được hoạt động sản xuất, lên lịch trình sản
xuất, điều hành sản xuất ở phạm vi bộ phận;
Sinh viên hoạch định, tổ chức, thực hiện được kế hoạch Marketing, kế hoạch bán
hàng của doanh nghiệp;
Sinh viên biết phối hợp với đồng nghiệp để hoàn thành công việc được giao, điều
hành, quản lý nhân sự ở phạm vi bộ phận.
1.3. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:
Có thể làm việc ở các bộ phận liên quan đến sản xuất, kinh doanh, Marketing, bán
hàng tại các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, cơ quan quản lý nhà nước về kinh tế hoặc
tự kinh doanh.
2. Khối lượng kiến thức và thời gian khóa học:
- Số lượng mô đun: 28
- Khối lượng kiến thức toàn khóa học: 70 Tín chỉ
- Khối lượng các mô đun chung/đại cương: 448 giờ
- Khối lượng các mô đun chuyên môn: 1.080 giờ
- Khối lượng lý thuyết: 642 giờ; Thực hành, thực tập, thí nghiệm: 807 giờ

3. Nội dung chương trình:
Thời gian học tập (giờ)

STT

Mã
MH/MĐ

I
1
2

MH
MH

3

MH

4

MH

5
6
7

MD
MH
MH
II
II.1

Tên môn
học/mô đun

Các môn học
chung
Chính trị
Pháp luật
Giáo dục thể
chất
Giáo dục quốc
phòng – an
ninh
Tin học
Tiếng Anh 1
Tiếng Anh 2
Môn học/mô
đun chuyên
môn
Môn học cơ sở
Thống kê
doanh nghiệp
Quản trị học
Kinh tế vi mô
Kinh tế vĩ mô
Marketing căn
bản
Nguyên lý kế
toán

Trong đó

Số
tín
chỉ

Tổng số

23

448

273

143

5
2

90
30

60
22

24
6

2

60

4

52

5

75

62

13

0

3
3
3

73
60
60

17
54
54

48
0
0

8
6
6

47

1.080

369

664

47

17

375

155

193

27

2

45

15

28

2

2
2
2

45
45
45

13
30
28

30
13
15

2
2
2

2

45

15

25

5

3

60

26

30

4

Lý
thuyết

Thực
hành/thực
Thi/Kiểm
tập/thí
tra
nghiệm/bài
tập/thảo
luận

6
2
4

8

MH

9
10
11

MH
MH
MH

12

MH

13

MH

14

MH

Kỹ năng truyền
thông

2

45

15

22

8

MH

Quản trị hành
chính văn
phòng

2

45

13

30

2

15

II.2
16

MD

17

MD

18

MD

19

MD

20

MD

21

MD

22

MD

23

MD

24

MD
II.3

25

MD

26

MD

27

MD

28

MD

29

MD

30

MD

Môn học
chuyên môn
Pháp luật kinh
tế
Quản trị tài
chính
Quản trị nguồn
nhân lực
Quản trị sản
xuất
Quản trị chất
lượng
Kế hoạch
marketing
Kế hoạch kinh
doanh
Quản trị bán
hàng
Thực tập tốt
nghiệp
Môn học tự
chọn
Thương mại
điện tử
Marketing dịch
vụ
Quản trị
thương hiệu
Hành vi người
tiêu dùng
Nghiên cứu
Marketing
Tổ chức kênh
phân phối
Tổng cộng

22

525

154

351

20

2

45

34

9

2

3

60

30

26

4

2

45

15

27

3

2

45

15

28

2

2

45

15

25

5

2

45

15

28

2

3

75

15

60

0

3

75

15

58

2

3

90

0

90

0

8

180

60

120

2

45

15

30

0

2

45

14

30

1

2

45

13

30

2

2

45

15

28

2

2

45

15

25

5

2

45

13

30

2

70

1.528

642

807

4. Hướng dẫn sử dụng chương trình
4.1. Các mô đun chung bắt buộc do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội phối hợp với
các Bộ/ngành tổ chức xây dựng và ban hành để áp dụng thực hiện.
4.2. Hướng dẫn xác định nội dung và thời gian cho các hoạt động ngoại khóa:
Cần căn cứ vào điều kiện cụ thể, khả năng của mỗi trường và kế hoạch đào tạo hàng
năm theo từng khóa học, lớp học và hình thức tổ chức đào tạo đã xác định trong chương
trình đào tạo và công bố theo từng ngành, nghề để xác định nội dung và thời gian cho các
hoạt động ngoại khóa đảm bảo đúng quy định.

4.3. Hướng dẫn tổ chức kiểm tra hết mô đun:
Thời gian tổ chức kiểm tra hết mô đun cần được xác định và có hướng dẫn cụ thể
theo từng mô đun trong chương trình đào tạo.
4.4. Hướng dẫn thi tốt nghiệp và xét công nhận tốt nghiệp:
- Đối với đào tạo theo niên chế:
+ Người học phải học hết chương trình đào tạo theo từng ngành, nghề và có đủ điều
kiện thì sẽ được dự thi tốt nghiệp.
+ Nội dung thi tốt nghiệp bao gồm: môn Chính trị; Lý thuyết tổng hợp nghề nghiệp;
Thực hành nghề nghiệp.
+ Hiệu trưởng các trường căn cứ vào kết quả thi tốt nghiệp, kết quả bảo vệ chuyên
đề, khóa luận tốt nghiệp của người học và các quy định liên quan để xét công nhận tốt
nghiệp, cấp bằng và công nhận danh hiệu kỹ sư thực hành hoặc cử nhân thực hành (đối
với trình độ cao đẳng) theo quy định của trường.
- Đối với đào tạo theo phương thức tích lũy tín chỉ:
+ Người học phải học hết chương trình đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng theo
từng ngành, nghề và phải tích lũy đủ số tín chỉ theo quy định trong chương trình đào tạo.
+ Hiệu trưởng nhà trường căn cứ vào kết quả tích lũy của người học để quyết định
việc công nhận tốt nghiệp ngay cho người học hoặc phải làm chuyên đề, khóa luận làm
điều kiện xét tốt nghiệp.
+ Hiệu trưởng các trường căn cứ vào kết quả xét công nhận tốt nghiệp để cấp bằng
tốt nghiệp và công nhận danh hiệu kỹ sư thực hành hoặc cử nhân thực hành (đối với trình
độ cao đẳng) theo quy định của trường.
4.5. Các chú ý khác (nếu có):

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT CÁC MÔN HỌC/MÔ ĐUN
1. CHÍNH TRỊ
Tên môn học: CHÍNH TRỊ
Mã môn học: MH
Thời gian thực hiện môn học: 90 tiết (Lý thuyết: 60 tiết; Thảo luận: 24 tiết; Kiểm tra: 6
tiết)
I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔN HỌC
1. Vị trí
Là mô đun bắt buộc trong chương trình dạy nghề trình độ trung cấp, trình độ cao
đẳng.
2. Tính chất
Mô đun là một trong những nội dung quan trọng của đào tạo nghề nhằm thực hiện
mục tiêu giáo dục toàn diện người lao động.
II. MỤC TIÊU MÔN HỌC
1. Kiến thức
Nắm được nội dung cơ bản về chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh,
đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam; hiểu biết về truyền thống của dân tộc,
của giai cấp công nhân và của công đoàn Việt Nam.
2. Kỹ năng
Vận dung kiến thức đã học để rèn luyện trở thành người lao động mới có phẩm chất
chính trị vững vàng, có đạo đức tốt và năng lực công tác, góp phần thực hiện thắng lợi sự
nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
3. Năng lực tự chủ và trách nhiệm
- Có tinh thần trách nhiệm trong việc thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng và
chính sách, pháp luật của Nhà nước. Có tinh thần và trách nhiệm để hoàn thành tốt công
việc được giao.
- Nắm bắt thực tiễn của đất nước, địa phương, của ngành nghề đang học để liên hệ,
vận dụng và giải quyết công việc trong quá trình học tập và công tác.
III. NỘI DUNG MÔN HỌC
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:
Thời gian (giờ)
STT

Tên bài

Tổng
số

1

Chương Mở đầu: Đối tượng, nhiệm vụ môn
học chính trị

Lý
thuyết

1

1

5

4

Thảo
luận

1. Đối tượng nghiên cứu, học tập.
2. Chức năng, nhiệm vụ, yêu cầu.
3. Phương pháp và ý nghĩa học tập.
2

Chương 1: Khái quát về sự hình thành chủ
nghĩa Mác- Lênin
1. C.Mác, Ph.Ăng ghen sáng lập học
thuyết.

1

Kiểm
tra

2. V.I.Lênin phát triển học thuyết Mác
(1895- 1924).
3. Chủ nghĩa Mác- Lênin từ 1924 đến nay.
3

Chương 2: Những nguyên lý và quy luật cơ
bản của phép biện chứng duy vật

6

4

2

6

4

1

5

4

1

6

4

1

6

4

2

7

5

1

1. Chủ nghĩa duy vật khoa học.
2. Những nguyên lý và quy luật cơ bản của
phép biện chứng duy vật.
3. Nhận thức và hoạt động thực tiễn.
4

Chương 3: Những quy luật cơ bản về sự phát
triển xã hội

1

1. Sản xuất và phương thức sản xuất.
2. Đấu tranh giai cấp, nhà nước và dân tộc,
gia đình và xã hội.
3. Ý thức xã hội.
5

Chương 4: Bản chất và các giai đoạn phát triển
của chủ nghĩa tư bản
1. Sự hình thành chủ nghĩa tư bản.
2. Giai đoạn độc quyền của chủ nghĩa tư
bản.

6

Chương 5: Chủ nghĩa xã hội và thời kỳ quá độ
lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

1

1. Chủ nghĩa xã hội.
2. Quá độ tiến lên chủ nghĩa xã hội ở Việt
Nam.
7

Chương 6: Truyền thống yêu nước của dân tộc
Việt Nam
1. Sự hình thành và phát triển của dân tộc
Việt Nam.
2. Truyền thống yêu nước của dân tộc Việt
Nam.

8

Chương 7: Đảng CSVN- người tổ chức và lãnh
đạo mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam
1. Thắng lợi to lớn của cách mạng Việt
Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng.
2. Vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam
trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện

1

đại hoá đất nước.
9

Chương 8: Tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ
Chí Minh

10

5

4

7

5

2

6

4

2

6

4

1

6

4

2

6

4

2

7

4

2

1

1. Tư tưởng Hồ Chí Minh.
2. Tầm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
10 Chương 9: Đường lối phát triển kinh tế của
Đảng
1. Đổi mới lấy phát triển kinh tế là nhiệm
vụ trọng tâm.
2. Nội dung cơ bản đường lối phát triển
kinh tế.
11 Chương 10: Đường lối xây dựng và phát triển
văn hoá, xã hội, con người
1. Xây dựng nền văn hoá Việt Nam tiên
tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.
2. Thực hiện các chính sách xã hội vì con
người.
12 Chương 11: Đường lối quốc phòng, an ninh và
mở rộng quan hệ đối ngoại

1

1. Đường lối quốc phòng, an ninh của
Đảng.
2. Mở rộng quan hệ đối ngoại, chủ động
hội nhập kinh tế quốc tế.
13 Chương 12: Quan điểm cơ bản về đoàn kết dân
tộc và tôn giáo
1. Tầm quan trọng và quan điểm của Đảng
về đoàn kết dân tộc.
2. Tầm quan trọng và quan điểm của Đảng
về đoàn kết tôn giáo.
14 Chương 13: Xây dựng nhà nước pháp quyền
XHCN Việt Nam
1. Tầm quan trọng của xây dựng nhà nước
pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
2. Phương hướng nhiệm vụ và giải pháp
xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội
chủ nghĩa Việt Nam.
15 Chương 14: Giai cấp công nhân và Công đoàn

1

Việt Nam
1. Giai cấp công nhân Việt Nam.
2. Công đoàn Việt Nam.
Cộng

90

60

24

6

2. Nội dung chi tiết:
* Chương mở đầu: Đối tượng, chức năng, nhiệm vụ môn học Chính trị.
Thời gian: 1 giờ
Mục tiêu:
- Nắm được đối tượng, chức năng, nhiệm vụ và yêu cầu của môn chính trị.
- Người học xác định được phương pháp học tập đúng đắn.
Nội dung chương:
1. Đối tượng nghiên cứu, học tập.
2. Chức năng, nhiệm vụ, yêu cầu.
3. Phương pháp và ý nghĩa học tập.
* Chương 1:

Khái quát về sự hình thành chủ nghĩa Mác- Lênin.
Thời gian: 5 giờ

Mục tiêu:
- Trình bày khái quát sự ra đời và phát triển của chủ nghĩa Mác -Lênin.
- Tin tưởng vào chủ nghĩa Mác -Lênin, vào công cuộc đổi mới của đất nước do Đảng
Cộng sản Việt Nam lãnh đạo.
Nội dung chương:
1. C.Mác, Ph.Ăng ghen sáng lập học thuyết.
1.1. Các tiền đề hình thành.
1.2. Sự ra đời và phát triển học thuyết (1848-1895).
2. V.I.Lênin phát triển học thuyết Mác (1895- 1924).
2.1. Sự phát triển về lý luận cách mạng.
2.2. CNXH từ lý luận trở thành hiện thực.
3. Chủ nghĩa Mác- Lênin từ 1924 đến nay.
3.1. Sự phát triển về lý luận cách mạng.
3.2. Đổi mới xây dựng chủ nghĩa xã hội hiện thực.
* Chương 2: Những nguyên lý và quy luật cơ bản của chủ nghĩa duy vật biện chứng.

Thời gian: 6 giờ
Mục tiêu:
- Nắm được thế giới thống nhất ở tính vật chất và con người có khả năng nhận thức
được thế giới.
- Trình bày được 2 nguyên lý, 3 quy luật của phép biện chứng duy vật và vai trò của
thực tiễn đối với nhận thức.
Nội dung chương:
1. Chủ nghĩa duy vật khoa học.
1.1. Các phương thức tồn tại của vật chất.
1.2. Nguồn gốc và bản chất của ý thức.
2. Những nguyên lý và quy luật cơ bản của phép biện chứng duy vật.
2.1. Những nguyên lý tổng quát.
2.2. Những quy luật cơ bản.
3. Nhận thức và hoạt động thực tiễn.
3.1. Bản chất của nhận thức.
3.2. Vai trò của thực tiễn với nhận thức.
* Chương 3: Những quy luật cơ bản về sự phát triển xã hội.
Thời gian: 6 giờ
Mục tiêu:
- Trình bày được những quy luật cơ bản của chủ nghĩa duy vật lịch sử.
- Nắm được nội dung cơ bản, khái quát về giai cấp và đấu tranh giai cấp; nhà nước
và dân tộc; gia đình và xã hội; tồn tại xã hội và ý thức xã hội theo quan điểm của chủ
nghĩa Mác -Lênin.
Nội dung chương:
1. Sản xuất và phương thức sản xuất.
1.1. Những quy luật cơ bản.
1.2. Sự biến đổi của phương thức sản xuất.
2. Đấu tranh giai cấp, nhà nước và dân tộc, gia đình và xã hội.
2.1. Giai cấp và đấu tranh giai cấp.
2.2. Nhà nước và dân tộc.
2.3. Gia đình và xã hội.

3. Ý thức xã hội.
3.1. Tính chất của ý thức xã hội.
3.2. Một số hình thái ý thức xã hội.
Chương 4:

Bản chất và các giai đoạn phát triển của chủ nghĩa tư bản.
Thời gian: 5 giờ

Mục tiêu: Trình bày khái quát được sự hình thành chủ nghĩa tư bản và vai trò lịch sử
của nó.
Nội dung chương:
1. Sự hình thành chủ nghĩa tư bản.
1.1. Những tiền đề hình thành.
1.2. Giai đoạn tự do cạnh tranh của chủ nghĩa tư bản.
2. Giai đoạn độc quyền của chủ nghĩa tư bản.
2.1. Bản chất của chủ nghĩa đế quốc.
2.2. Vai trò lịch sử của chủ nghĩa tư bản.
Chương 5:

Chủ nghĩa xã hội và quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.
Thời gian: 6 giờ

Mục tiêu:
- Hiểu rõ đi lên chủ nghĩa xã hội là quy luật khách quan, tất yếu của xã hội loài
người.
- Tin tưởng vào con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của Việt Nam dưới sự lãnh đạo
của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Nội dung chương:
1. Chủ nghĩa xã hội.
1.1. Tính tất yếu và bản chất của chủ nghĩa xã hội.
1.2. Các giai đoạn phát triển của chủ nghĩa xã hội.
2. Quá độ tiến lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.
2.1. Cơ sở khách quan của thời kỳ quá độ.
2.2. Nội dung của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội.
Chương 6:

Truyền thống yêu nước của dân tộc Việt Nam.
Thời gian: 6 giờ

Mục tiêu:

- Nắm được sự hình thành và phát triển của dân tộc Việt Nam.
- Trình bày được những truyền thống quý báu của dân tộc Việt Nam, đặc biệt là
truyền thống yêu nước.
- Xây dựng tình cảm, lòng tự hào dân tộc và ý chí, quyết tâm gìn giữ, bảo vệ Tổ
quốc.
Nội dung chương:
1. Sự hình thành và phát triển của dân tộc Việt Nam.
1.1. Sự hình thành dân tộc Việt Nam.
1.2. Dân tộc Việt Nam trong tiến trình lịch sử.
2. Truyền thống yêu nước của dân tộc Việt Nam.
2.1. Cơ sở hình thành truyền thống yêu nước.
2.2. Biểu hiện nổi bật của truyền thống yêu nước Việt Nam.
Chương 7: Đảng Cộng sản Việt Nam - Người tổ chức và lãnh đạo mọi thắng lợi của
cách mạng Việt Nam.
Thời gian: 7 giờ
Mục tiêu:
- Trình bày được sự ra đời và sự phát triển của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh
đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.
- Trình bày khái quát vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam trong sự nghiệp công
nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.
- Bồi dưỡng niềm tin tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với
đất nước.
Nội dung chương:
1. Thắng lợi to lớn của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng.
1.1. Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam.
1.2. Thắng lợi của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng.
2. Vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại
hoá đất nước.
2.1. Đảng là hạt nhân lãnh đạo hệ thống chính trị.
2.2. Sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố hàng đầu bảo đảm thắng lợi của
cách mạng Việt Nam.

Chương 8:

Tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
Thời gian: 10 giờ

Mục tiêu:
- Trình bày khái quát nguồn gốc, quá trình hình thành và những nội dung cơ bản của
Tư tưởng Hồ Chí Minh.
- Rèn luyện phẩm chất, đạo đức cá nhân theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
Nội dung chương:
1. Tư tưởng Hồ Chí Minh.
1.1. Nguồn gốc và quá trình hình thành.
1.2. Nội dung cơ bản.
2. Tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
2.1. Hồ Chí Minh, tấm gương tiêu biểu của truyền thống đạo đức của dân tộc Việt
Nam.
2.2. Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
Chương 9:

Đường lối phát triển kinh tế của Đảng.
Thời gian: 7 giờ

Mục tiêu:
- Trình bày khái quát đường lối phát triển kinh tế của Đảng Cộng sản Việt Nam về
kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; về công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất
nước.
- Bồi dưỡng niềm tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Nội dung chương:
1. Đổi mới lấy phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm.
1.1. Tính khách quan quan và tầm trọng của phát triển kinh tế.
1.2. Quan điểm cơ bản của Đảng về phát triển kinh tế.
2. Nội dung cơ bản đường lối phát triển kinh tế.
2.1. Hoàn thiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.
2.2. Đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với phát triển kinh tế tri thức.
2.3. Phát triển kinh tế gắn với thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội.
Chương 10: Đường lối xây dựng và phát triển văn hoá, xã hội, con người.
Thời gian: 6 giờ

Mục tiêu:
- Trình bày khái quát đường lối xây dựng và phát triển nền văn hoá tiên tiến, đậm đà
bản sắc dân tộc; đường lối giải quyết các vấn đề xã hội của Đảng Cộng sản Việt Nam.
- Bồi dưỡng niềm tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Nội dung chương:
1. Xây dựng nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.
1.1. Văn hoá là nền tảng tinh thần xã hội.
1.2. Quan điểm và phương hướng phát triển văn hoá.
2. Thực hiện các chính sách xã hội vì con người.
2.1. Những quan điểm cơ bản của Đảng.
2.2. Chủ trương và giải pháp thực hiện.
Chương 11: Đường lối quốc phòng, an ninh và đối ngoại của Đảng.
Thời gian: 6 giờ
Mục tiêu:
- Trình bày khái quát đường lối quốc phòng, an ninh và đối ngoại của Đảng Cộng
sản Việt Nam.
- Bồi dưỡng niềm tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Nội dung chương:
1. Đường lối quốc phòng, an ninh của Đảng.
1.1. Quan điểm và tư tưởng chỉ đạo.
1.2. Nhiệm vụ quốc phòng và an ninh.
2. Mở rộng quan hệ đối ngoại, chủ động hội nhập kinh tế quốc tế.
2.1. Mở rộng quan hệ đối ngoại.
2.2. Chủ động hội nhập kinh tế quốc tế.
Chương 12: Quan điểm cơ bản về đoàn kết dân tộc và tôn giáo.
Thời gian: 6 giờ
Mục tiêu:
- Trình bày khái quát quan điểm cơ bản về đoàn kết dân tộc và tôn giáo của Đảng
Cộng sản Việt Nam.
- Bồi dưỡng niềm tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Nội dung chương:

1. Tầm quan trọng và quan điểm của Đảng về đoàn kết dân tộc.
1.1. Tầm quan trọng của đoàn kết toàn dân tộc.
1.2. Quan điểm và chủ trương lớn của Đảng.
2. Tầm quan trọng và quan điểm của Đảng về đoàn kết tôn giáo.
2.1. Tầm quan trọng của đoàn kết tôn giáo.
2.2. Quan điểm và chủ trương lớn của Đảng.
Chương 13: Xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Thời gian: 6 giờ
Mục tiêu:
- Trình bày khái quát đường lối xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội
chủ nghĩa dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.
- Bồi dưỡng niềm tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Nội dung chương:
1. Tầm quan trọng của xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
1.1. Sự cần thiết xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.
1.2. Bản chất nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
2. Phương hướng nhiệm vụ và giải pháp xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ
nghĩa Việt Nam.
2.1. Phương hướng, nhiệm vụ.
2.2. Giải pháp xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Chương 14: Giai cấp công nhân và công đoàn Việt Nam.
Thời gian: 7 giờ
Mục tiêu:
- Trình bày được quá trình hình thành và phát triển của giai cấp công nhân Việt
Nam.
- Nắm được những nội dung cơ bản liên quan đến Công đoàn Việt Nam.
Nội dung chương:
1. Giai cấp công nhân Việt Nam.
1.1. Sự hình thành và quá trình phát triển.
1.2. Những truyền thống tốt đẹp.
2. Quan điểm của Đảng về phát triển giai cấp công nhân.

2.1. Công đoàn Việt Nam.
2.2. Sự ra đời và quá trình phát triển.
2.3. Vị trí, vai trò và tính chất hoạt động.
IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔN HỌC
- Dụng cụ và trang thiết bị:
+ Máy chiếu Projector.
+ Máy vi tính.
- Học liệu:
+ Các slide bài giảng.
+ Tài liệu hướng dẫn học tập môn chính trị hệ cao đẳng nghề.
+ Giáo trình Chính trị hệ cao đẳng nghề.
- Nguồn lực khác: Phòng học lý thuyết đủ điều kiện để thực hiện môn học.
V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ
1. Phương pháp đánh giá:
- Được đánh giá qua bài tập thảo luận, bài kiểm tra dưới hình thức trắc nghiệm và tự
luận.
- Đánh giá chuyên cần, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng thuyết trình.
2. Nội dung đánh giá:
- Kiến thức: Nắm được những nội dung cơ bản về chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng
Hồ Chí Minh, đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam trên một số lĩnh vực; có
sự hiểu biết nhất định về truyền thống quý báu của dân tộc, của giai cấp công nhân và của
công đoàn Việt Nam.
- Kỹ năng:
+ Biết làm việc nhóm và thuyết trình.
+ Biết xử lý tình huống, phân tích và liên hệ thực tiễn các vấn đề liên quan đến
nội dung bài học.
- Thái độ:
+ Có thái độ nghiêm túc trong học tập, không làm việc riêng trong giờ học.
+ Có trách nhiệm trong làm việc nhóm, trả lời câu hỏi, làm bài tập cá nhân.
VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔN HỌC
1. Phạm vi áp dụng môn học:

- Chương trình được sử dụng để giảng dạy cho trình độ cao đẳng nghề.
- Giảng viên trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào nội dung của từng bài học
chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất lượng giảng dạy.
2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:
- Để giúp người học nắm những kiến thức cơ bản cần thiết, sau mỗi bài cần giao các
câu hỏi, bài tập để người học tự làm ngoài giờ. Các câu hỏi ở mức độ phù hợp với trình độ
và khả năng của người học.
- Khi giảng dạy, giảng viên có thể sử dụng các loại giáo án điện tử, kết hợp cho
người học xem các phim tư liệu hoặc hình ảnh minh họa cho bài giảng.
- Chú ý liên hệ thực tiễn của đất nước để giúp cho người học có cái nhìn khách quan,
đúng đắn, từ đó bồi dưỡng niềm tin của người học vào đường lối, chủ trương của Đảng và
chính sách, pháp luật của Nhà nước.
- Phân nhóm cho sinh viên thực hiện bài tập thảo luận những nội dung liên quan đến
bài học.
- Sinh viên trao đổi với nhau, thực hiện các bài tập và trình bày theo nhóm.
- Thực hiện các bài kiểm tra cá nhân.
3. Tài liệu tham khảo:
- Giáo trình Chính trị hệ cao đẳng nghề.
- Tài liệu hướng dẫn học tập môn Chính trị hệ cao đẳng nghề.
- Văn kiện Đại hội Đảng X, XI, XII.
2. PHÁP LUẬT
Mã số môn học: MH
Thời gian môn học: 30 giờ (Lý thuyết: 22 giờ; thảo luận: 6 giờ; kiểm tra: 2 giờ)
I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔN HỌC
- Vị trí của môn học: Môn học được phân bố từ đầu khoá học, sau môn học Chính trị
- Tính chất môn học: Là môn học chung bắt buộc
II. MỤC TIÊU MÔN HỌC
- Kiến thức:
+ Trình bày được những nội dung cơ bản trong các bài học;
+ Giải thích được các khái niệm, các thuật ngữ pháp lý cơ bản về hệ thống pháp luật
Việt Nam.

- Kỹ năng: Phân biệt được tính hợp pháp và không hợp pháp của các hành vi từ đó áp
dụng các quy định của pháp luật vào đời sống, vào quá trình học tập và lao động.
- Thái độ: Thể hiện ý thức công dân, tôn trọng pháp luật, rèn luyện tác phong sống, làm
việc theo hiến pháp và pháp luật.
III. NỘI DUNG MÔN HỌC
1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian:
Số
TT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Tổng
số
Bài 1: Một số vấn đề chung về nhà nước và
2
pháp luật
Bài 2: Nhà nước và hệ thống pháp luật Việt
3
Nam
Bài 3: Luật Nhà nước (Luật Hiến pháp)
2
Bài 4: Luật Dạy nghề
2
Kiểm tra
1
Bài 5: Pháp luật Lao động
6.5
Bài 6: Pháp luật Kinh doanh
1.5
Bài 7: Pháp luật Dân sự và Luật Hôn nhân
3
gia đình
Bài 8: Luật Hành chính và pháp luật Hình
3
sự
Luật Phòng, chống tham nhũng
5
Kiểm tra
1
Cộng
30
Tên bài

Thời gian
Lý
Thảo
thuyết luận
1.5
0.5
2.5

0.5

1.5
1.5

0.5
0.5

Kiểm
tra

1
5.5
1
2.5

1
0.5
0.5

2

1

4

1

22

6

1
2

2. Nội dung chi tiết:
Bài 1 : Một số vấn đề chung về nhà nước và pháp luật
Mục tiêu:
- Trình bày được nguyên nhân kinh tế và xã hội dẫn đến sự ra đời của nhà nước và
pháp luật
- Nêu được bản chất, chức năng của nhà nước; bản chất vai trò của pháp luật
- Có thái độ ủng hộ sự quản lý của nhà nước bằng pháp luật nhằm thiết lập trật tự xã
hội
1. Nguồn gốc, bản chất, chức năng của nhà nước
1.1. Nguồn gốc của nhà nước
1.2. Bản chất của nhà nước

Thời gian: 1 giờ

1.3. Chức năng của nhà nước
2. Nguồn gốc, bản chất và vai trò của pháp luật

Thời gian: 1 giờ

2.1. Nguồn gốc của pháp luật
2.2. Bản chất của pháp luật
2.3. Vai trò của pháp luật
Bài 2: Nhà nước và hệ thống pháp luật Việt Nam
Mục tiêu:
- Phân tích được bản chất, chức năng của Nhà nước CHXHCN Việt Nam
- Nêu được hệ thống, nguyên tắc tổ chức, hoạt động của các cơ quan trong bộ máy
Nhà nước CHXHCN Việt Nam hiện nay.
- Nêu được cấu trúc của hệ thống pháp luật Việt Nam
- Ủng hộ việc xây dựng nhà nước xã hội chủ nghĩa
1. Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Thời gian: 1.5 giờ

1.1. Bản chất, chức năng Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
1.2. Bộ máy Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
1.3. Nguyên tắc tổ chức và hoạt động cơ bản của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ
nghĩa Việt Nam
2. Hệ thống pháp luật Việt Nam

Thời gian: 1.5 giờ

2.1. Các thành tố của hệ thống pháp luật
2.2. Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật
Bài 3: Luật Nhà nước (Luật Hiến pháp)
Mục tiêu:
- Nêu được khái niệm Luật Nhà nước và xác định được vị trí của Hiến Pháp trong hệ
thống pháp luật Việt Nam
- Nêu được nội dung cơ bản của Hiến pháp về chế độ chính trị, kinh tế, chính sách
văn hóa, xã hội, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân.
- Tôn trọng và thực hiện Hiến pháp
1. Luật Nhà nước trong hệ thống pháp luật Việt Nam
1.1. Khái niệm Luật Nhà nước
1.2. Vị trí của Hiến pháp trong hệ thống pháp luật Việt Nam

Thời gian: 0.5 giờ

2. Một số nội dung cơ bản của Hiến pháp 2013

Thời gian: 1.5 giờ

2.1. Chế độ chính trị và chế độ kinh tế
2.2. Chính sách xã hội, văn hóa, giáo dục, khoa học - công nghệ, môi trường
2.3. Quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân
Bài 4: Luật Dạy nghề
Mục tiêu:
- Nêu được khái niệm và các nguyên tắc cơ bản của Luật Dạy nghề
- Trình bày được nhiệm vụ và quyền của người học nghề, cơ sở dạy nghề
- Thực hiện đúng các quyền và nghĩa vụ của người học nghề
1. Khái niệm, các nguyên tắc cơ bản của Luật Dạy nghề

Thời gian: 0.5 giờ

1.1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng của Luật Dạy nghề
1.2. Một số nguyên tắc của Luật Dạy nghề
2. Các trình độ dạy nghề và văn bằng chứng chỉ nghề

Thời gian: 0.5 giờ

2.1. Dạy nghề trình độ sơ cấp
2.2. Dạy nghề trình độ trung cấp
2.3. Dạy nghề trình độ cao đẳng
3. Nhiệm vụ và quyền của người học nghề

Thời gian: 0.5 giờ

3.1. Nhiệm vụ của người học nghề
3.2. Quyền của người học nghề
4. Nhiệm vụ và quyền hạn của cơ sở dạy nghề

Thời gian: 0.5 giờ

4.1. Nhiệm vụ của cơ sở dạy nghề
4.2. Quyền hạn của cơ sở dạy nghề
Bài 5: Pháp luật Lao động
Mục tiêu:
- Nêu được khái niệm, đối tượng điều chỉnh và phân tích được các nguyên tắc cơ bản
của Pháp luật Lao động.
- Nêu được quyền và nghĩa vụ cơ bản của người lao động, người sử dụng lao động
- Nêu được một số nội dung của Bộ luật Lao động: hợp đồng lao động, tiền lương,
bảo hiểm xã hội, thời gian làm việc, thời gian nghỉ ngơi.
- Vận dụng được các kiến thức trên vào tình huống pháp luật cụ thể

- Nghiêm túc thực hiện quy định khi tham gia vào quan hệ pháp luật Lao động
1. Khái niệm và các nguyên tắc cơ bản của pháp luật Lao động

Thời gian:1.5 giờ

1.1. Khái niệm và đối tượng điều chỉnh của pháp luật Lao động
1.2. Các nguyên tắc cơ bản của pháp luật Lao động
2. Quyền và nghĩa vụ cơ bản của người lao động và người sử dụng lao động
Thời gian:1.5 giờ
2.1. Quyền và nghĩa vụ cơ bản của người lao động
2.2. Quyền và nghĩa vụ cơ bản của người sử dụng lao động
3. Một số nội dung của Bộ luật Lao động

Thời gian: 3.5 giờ

3.1. Hợp đồng lao động
3.2. Tiền lương và bảo hiểm xã hội
3.3. Thời gian làm việc, thời gian nghỉ ngơi
Bài 6: Pháp luật Kinh doanh
Mục tiêu:
- Trình bày được đặc điểm của các loại hình doanh nghiệp.
- Phân biệt được các loại hình doanh nghiệp
- Nhận ra tính hợp lý của pháp luật doanh nghiệp với từng loại hình doanh nghiệp
1. Khái niệm pháp luật Kinh doanh

Thời gian: 0.25 giờ

2. Một số nội dung cơ bản về các loại hình doanh nghiệp

Thời gian: 1.25 giờ

2.1. Doanh nghiệp nhà nước
2.2. Doanh nghiệp tư nhân
2.3. Công ty trách nhiệm hữu hạn
2.4. Công ty cổ phần
2.5. Công ty hợp danh
2.6. Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
Bài 7: Pháp luật Dân sự và Luật Hôn nhân gia đình
Mục tiêu:
- Nêu được khái niệm và đối tượng điều chỉnh của luật Dân sự
- Trình bày được một số nội dung cơ bản của pháp luật Dân sự về quyền sở hữu, hợp
đồng dân sự và các giai đoạn của tố tụng dân sự

- Nêu được khái niệm và đối tượng điều chỉnh, các nguyên tắc cơ bản của Luật Hôn
nhân và gia đình
- Trình bày được một số nội dung cơ bản của Luật Hôn nhân và gia đình
- Vận dụng các kiến thức vào trong tình huống pháp luật cụ thể
- Tôn trọng và thực hiện đúng các quy định của pháp luật Dân sự và Luật Hôn nhân
gia đình
1. Pháp luật Dân sự

Thời gian: 2.0 giờ

1.1. Khái niệm và đối tượng điều chỉnh của pháp luật Dân sự
1.2. Một số nội dung của Bộ luật Dân sự
1.3. Trình tự, thủ tục xét xử và giải quyết các vụ án dân sự
2. Luật hôn nhân gia đình

Thời gian: 1.0 giờ

2.1. Khái niệm và đối tượng điều chỉnh
2.2. Các nguyên tắc cơ bản của Luật Hôn nhân gia đình
2.3 Một số nội dung cơ bản của Luật Hôn nhân gia đình
Bài 8: Luật Hành chính và pháp luật Hình sự
Mục tiêu:
- Nêu được khái niệm, đối tượng điều chỉnh của Luật Hành chính, các dấu hiệu của
vi phạm hành chính và các hình thức xử lý vi phạm hành chính
- Nêu được khái niệm và vai trò của luật Hình sự, khái niệm tội phạm, phân loại
được các loại tội phạm và các loại hình phạt, các giai đoạn của tố tụng hình sự
- Tôn trọng và thực hiện đúng các quy định của pháp luật Hành chính và pháp luật
Hình sự
1. Luật Hành chính

Thời gian: 1.0 giờ

1.1. Khái niệm và đối tượng điều chỉnh
1.2. Vi phạm hành chính và xử lý vi phạm hành chính
2. Pháp luật hình sự
2.1. Khái niệm và vai trò của luật Hình sự
2.2. Tội phạm và hình phạt
2.3. Các giai đoạn tố tụng hình sự
Bài 9: Luật Phòng, chống tham nhũng
Mục tiêu:

Thời gian: 2.0 giờ

- Trình bày được khái niệm và những đặc điểm cơ bản của tham nhũng
- Nhận biết được các hành vi tham nhũng, nguyên nhân và tác hại của tham nhũng
- Nêu được ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác phòng, chống tham nhũng
- Xác định được trách nhiệm của công dân trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng
- Tích cực tham gia phát hiện và đấu tranh phòng, chống tham nhũng
1. Khái niệm về tham nhũng

Thời gian: 1.5 giờ

1.1. Khái niệm và những đặc điểm cơ bản
1.2. Các hành vi tham nhũng theo quy định của pháp luật
2. Nguyên nhân và tác hại của tham nhũng

Thời gian: 0.75 giờ

2.1. Nguyên nhân của tham nhũng
Thời gian: 1 giờ

2.2. Tác hại của tham nhũng
3. Ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác phòng, chống tham nhũng

Thời gian: 0.25 giờ
4. Trách nhiệm của công dân trong phòng chống tham nhũng

Thời gian: 1.5 giờ

4.1. Trách nhiệm của công dân tham gia phòng, chống tham nhũng
4.2. Trách nhiệm của công dân trong tố cáo hành vi tham nhũng
4.3. Tham gia phòng chống tham nhũng thông qua ban thanh tra nhân dân tổ chức
mà mình là thành viên.
IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH
- Dụng cụ và trang bị: Máy tính, máy chiếu PROJECTOR
- Học liệu: Phim, tranh ảnh minh họa các tình huống pháp luật, tài liệu phát tay cho
người học, tài liệu tham khảo
- Nguồn lực khác: Phòng học chuyên môn
V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ
- Về kiến thức: Đánh giá thông qua bài kiểm tra trắc nghiệm, tự luận, sinh viên cần đạt
các yêu cầu sau:
+ Trình bày đầy đủ hệ thống kiến thức cơ bản về nhà nước và pháp luật
+ Trình bày được đầy đủ kiến thức pháp luật chuyên ngành liên quan trực tiếp đến
quyền lợi và nghĩa vụ của người lao động
- Về kỹ năng: Đánh giá kỹ năng của người học thông qua việc thực hành các bài tập
tình huống pháp luật

- Về thái độ: Đánh giá trong qua trình học tập cần đạt các yêu cầu sau:
+ Chuẩn bị đầy đủ tài liệu học tập
+ Tham gia đầy đủ thời lượng môn học
+ Chuyên cần, say mê môn học
- Các kiến thức và kỹ năng trên sẽ được đánh giá qua các bài kiểm tra định kỳ dạng tích
hợp và bài kiểm tra kết thúc. Điểm trung bình của các bài kiểm tra định kỳ và bài kiểm
tra kết thúc phải đạt ≥ 5,0 theo khung điểm 10.
VI. HƯỚNG DẪN CHƯƠNG TRÌNH
1. Phạm vi áp dụng của chương trình: Chương trình môn học Pháp luật được sử dụng
để giảng dạy trình độ cao đẳng nghề trong các cơ sở đào tạo nghề trên toàn quốc
2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy môn học:
- Đây là môn học gắn liền với thực tế đời sống nên giáo viên cần áp dụng các
phương pháp dạy học tích cực nhằm gây được hứng thú cho sinh viên, làm cho sinh viên
chủ động, tích cực tiếp thu kiến thức nhằm đạt được mục tiêu của môn học
- Phần thảo luận, luyện tập tình huống pháp luật nhằm mục củng cố, ghi nhớ, khắc
sâu kiến thức đã học
3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý: Nội dung của Luật Hiến pháp là quan
trọng nên khi giảng dạy các bài khác cần trích dẫn và làm rõ vị trí của hiến pháp trong hệ
thống pháp luật Việt Nam.
4. Tài liệu cần tham khảo:
[1] Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2013), Bộ Luật Lao động
[2] Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2013), Hiến pháp 2013
[3] Trường Đại học Luật Hà Nội (2006), Giáo trình Lý luận Nhà nước và Pháp luật,
NXB Tư pháp
3. GIÁO DỤC THỂ CHẤT
Tên môn học: Giáo dục thể chất
Mã môn học: MH
Thời gian thực hiện môn học: 60 giờ; (Lý thuyết: 4 giờ; Thực hành 52 giờ; Kiểm tra 4
giờ).
I. Vị trí, tính chất của môn học:

- Vị trí: Giáo dục thể chất là môn học bắt buộc trong chương trình dạy nghề trình độ
trung cấp, trình độ cao đẳng.
- Tính chất: Giáo dục thể chất là một trong những nội dung quan trọng của đào tạo
nghề nhằm thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện người lao động.
II. Mục tiêu môn học:
Trang bị cho người học nghề một số kiến thức, kỹ năng thể dục thể thao cần thiết và
phương pháp tập luyện nhằm bảo vệ và tăng cường sức khỏe, nâng cao thể lực chung và
thể lực chuyên môn nghề nghiệp để học tập và tham gia lao động, sản xuất.
Giáo dục cho người học nhân cách, phẩm chất, ý chí, tính tập thể, tinh thần vượt khó
khăn.
- Về kiến thức:
+ Hiểu rõ vị trí, ý nghĩa, tác dụng của Giáo dục thể chất đối với con người nói
chung, đối với người học nghề và người lao động nói riêng.
+ Nắm vững được một số kiến thức cơ bản và phương pháp tập luyện của các số
môn thể dục thể thao được quy định trong chương trình, trên cơ sở đó tự rèn luyện sức
khỏe trong quá trình học tập, lao động sản xuất.
- Về kỹ năng:
+ Thực hành được những kỹ thuật cơ bản của một số môn thể dục thể thao quy định
trong chương trình.
+ Vận dụng kiến thức, kỹ năng đã học để tự tập luyện nhằm tăng cường bảo vệ sức
khỏe, phát triển tố chất thể lực chung và thể lực chuyên môn nghề nghiệp.
- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Có thói quen vận động, tập luyện thể dục thể thao,
rèn luyện sức khỏe thường xuyên.
III. Nội dung môn học:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:
Phần

Nội dung

Lý
Thực
thuyết hành
(giờ) (giờ)

Giáo dục thể chất chung

2

1.1

Lý thuyết nhập môn

2

1.2

Thực hành

I

* Điền kinh:

34

Kiểm
tra
(giờ)

Tổng
số
(giờ)

2

38
2

- Chạy cự ly trung bình

6

6

- Chạy cự ly ngắn

6

6

- Nhảy cao nằm nghiêng

6

6

- Đẩy tạ

6

6

- Kiểm tra:

1

1

* Thể dục:
- Thể dục cơ bản

10

- Kiểm tra:
II

Giáo dục thể chất tự chọn theo nghề nghiệp

2

2.1

Lý thuyết:

2

2.2

Thực hành: Lựa chọn 1 trong 2 môn sau:
Bơi lội, Đá cầu

2.3

Kiểm tra:
Cộng

18

10
1

1

2

22
2

18

4

52

18

2

2

4

60

2. Nội dung chi tiết:
2.1 Giáo dục thể chất chung: 38 giờ
2.1.1. Lý thuyết nhập môn
- Vị trí, mục tiêu, yêu cầu môn học
- Ý nghĩa, tác dụng của Giáo dục thể chất đối với sức khỏe con người và người học
nghề
- Giới thiệu nội dung chương trình, cơ sở khoa học về lý luận giáo dục thể chất
nghề nghiệp, những tiêu chuẩn và yêu cầu về kiến thức, kỹ năng và rèn luyện thể chất,
những yêu cầu đạt được khi kết thúc môn học.
2.1.2. Môn điền kinh:
* Mục đích:
- Giới thiệu những đặc điểm kỹ thuật và phương pháp tập luyện môn điền
kinh;
- Trang bị cho người học nghề những hiểu biết chung về môn điền kinh và
ý nghĩa tác dụng của môn điền kinh đối với sức khỏe con người;
- Củng cố sức khỏe và tăng cường thể lực cho người học nghề.

* Yêu cầu:
- Nêu được những động tác kỹ thuật cơ bản của môn điền kinh;
- Thực hiện được phương pháp tập hòa luyện môn điền kinh;
- Đạt được các yêu cầu về nội dung kiểm tra.
2.1.3. Nội dung các môn điền kinh:
2.1.3.1. Chạy cự ly ngắn;
a) Giới thiệu môn chạy cự ly ngắn;
b) Tác dụng của các bài tập cự ly ngắn đối với việc rèn luyện sức khỏe
con người;
c) Thực hành động tác kỹ thuật
- Các động tác bổ trợ chạy: chạy bước nhỏ, nâng cao đầu gối, chạy đạp
sau, kỹ thuật đánh tay tại chỗ;
- Kỹ thuật chạy giữa quãng: Giới thiệu kỹ thuật chạy đường thẳng, các
bài tập tốc độ cao cự ly đến 100m;
- Kỹ thuật xuất phát thấp và chạy lao sau xuất phát: cách đóng bàn đạp
và thực hiện kỹ thuật xuất phát thấp theo khẩu lệnh; xuất phát và chạy lao sau xuất phát
10 – 30m;
- Kỹ thuật về đích và đánh đích: tại chỗ đánh đích, chạy tốc độ chậm
đánh đích, chạy tốc độ nhanh đánh đích;
d) Một số phương pháp tập luyện và bài tập với tốc độ nhanh.
2.1.3.2. Chạy cự ly trung bình (800m, 1500m)
a) Tác dụng của bài tập chạy cự ly trung bình và việt dã đối với việc rèn
luyện sức khỏe con người;
b) Thực hành động tác kỹ thuật
- Ôn tập các động tác bổ trợ chạy: chạy bước nhỏ, nâng cao đầu gối,
chạy đạp sau, kỹ thuật đánh tay tại chỗ;
- Kỹ thuật chạy giữa quãng: kỹ thuật chạy đường thẳng, đường vòng
trong sân điền kinh, kỹ thuật chạy việt dã trên địa hình tự nhiên (lên dốc, xuống dốc, vượt
chướng ngại vật, ..);
- Kỹ thuật xuất phát cao và chạy lao sau xuất phát: tư thế thân, chân, tay,
đầu khi xuất phát cao, sự khác nhau giữa xuất phát thấp và xuất phát cao.

- Phân phối tốc độ trong chạy cự ly trung bình và việt dã; sự phối hợp
giữ các bước thở và bước chạy; khắc phục hiện tượng cực điểm trong khi chạy;
c) Một số phương pháp tập luyện và rèn luyện sức bền cự ly trung bình
và việt dã.
2.1.3.3. Nhảy cao nằm nghiêng:
a) Giới thiệu các kiểu nhảy cao;
b) Tác dụng của bài tập nhảy cao đối với việc rèn luyện sức khỏe con
người;
c) Thực hành động tác kỹ thuật nhảy cao kiểu nằm nghiêng: chuẩn bị
chạy đà, giậm nhảy, động tác trên không và rơi xuống đất;
d) Một số bài tập và phương pháp tập luyện sức mạnh bột phá và sự phát
triển tố chất mềm dẻo, khéo léo trong nhảy cao.
2.1.3.4. Đẩy tạ:
a) Giới thiệu môn đẩy tạ;
b) Tác động của bài tập ném đẩy đối với việc rèn luyện thể chất con
người;
c) Thực hành động tác kỹ thuật đẩy tạ lưng hướng ném: cách cầm tạ,
chuẩn bị và trượt đà, ra sức cuối cùng, tạ rời tay và giữ thăng bằng;
d) Một số bài tập và phương pháp phát triển sức mạnh trong môn đẩy tạ.
2.1.4. Môn thể dục cơ bản: Thời gian 10 giờ
* Mục đích:
- Giới thiệu những đặc điểm kỹ thuật và phương pháp tập luyện một số nội
dung thể dục cơ bản, phân loại thể dục cơ bản;
- Trang bị cho người học nghề những kiến thức về thể dục cơ bản và ý nghĩa
tác dụng của môn thể dục đối với sức khỏe con người;
- Củng cố sức khỏe và tăng cường thể lực cho người học nghề.
* Yêu cầu:
- Nêu được kỹ thuật các động tác thể dục cơ bản quy định trong chương
trình;
- Biết cách tập luyện môn thể dục;
- Đạt được các yêu cầu về nội dung kiểm tra.
* Nội dung thể dục cơ bản:

- Thể dục tay không.
- Thể dục với dụng cụ đơn giản.
2.2. Giáo dục thể chất nghề nghiệp: 22 giờ
2.2.1. Môn bơi lội (22 giờ)
* Mục đích:
- Giới thiệu những đặc điểm kỹ thuật và phương pháp tập luyện môn bơi lội,
nội dung và phân loại môn bơi lội;
- Trang bị những hiểu biết cơ bàn về môn bơi lội và ý nghĩa tác dụng của
việc tập luyện môn bơi lội đối với sức khỏe con người;
- Rèn luyện sức khỏe và thể lực cho người học nghề.
* Yêu cầu:
- Nêu được kỹ thuật bơi ếch, bơi trườn sấp và biết phân loại được các kiểu
bơi;
- Biết phương pháp tập luyện môn bơi lội;
- Đạt được các yêu cầu về nội dung kiểm tra.
* Thực hành kỹ thuật môn bơi lội: 18 giờ
- Làm quen với nước, phương pháp làm nổi;
- Động tác tay (trên cạn và dưới nước);
- Động tác thở (trên cạn và dưới nước);
- Phối hợp tay - chân;
- Phối hợp tay - chân – thở;
- Hoàn thiện kỹ thuật: Kỹ thuật bơi ếch và kỹ thuật bơi trườn sấp.
2.2.2. Môn Đá cầu (22 giờ)
* Mục đích:
- Giới thiệu sự phát triển môn đá cầu;
- Trang bị những hiểu biết cơ bản về môn đá cầu, kỹ thuật và phương pháp
tập luyện môn đá cầu;
- Ý nghĩa, tác dụng của môn Đá cầu đối với việc rèn luyện sức khỏe và thể
lực con người.
* Yêu cầu:

- Nêu được những kỹ thuật cơ bản nhất của môn Đá cầu;
- Biết phương pháp tập luyện môn Đá cầu;
- Đạt được các yêu cầu về nội dung kiểm tra.
* Thực hành kỹ thuật môn đá cầu: 18 giờ
- Các bước di chuyển (phải trái, trước, sau, chếch),
- Kỹ thuật di chuyển đơn bước, đa bước
- Kỹ thuật tâng cầu bằng mu bàn chân
- Kỹ thuật đá cầu qua lưới bằng mu bàn chân
- Kỹ thuật đỡ cầu 1 chạm đá cầu qua lưới
- Kỹ thuật phát cầu thấp chân, cao chân chính diện
- Một số Điều luật thi đấu, sân bãi, dụng cụ, tổ chức thi đấu.
IV. Điều kiện thực hiện môn học:
1. Sân bãi, dụng cụ: Đảm bảo cho sinh viên đủ học
2. Trang thiết bị máy móc:
3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:
4. Các điều kiện khác: SV tích cực học tập trên lớp, đi học đầy đủ
Lưu ý: (Sinh viên vắng quá 15% của tổng số giờ của môn học không được thi).
V. Nội dung và phương pháp, đánh giá:
1. Nội dung:
1.1. Phần I: Giáo dục thể chất chung: Thời gian 38 giờ
- Điểm kiểm tra thường xuyên: Thể dục cơ bản
- Thi: SV chọn 1 trong 2 nội dung: Chạy ngắn, Đẩy tạ
1.2. Phần II: Giáo dục thể chất nghề nghiệp: Thời gian 22 giờ
1.2.1. Môn Bơi lội:
- Kiểm tra: Kỹ thuật bơi Ếch (25m)
- Thi: Bơi Trườn sấp (25m)
1.2.2. Môn Đá cầu:
- Kiểm tra tâng cầu
- Thi: Đá cầu qua lưới

1.3. Đánh giá: Theo thang điểm từng môn của Bộ môn GDTC. (SV sẽ được GV
giảng dạy phổ biến chi tiết thang điểm đầu buổi thực hành của môn học)
1.4. Cách tính điểm từng phần:
- Điểm chuyên cần: 30% (Được tính khi SV đi học đầy đủ, tập luyện tích cực
và không vi phạm nội quy trong giờ học của Trường, mỗi lần vi phạm SV bị trừ 2 điểm).
Điểm chuyên cần <4 SV không được thi.
- Điểm kiểm tra thường xuyên: 20%
- Điểm thi kết thúc học phần: 50%
1.5. Điểm học phần:
I và II = ( Chuyên cần x 3)+( KTTX x 2 )+( Thi x 5 )
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- Phần (I + II)/2 ≥ 5.0 Đạt (Điều kiện: phần I và II ≥ 4.0)

2. Phương pháp:

2.1. Phương pháp giảng giải và phương pháp làm mẫu (thị phạm).
2.2. Phương pháp trực quan. Trực quan trực tiếp và gián tiếp.
2.3. Phương pháp phân chia và hoàn chỉnh.
2.4. Phương pháp sữa chữa động tác sai.
VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:
1. Phạm vi áp dụng môn học: Sinh viên hệ Cao đẳng ngoài sư phạm
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:
- Đối với giáo viên, giảng viên: Giảng dạy đúng giờ, đúng chương trình
- Đối với người học: Yêu cầu và cách thức đánh giá, sự hiện diện trên lớp, mức độ
tích cực tham gia các hoạt động trên lớp; chuẩn bị bài trước khi lên lớp, kiểm tra đột xuất
các bài đọc bắt buộc, trau dồi kỹ năng học nhóm; các qui định về thời hạn, chất lượng các
bài tập, bài kiểm tra, kỹ thuật tìm kiếm thông tin (thư viện và trên Internet)…
3. Những trọng tâm cần chú ý:
4. Giáo trình/TLGD
[1]. Đặng Ngọc Quang. 2003. Giáo trình Đá cầu, NXB Đại học Sư phạm
[2]. Hồ Văn Tú (2016), Tài liệu Giảng dạy Điền Kinh, Đại học An Giang
[3]. Nguyễn Văn Trạch và Ngũ Duy Anh (2003) Giáo trình bơi lội, NXB ĐHSP
5. Ghi chú và giải thích (nếu có):

4. GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH
Tên môn học: GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH
Mã môn học: MH
Thời gian thực hiện môn học: 75 giờ; (Lý thuyết: 62 giờ; Thực hành: 13 giờ).
I. Vị trí, tính chất của môn học:
- Vị trí: Giáo dục quốc phòng và an ninh là một bộ phận của nền giáo dục quốc dân, là
môn học chính khoá, thuộc nhóm các môn học chung trong chương trình dạy nghề trình
độ cao đẳng.
- Tính chất: Giáo dục quốc phòng và an ninh nhằm nâng cao dân trí quốc phòng, góp
phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân.
II. Mục tiêu môn học:
- Kiến thức:
+ Trình bày được nội dung cơ bản về: Phòng, chống chiến lược "Diễn biến hòa
bình", bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam; xây dựng và bảo vệ chủ
quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia; vấn đề cơ bản về dân tộc, tôn giáo, về bảo vệ an ninh
quốc gia;
+ Đào tạo con người phát triển toàn diện, hiểu biết một số nội dung cơ bản về đường
lối quốc phòng, an ninh của Đảng, Nhà nước ta về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc;
+ Nâng cao lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội cho thế hệ trẻ, có kiến thức cơ bản
về đường lối quốc phòng, an ninh và công tác quản lý nhà nước về quốc phòng, an ninh;
Nam;

+ Xác định được những âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch chống phá Việt

+ Thực hiện được đội ngũ đơn vị (tiểu đội, trung đội); các kỹ năng cơ bản của kỹ
thuật bắn súng tiểu liên AK, súng trường CKC và một số loại vũ khí thông thường;
- Kỹ năng: Xác lập phương pháp luận trong nghiên cứu các học phần, môn học Giáo
dục quốc phòng - an ninh, xây dựng niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng trong sự nghiệp
xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay.
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm đối với
nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN. Nắm bắt thực tiễn của đất nước,
địa phương, của ngành nghề đang học để liên hệ, vận dụng và giải quyết công việc trong
quá trình học tập và công tác.
III. Nội dung môn học:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

Thời gian (giờ)
Tên bài

Tổng
số

Lý
thuyết

Thực hành,
thí nghiệm,
thảo luận,
bài tập

Phòng, chống chiến lược "Diễn
biến hòa bình", bạo loạn lật đổ của
các thế lực thù địch đối với Việt
Nam

5

3

2

Xây dựng lực lượng dân quân tự
vệ, lực lượng dự bị động viên và
động viên công nghiệp phục vụ
quốc phòng

5

3

2

3

Xây dựng và bảo vệ chủ quyền
lãnh thổ, biên giới quốc gia

5

3

2

4

Một số vấn đề cơ bản về dân tộc và
tôn giáo

5

3

2

5

Những vấn đề cơ bản về bảo vệ an
ninh quốc gia

5

3

2

6

Đội ngũ đơn vị (tiểu đội, trung đội)

5

1

4

7

Kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK,
súng trường CKC

8

2

6

8

Kỹ thuật sử dụng lựu đạn

4

1

3

9

Kiểm tra

3

1

2

10

Đường lối quan điểm của Đảng,
chính sách, pháp luật của nhà nước
Việt Nam về bảo vệ an ninh chính
trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng

5

3

2

11

Chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ
quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa

5

3

2

12

Kết hợp phát triển kinh tế - xã hội
với tăng cường củng cố quốc
phòng và an ninh

5

3

2

13

Biển đảo Việt Nam, bảo vệ chủ
quyền biển đảo Việt Nam

5

3

2

14

Giới thiệu một số loại vũ khí bộ
binh RPĐ, B40, B41, cối 60mm

4

2

2

15

Giới thiệu ba môn quân sự phối
hợp

3

2

1

Số
TT

1

2

Kiểm
tra

Thời gian (giờ)
Số
TT

16

Tên bài

Tổng
số

Kiểm tra

3

CỘNG

75

Lý
thuyết

Thực hành,
thí nghiệm,
thảo luận,
bài tập

Kiểm
tra

3
36

36

3

2. Nội dung chi tiết:
Bài 1: Phòng, chống chiến lược "Diễn biến hòa bình", bạo loạn lật đổ của các thế lực
thù địch đối với Việt Nam
Thời gian 5 giờ (Lý thuyết: 3, thảo luận: 2)
1. Mục tiêu của bài:
- Trình bày được những âm mưu, thủ đoạn chiến lược “Diễn biến hoà bình”, bạo
loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với các nước xã hội chủ nghĩa và Việt Nam;
- Cảnh giác trước những âm mưu, thủ đoạn “Diễn biến hoà bình”, bạo loạn lật đổ
của các thế lực thù địch chống, phá các nước xã hội chủ nghĩa và Việt Nam;
- Thực hiện tốt trách nhiệm người học sinh trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.
2. Nội dung bài:
2.1. Chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch
chống phá chủ nghĩa xã hội.
2.1.1. Khái niệm, sự hình thành và các giai đoạn phát triển của chiến lược
“Diễn biến hoà bình”
2.1.2. Bạo loạn lật đổ
2.2. Chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch
chống phá cách mạng Việt Nam.
2.2.1. Âm mưu, thủ đoạn của chiến lược “Diễn biến hoà bình” đối với Việt Nam
Việt Nam

2.2.2. Âm mưu, thủ đoạn bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch chống phá cách mạng

2.3. Mục tiêu, nhiệm vụ, quan điểm, tư tưởng chỉ đạo và phương châm phòng,
chống chiến lược "Diễn biến hòa bình", bạo loạn lật đổ của Đảng, Nhà nước ta.
2.3.1. Mục tiêu
2.3.2. Nhiệm vụ
2.3.3. Quan điểm chỉ đạo
2.3.4. Phương châm tiến hành

2.4. Những giải pháp phòng, chống chiến lược "Diễn biến hòa bình", bạo loạn lật
đổ ở Việt Nam hiện nay.
2.4.1. Đẩy lùi tệ quan liêu, tham nhũng, tiêu cực xã hội, giữ vững định hướng xã
hội chủ nghĩa trên các lĩnh vực, chống nguy cơ tụt hậu về kinh tế
2.4.2. Nâng cao nhận thức về âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, nắm
chắc mọi diễn biến không để bị động và bất ngờ
2.4.3. Xây dựng ý thức bảo vệ Tổ quốc cho toàn dân
2.4.4. Xây dựng cơ sở chính trị - xã hội vững mạnh về mọi mặt
2.4.5. Chăm lo xây dựng lực lượng vũ trang ở địa phương vững mạnh
2.4.6. Xây dựng, luyện tập các phương án, các tình huống chống "Diễn biến
hoà bình", bạo loạn lật đổ của địch
2.4.7. Đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và chăm lo
nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân lao động
2.5. Thảo luận
Bài 2: Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, lực lượng dự bị động viên và động viên
công nghiệp phục vụ quốc phòng
Thời gian 5 giờ (Lý thuyết: 3, thảo luận: 2)
1. Mục tiêu của bài:
- Trình bày được những nội dung, biện pháp cơ bản về xây dựng lực lượng dân
quân tự vệ, lực lượng dự bị động viên và động viên công nghiệp phục vụ quốc phòng;
- Vận dụng vào sự nghiệp xây dựng nền quốc phòng toàn dân nơi cư trú;
- Nâng cao trách nhiệm của người học sinh, chấp hành tốt các qui định về quốc
phòng và an ninh, sẵn sàng tham gia xây dựng lực lượng vũ trang.
2. Nội dung bài:
2.1. Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ
2.1.1. Khái niệm, vị trí vai trò và nhiệm vụ của lực lượng dân quân tự vệ
2.1.2. Nội dung xây dựng dân quân tự vệ
2.1.3. Một số biện pháp xây dựng dân quân tự vệ trong giai đoạn hiện nay
2.2. Xây dựng lực lượng dự bị động viên
2.2.1. Khái niệm, vị trí vai trò, những quan điểm nguyên tắc
2.2.2. Những quan điểm, nguyên tắc xây dựng lực lượng dự bị động viên
2.2.3. Nội dung xây dựng lực lượng dự bị động viên
2.2.4. Một số biện pháp xây dựng lực lượng dự bị động viên
2.3. Động viên công nghiệp phục vụ quốc phòng
2.3.1. Khái niệm, nguyên tắc, yêu cầu động viên công nghiệp quốc phòng

2.3.2. Một số nội dung động viên công nghiệp quốc phòng
phòng

2.3.3. Một số biện pháp chính thực hiện động viên công nghiệp phục vụ quốc
2.4. Thảo luận

Bài 3: Xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới
Thời gian: 5 giờ (Lý thuyết: 3, thảo luận: 2)
1. Mục tiêu của bài:
- Trình bày những kiến thức cơ bản về chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia, xây
dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia của Việt Nam;
- Nâng cao lòng tự hào yêu nước và ý thức trách nhiệm công dân trong việc góp
phần xây dựng, bảo vệ và giữ gìn toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia của Tổ
quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa;
- Sẵn sàng thực hiện tốt trách nhiệm công dân trong việc xây dựng và bảo vệ chủ
quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia.
2. Nội dung bài:
2.1. Xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ quốc gia
2.1.1. Chủ quyền lãnh thổ quốc gia
2.1.2. Nội dung xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ quốc gia
2.2. Xây dựng và bảo vệ biên giới quốc gia
2.2.1. Biên giới quốc gia
2.2.2. Nội dung xây dựng và bảo vệ biên giới quốc gia
2.3. Quan điểm của Đảng và Nhà nước ta về xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh
thổ, biên giới quốc gia
2.3.1. Quan điểm của Đảng và Nhà nước ta về xây dựng và bảo vệ chủ quyền
lãnh thổ, biên giới quốc gia
2.3.2. Trách nhiệm công dân trong xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ,
biên giới quốc gia. Mọi công dân Việt Nam đều có nghĩa vụ, trách nhiệm xây dựng và bảo
vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia Việt Nam.
2.4. Thảo luận
Bài 4: Một số vấn đề cơ bản về dân tộc và tôn giáo
Thời gian: 5 giờ (Lý thuyết: 3, thảo luận: 2)
1. Mục tiêu của bài:
- Trình bày được những kiến thức cơ bản về dân tộc, tôn giáo; vấn đề dân tộc, tôn
giáo theo quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và quan điểm,
chính sách của Đảng, Nhà nước;
- Nhận thức rõ chính sách của Đảng, Nhà nước ta về vấn đề dân tộc, tôn giáo ở
Việt Nam;

- Tích cực tham gia vào các hoạt động xã hội góp phần xây dựng khối đại đoàn
kết toàn dân tộc.
2. Nội dung bài:
2.1. Một số vấn đề cơ bản về dân tộc
2.1.1. Một số vấn đề chung về dân tộc
2.1.2. Đặc điểm các dân tộc ở Việt Nam
2.2. Một số vấn đề cơ bản về tôn giáo
2.2.1. Một số vấn đề chung về tôn giáo
2.2.2. Tình hình tôn giáo trên thế giới và quan điểm chủ nghĩa Mác - Lênin về
giải quyết vấn đề tôn giáo trong cách mạng xã hội chủ nghĩa
2.2.3. Tình hình tôn giáo ở Việt Nam
2.3. Quan điểm chính sách của Đảng, Nhà nước ta về vấn đề dân tộc, tôn giáo
Việt Nam
2.3.1. Quan điểm, chính sách dân tộc của Đảng, Nhà nước ta
2.3.2. Quan điểm, chính sách tôn giáo của Đảng và Nhà nước ta
2.3.3. Một số giải pháp nâng cao nhận thức xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc
cho đồng bào dân tộc, tôn giáo
2.4. Thảo luận
Bài 5: Những vấn đề cơ bản về bảo vệ an ninh quốc gia
Thời gian: 5 giờ (Lý thuyết: 3, thảo luận: 2)
1. Mục tiêu của bài:
- Trình bày những nội dung cơ bản về bảo vệ an ninh quốc gia;
- Phân tích được quan điểm cơ bản của Đảng, Nhà nước trong bảo vệ an ninh
quốc gia;
- Vận dụng vào thực tiễn để góp phần bảo vệ an ninh quốc gia.
2. Nội dung bài:
2.1. Các khái niệm và nội dung cơ bản về bảo vệ an ninh quốc gia
2.1.1. Khái niệm an ninh quốc gia
2.1.2. Nội dung bảo vệ an ninh quốc gia
2.2. Tình hình an ninh quốc gia
2.2.1. Các tổ chức phản động ngoài nước
2.2.2. An ninh văn hóa tư tưởng
2.2.3. An ninh thông tin
2.2.4. An ninh biên giới
2.2.5. An ninh trật tự trong nước

2.3. Dự báo tình hình an ninh quốc gia trong thời gian tới
2.3.1. Tình hình quốc tế trong thời gian tới sẽ diễn biến phức tạp hơn
2.3.2. Tình hình khu vực Đông Nam Á và trên thế giới vẫn còn tiềm ẩn nhiều
nhân tố mất ổn định
2.3.3. Những thuận lợi và khó khăn trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia ở
Việt Nam trong những năm tới
2.4. Đối tác và đối tượng đấu tranh trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia
2.4.1. Đối tác
2.4.2. Đối tượng xâm phạm an ninh quốc gia
2.5. Một số quan điểm của Đảng, Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia
2.5.1. Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị đặt dưới sự lãnh
đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước, nhân dân làm chủ, Công an là lực lượng nòng cốt
trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia
2.5.2. Kết hợp chặt chẽ nhiệm vụ xây dựng với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc
xã hội

2.5.3. Bảo vệ an ninh quốc gia phải kết hợp chặt chẽ với giữ gìn trật tự, an toàn
2.6. Trách nhiệm của học sinh trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia

2.6.1. Quy định của pháp luật về quyền và nghĩa vụ của công dân trong bảo vệ
an ninh quốc gia
2.6.2. Trách nhiệm của học sinh trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia
2.7. Thảo luận
Bài 6: Đội ngũ đơn vị (tiểu đội, trung đội)
Thời gian: 5 giờ (Lý thuyết: 1, thực hành: 4)
1. Mục tiêu của bài:
- Trình bày được thứ tự, nội dung cách thực hành các động tác của từng người
trong đội ngũ đơn vị;
- Thực hiện được động tác đội ngũ đơn vị làm cơ sở vận dụng trong học tập quân
sự và các hoạt động khác của nhà trường;
- Chấp hành tốt kỷ luật nơi luyện tập.
2. Nội dung bài:
2.1. Đội hình tiểu đội
2.1.1. Đội hình tiểu đội một hàng ngang
2.1.2. Đội hình tiểu đội hai hàng ngang
2.1.3. Đội hình tiểu đội một hàng dọc
2.1.4. Đội hình tiểu đội hai hàng dọc

2.2. Đội hình trung đội
2.2.1. Đội hình trung đội một hàng ngang
2.2.2. Đội hình trung đội hai hàng ngang
2.2.3. Đội hình trung đội ba hàng ngang
2.2.4. Đội hình trung đội một hàng dọc
2.2.5. Đội hình trung đội hai hàng dọc
2.2.6. Đội hình trung đội ba hàng dọc
2.3. Đổi hướng đội hình
2.3.1. Đổi hướng đội hình khi đứng tại chỗ
2.3.2. Đổi hưóng đội hình trong khi đi
2.4. Thực hành
Bài 7: Kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK - súng trường CKC
Thời gian: 8 giờ (Lý thuyết: 2, thực hành: 6)
1. Mục tiêu của bài:
- Trình bày được lý thuyết bắn, các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả bắn;
- Vận dụng để ngắm bắn, ngắm chụm và trúng; bắn, bắn và thôi bắn súng tiểu liên
AK, tập bắn mục tiêu cố định ban ngày bằng súng tiểu liên AK;
- Đảm bảo an toàn trong tập luyện.
2. Nội dung bài:
2.1. Ngắm bắn
2.1.1. Khái niệm về ngắm bắn
2.1.2. Thứ tự thực hành ngắm
2.1.3. Ảnh hưởng do ngắm và gió đến kết quả bắn
2.2. Ngắm chụm và trúng
2.2.1. Ý nghĩa ngắm chụm và trúng
2.2.2. Tập ngắm chụm
2.2.3. Ngắm chụm và trúng
bắn)

2.3. Tư thế động tác bắn, bắn và thôi bắn súng tiểu liên AK (cho động tác nằm
2.3.1. Động tác nằm bắn không tỳ
2.3.2. Động tác bắn có tỳ
2.4. Tập bắn mục tiêu cố định ban ngày bằng súng súng tiểu liên AK
2.4.1. Ý nghĩa, đặc điểm, yêu cầu
2.4.2. Phương án tập bắn

2.4.3. Cách chọn thước ngắm, điểm ngắm
2.3.4. Thực hành tập bắn
2.3.5. Kế hoạch luyện tập
2.5. Thực hành
Bài 8: Kỹ thuật sử dụng lựu đạn
Thời gian: 4 giờ (Lý thuyết: 1, thực hành 3)
1. Mục tiêu của bài:
đạn;

- Trình bày được tính năng, cấu tạo, chuyển động gây nổ, quy tắc sử dụng lựu
- Thực hiện đúng tư thế động tác và ném lựu đạn được xa, đúng hướng;
- Đảm bảo an toàn trong luyện tập.
2. Nội dung bài:
2.1. Một số loại lựu đạn phổ biến
2.1.1. Lựu đạn cần 97 Việt Nam
2.1.2. Lựu đạn -1 (phi-1)
2.2. Quy tắc chung sử dụng lựu đạn
2.2.1. Sử dụng, giữ gìn lựu đạn thật
2.2.2. Sử dụng lựu đạn trong huấn luyện
2.3. Tư thế động tác ném
2.3.1 Đứng ném lựu đạn
2.3.2. Ném lựu đạn khi đang vận động
2.4. Một số động tác bổ trợ cho tập ném lựu đạn
2.4.1. Tập sức vút của tay và sức rướn của thân người
2.4.2. Tập cơ bụng
2.5 Thực hành

Bài 9: Đường lối quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước Việt Nam
về an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng
Thời gian: 5 giờ (Lý thuyết: 3, thảo luận: 2)
1. Mục tiêu của bài:
- Trình bày được những kiến thức cơ bản về đường lối quan điểm của Đảng; chính
sách, pháp luật của nhà nước về an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng;
- Vận dụng phù hợp vào quá trình học tập và rèn luyện của bản thân;
- Nâng cao ý thức công dân, chấp hành tốt mọi chủ trương, chính sách của Đảng,
pháp luật của Nhà nước.

2. Nội dung bài:
2.1. Quan điểm và tư tưởng chỉ đạo của Đảng về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế,
văn hóa tư tưởng
2.1.1. Bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa tư tưởng là nhiệm vụ chiến
lược của cách mạng Việt Nam
2.1.2. Quan điểm cơ bản của Đảng về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn
hóa tư tưởng
2.2. Nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa tư tưởng
2.2.1. Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng công tác giáo dục, bồi dưỡng
kiến thức về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa tư tưởng
2.2.2. Kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với việc tăng cường bảo vệ an ninh
chính trị, văn hóa tư tưởng trên cơ sở phát huy mọi tiềm năng của đất nước
2.2.3. Xây dựng Quân đội nhân dân và Công an nhân dân cách mạng, chính
quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại
2.2.4. Tăng cường đổi mới và nâng cao chất lượng công tác hội nhập quốc tế
về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa tư tưởng
2.3. Những giải pháp cơ bản về an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa tư tưởng
2.4. Thảo luận
Bài 10: Chiến tranh nhân dân bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa
Thời gian: 5 giờ (Lý thuyết: 3, thảo luận: 2)
1. Mục tiêu của bài:
- Trình bày được những nội dung cơ bản về bản chất, tính chất, điều kiện của
chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa;
- Xác định những giải pháp cơ bản để giành thắng lợi trong chiến tranh nhân dân
bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa;
- Nâng cao trách nhiệm trong nhận thức và hành động đối với sự nghiệp xây dựng và
bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
2. Nội dung bài:
2.1 Bản chất, tính chất của chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội
chủ nghĩa
nghĩa
nghĩa

2.1.1. Bản chất của chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ
2.1.2. Tính chất của chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ
2.2. Chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa

2.2.1. Điều kiện hiện nay của cuộc chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc Việt
Nam xã hội chủ nghĩa

2.2.2. Những yêu cầu và giải pháp cơ bản để giành thắng lợi trong chiến tranh
nhân dân bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, trong điều kiện hiện nay
2.3. Thảo luận
Bài 11: Kết hợp phát triển kinh tế xã hội với tăng cường, củng cố quốc phòng và an
ninh
Thời gian: 5 giờ (Lý thuyết: 3, thảo luận: 2)
1. Mục tiêu của bài:
- Trình bày được những kiến thức cơ bản về tính tất yếu khách quan của việc kết
hợp phát triển kinh tế với tăng cường, củng cố quốc phòng và an ninh;
- Vận dụng phù hợp vào quá trình học tập và rèn luyện của bản thân;
- Sẵn sàng tham gia phát triển kinh tế và củng cố quốc phòng và an ninh.
2. Nội dung bài:
2.1. Cơ sở lý luận và thực tiễn của việc kết hợp phát triển kinh tế với tăng cường,
củng cố quốc phòng và an ninh ở Việt Nam
2.1.1. Cơ sở lý luận của sự kết hợp
2.1.2. Cơ sở thực tiễn của sự kết hợp
2.2. Nội dung kết hợp phát triển kinh tế với tăng cường, củng cố quốc phòng và
an ninh với đối ngoại ở nước ta hiện nay
2.2.1. Kết hợp trong xác định chiến lược phát triển kinh tế
2.2.2. Kết hợp phát triển kinh tế với tăng cường, củng cố quốc phòng và an
ninh trong phát triển các vùng lãnh thổ
2.2.3. Kết hợp phát triển kinh tế với tăng cường, củng cố quốc phòng và an ninh
trong các ngành, các lĩnh vực kinh tế chủ yếu
2.2.4. Kết hợp trong thực hiện nhiệm vụ chiến lược bảo vệ Tổ quốc
2.2.5. Kết hợp trong hoạt động đối ngoại
2.3. Một số giải pháp chủ yếu thực hiện kết hợp phát triển kinh tế với tăng cường,
củng cố quốc phòng và an ninh ở Việt Nam hiện nay
2.3.1. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và hiệu lực quản lý nhà nước của
chính quyền các cấp trong thực hiện kết hợp phát triển kinh tế với tăng cường củng cố
quốc phòng và an ninh
2.3.2. Bồi dưỡng nâng cao kiến thức, kinh nghiệm kết hợp phát triển kinh tế
với tăng cường, củng cố quốc phòng và an ninh cho các đối tượng
2.3.3. Xây dựng chiến lược tổng thể kết hợp phát triển kinh tế với tăng cường
củng cố quốc phòng và an ninh trong thời kỳ mới
2.3.4. Hoàn chỉnh hệ thống pháp luật, cơ chế chính sách có liên quan đến thực
hiện kết hợp phát triển kinh tế với tăng cường, củng cố quốc phòng và an ninh trong tình
hình mới

2.3.5. Củng cố kiện toàn và phát huy vai trò tham mưu của cơ quan chuyên
trách quốc phòng và an ninh các cấp
2.4. Thảo luận
Bài 12: Biển đảo Việt Nam, bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam
Thời gian: 5 giờ (Lý thuyết: 3, thảo luận: 2)
1. Mục tiêu của bài:
- Trình bày được một số quan điểm cơ bản của Đảng, Nhà nước về bảo vệ chủ
quyền biển đảo và nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam;
- Phân tích được những diễn biến tình hình, thời cơ và thách thức trong công tác
bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam;
- Nhận thức đúng đắn về nghĩa vụ và trách nhiệm của sinh viên trong công tác
xây dựng và bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam.
2. Nội dung bài:
2.1. Chủ quyền lãnh thổ, lãnh hải quốc gia Việt Nam
2.1.1. Khái niệm
2.1.2. Lãnh hải Việt Nam
2.2. Quan điểm của Đảng, Nhà nước về biển đảo
2.2.1. Tình hình chung
2.2.2. Quan điểm của Đảng và Nhà nước ta về biển, đảo
2.3. Mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp cơ bản của Đảng, Nhà nước về xây dựng
và bảo vệ chủ quyền biển đảo quốc gia
2.3.1. Mục tiêu
2.3.2. Nhiệm vụ
2.3.3. Các giải pháp
2.4. Trách nhiệm của sinh viên, các tổ chức trong việc bảo vệ chủ quyền biển đảo
Việt Nam
2.4.1. Lực lượng Hải quân Nhân dân Việt Nam
2.4.2. Lực lượng Bộ đội Biên phòng Việt Nam trên biển
2.4.3. Lực lượng Cảnh sát Biển Việt Nam
2.4.4. Lực lượng kiểm ngư Việt Nam
2.4.5. Sinh viên Việt Nam cần có ý thức và trách nhiệm như thế nào trong sự
nghiệp bảo vệ chủ quyền biển, đảo của ta trên Biển Đông
2.5. Thảo luận
Bài 13: Giới thiệu một số loại vũ khí bộ binh RPĐ, B40, B41, cối 60mm
Thời gian: 4 giờ (Lý thuyết: 2, thảo luận: 2)

1. Mục tiêu của bài:
- Trình bày được tác dụng tính năng chiến đấu, cấu tạo của một số loại súng, đạn
thông thường;
- Giữ gìn, bảo quản và sử dụng vũ khí trong luyện tập, chiến đấu.
- Vận dụng kiến thức đã học vào trong luyện tập, chiến đấu khi có chiến tranh xảy
ra.
2. Nội dung bài:
2.1. Súng trung liên RPD cỡ 7,62 mm
đạn

2.1.1. Tác dụng, tính năng chiến đấu, cấu tạo và sơ lược chuyển động của súng,
2.1.2. Tháo lắp súng thông thường.
2.1.3. Giữ gìn súng đạn
2.1.4. Chuẩn bị súng đạn để bắn
2.1.5. Cách dùng súng
2.2. Súng diệt tăng B40
2.2.1. Tác dụng, tính năng chiến đấu, cấu tạo và chuyển động của súng, đạn
2.2.2. Sơ lược chuyển động của súng, đạn
2.2.3. Tháo lắp súng thông thường
2.2.4. Giữ gìn súng, đạn
2.2.5. Chuẩn bị súng, đạn để bắn
2.2.6. Cách dùng súng
2.3. Súng diệt tăng B41
2.3.1. Tính năng, tác dụng chiến đấu, cấu tạo và chuyển động của súng, đạn
2.3.2. Cấu tạo tác dụng các bộ phận của súng, đạn
2.3.3. Tháo lắp súng thông thường
2.3.4. Lau chùi, kiểm tra, chuẩn bị súng đạn để bắn
2.3.5. Cách dùng súng
2.4. Súng cối 60mm
2.4.1. Hiểu biết chung
2.4.2. Cấu tạo, tác dụng các bộ phận chính của súng, đạn
2.4.3. Tháo lắp thông thường và giữ gìn bảo quản súng, đạn
2.5. Thảo luận

Bài 14: Giới thiệu ba môn quân sự phối hợp
Thời gian: 3 giờ (Lý thuyết: 2, thảo luận: 1)

1. Mục tiêu của bài:
- Trình bày được những nội dung cơ bản về quy tắc, điều lệ thi đấu ba môn quân
sự phối hợp.
- Xác định được cách tổ chức, phương pháp luyện tập và thi đấu ba môn quân sự
phối hợp.
- Vận dụng phù hợp vào quá trình học tập và rèn luyện của bản thân.
2. Nội dung bài:
2.1. Điều lệ
2.1.1. Đặc điểm và điều kiện thi đấu
2.1.2. Trách nhiệm, quyền hạn của người dự thi
2.1.3. Trách nhiệm, quyền hạn của đoàn trưởng (đội trưởng)
2.1.4. Thủ tục khiếu nại
2.1.5. Xác định thành tích xếp hạng
2.2. Quy tắc thi đấu
2.2.1. Quy tắc chung
2.2.2. Quy tắc thi đấu các môn
2.2.3. Cách tính thành tích
2.3. Thảo luận
IV. Điều kiện thực hiện mô đun
1. Phòng học chuyên môn hóa, nhà xưởng:
- Phần lí thuyết được giảng dạy trên lớp học.
- Phần thực hành được giảng dạy tại bãi tập, thao trường đảm bảo theo quy định.
2. Trang thiết bị máy móc:
- Máy tính, phông chiếu, projecter.
- Mô hình vũ khí:
+ Súng AK-47, CKC;
+ Lựu đạn tập.
- Máy bắn tập:
+ Máy bắn MBT-03;
+ Máy bắn điện tử;
+ Thiết bị theo dõi đường ngắm.
- Thiết bị khác:
+ Bao đạn, túi đựng lựu đạn;
+ Bộ bia (khung + mặt bia số 4) ;
+ Bao cát ứng dụng;

+ Giá đặt bia đa năng;
+ Kính kiểm tra ngắm;
+ Đồng tiền di động;
+ Mô hình đường đạn trong không khí;
+ Hộp dụng cụ huấn luyện;
+ Dụng cụ băng bó cứu thương;
+ Cáng cứu thương;
+ Thiết bị hỗ trợ huấn luyện kỹ, chiến thuật bộ binh;
+ Tủ đựng súng và thiết bị, giá súng và bàn thao tác.
3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:
- Tài liệu:
+ Giáo trình giáo dục quốc phòng và an ninh trình độ cao đẳng nghề;
+ Đĩa hình huấn luyện.
- Tranh in:
+ Súng tiểu liên AK;
+ Súng trường CKC;
+Các tư thế, động tác bắn súng AK, CKC;
+ Cấu tạo và động tác sử dụng lựu đạn;
+ Các động tác vận động trong chiến đấu.
4. Các điều kiện khác:
V. Nội dung và phương pháp đánh giá
1. Nội dung:
- Đường lối quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước Việt Nam về
bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng;
- Một số nội dung về xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân;
- Chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa;
- Kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường củng cố quốc phòng và an ninh;
- Phòng, chống chiến lược "Diễn biến hòa bình", bạo loạn lật đổ của các thế lực thù
địch đối với Việt Nam;
- Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, lực lượng dự bị động viên và động viên công
nghiệp phục vụ quốc phòng;
- Những vấn đề cơ bản về bảo vệ an ninh quốc gia;
- Biển đảo Việt Nam, bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam;
- Kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK, súng trường CKC.
2. Phương pháp: Đánh giá chuyên cần, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng thuyết trình;
đồng thời đánh giá bằng phương pháp kiểm tra tự luận, trắc nghiệm, thực hành.

VI. Hướng dẫn thực hiện mô đun
1. Phạm vi áp dụng mô đun: Môn học được sử dụng trong giảng dạy cho trình độ cao
đẳng nghề, đối tượng là học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông.
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập mô đun:
- Đối với giáo viên, giảng viên:
+ Khi giảng dạy nên sử dụng các hình ảnh trực quan, máy tính, máy chiếu để mô
tả một cách tỉ mỉ, chính xác các kiến thức môn học;
+ Sử dụng các thiết bị của môn học;
+ Khi hướng dẫn thực hành cần sử dụng các mô hình thật, giáo viên phải bám sát
hỗ trợ người học kĩ năng, uốn nắn các thao tác cơ bản.
+ Để giúp người học nắm những kiến thức cơ bản cần thiết, sau mỗi bài cần giao
các câu hỏi, bài tập để người học tự làm ngoài giờ. Các câu hỏi ở mức độ phù hợp với
trình độ và khả năng của người học.
+ Khi giảng dạy giảng viên có thể sử dụng các loại giáo án điện tử, kết hợp cho
người học xem các phim tư liệu hoặc hình ảnh minh họa cho bài giảng.
+ Chú ý liên hệ thực tiễn của đất nước để giúp cho người học có cái nhìn khách
quan, đúng đắn, từ đó bồi dưỡng niềm tin của người học vào đường lối, chủ trương của
Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước.
+ Phân nhóm cho sinh viên thực hiện bài tập thảo luận những nội dung liên quan
đến bài học.
- Đối với người học:
+ Sinh viên/học viên có trách nhiệm tham dự đầy đủ các buổi học. Trong trường
hợp nghỉ học do lý do bất khả kháng thì phải có giấy tờ chứng minh đầy đủ và hợp lý.
+ Sinh viên vắng quá 2 buổi học dù có lý do hay không có lý do đều bị coi như
không hoàn thành khóa học và phải đăng ký học lại vào học kỳ sau.
+ Học phần được thực hiện trên nguyên tắc tôn trọng người học và người dạy.
Mọi hành vi làm ảnh hưởng đến quá trình dạy và học đều bị nghiêm cấm.
+ Sinh viên/học viên phải đi học đúng giờ quy định. Sinh viên/học viên đi trễ quá
5 phút sau khi giờ học bắt đầu sẽ không được tham dự buổi học.
+ Tuyệt đối không làm ồn, gây ảnh hưởng đến người khác trong quá trình học.
+ Tuyệt đối không được ăn uống, nhai kẹo cao su, sử dụng các thiết bị như điện
thoại, máy nghe nhạc trong giờ học.
+ Máy tính xách tay, máy tính bảng chỉ được thực hiện vào mục đích ghi chép bài
giảng, tính toán phục vụ bài giảng, bài tập, tuyệt đối không dùng vào việc khác.
3. Những trọng tâm cần chú ý:
- Các vấn đề liên quan đến xin bảo lưu điểm, khiếu nại điểm, chấm phúc tra, kỷ luật
trường thì được thực hiện theo quy chế học vụ của Trường Đại học An Giang.

- Thực hiện đúng Quy định tổ chức dạy, học và đánh giá kết quả học tập môn học
Giáo dục quốc phòng và an ninh trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại
học ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số: 18/2015/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH ngày
08 tháng 9 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.
- Sinh viên có đủ số điểm chuyên cần, điểm bài tập cá nhân, thảo luận, điểm kiểm tra
và có đủ 80% thời gian có mặt nghe giảng lý thuyết, thảo luận trên lớp sẽ được dự thi kết
thúc học phần.
- Điểm tổng kết môn học = điểm chuyên cần*20% + điểm kiểm tra * 40% + điểm
kiểm tra * 40%
- Chỉ được công nhận hoàn thành môn học khi điểm tổng kết môn học >= 5.
4. Tài liệu tham khảo:
- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (2015). Giáo trình Giáo dục quốc phòng an ninh (dùng cho trình độ cao đẳng nghề). Nxb: Giáo dục Việt Nam. Hà Nội.
- Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2013). Luật Giáo dục quốc
phòng và an ninh. Nxb: Chính trị quốc gia. Hà Nội.
- Đảng Cộng sản Việt Nam. Các Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc từ đại hội VI XII. Nxb: Chính trị quốc gia. Hà Nội.
- Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2013). Hiến pháp Việt Nam
năm 2013. Nxb: Chính trị quốc gia, Hà Nội.
- Thông tư liên tịch số: 18/2015/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH Quy định tổ chức dạy,
học và đánh giá kết quả học tập môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh trong các cơ sở
giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại học ngày 08 tháng 9 năm 2015 của Bộ trưởng
Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
- Thông tư liên tịch số: 15/2015/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BQP-BCA-BNV-BTC
Quy định chế độ, chính sách đối với cán bộ quản lý, giáo viên, giảng viên giáo dục quốc
phòng và an ninh trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại học ngày 16
tháng 7 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng
Nội vụ và Bộ trưởng Bộ Tài chính.
- Bộ Quốc phòng (1990). Nghệ thuật đánh giặc giữ nước của dân tộc Việt Nam. Nxb
Quân đội nhân dân. Hà Nội.
- Bộ Tổng Tham mưu (2014). Từ điển Thuật ngữ quân sự. Nxb Quân đội nhân dân.
Hà Nội.
- Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2008). Quốc phòng Việt Nam (Sách trắng
quốc phòng Việt Nam). Nxb Thế giới, Hà Nội.
5. Ghi chú và giải thích (nếu có):

5. TIN HỌC
Tên mô đun: Tin học
Mã mô đun: MD
Thời gian thực hiện mô đun: 73 giờ; (Lý thuyết: 17 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo
luận, bài tập: 48 giờ; Kiểm tra: 08 giờ)
I. Vị trí, tính chất của mô đun:
- Vị trí: Tin học là môn học bắt buộc trong chương trình dạy nghề trình độ cao đẳng.
- Tính chất: Sinh viên sẽ nắm được các khái niệm cơ bản về tin học, có kỹ năng sử
dụng các phần mềm Tin học văn phòng trong xử lý công việc.
II. Mục tiêu mô đun:
- Về kiến thức: Cung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ bản về tin học và máy tính
điện tử, hiểu cơ bản về Internet, sử dụng được phần mềm tin học văn phòng.
- Về kỹ năng: Có kỹ năng tìm kiếm thông tin, kỹ năng thực hành trên máy tính.
- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:
+ Có năng lực làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm;
+ Có khả năng sử dụng máy tính trong công tác văn phòng;
+ Tự học tập, tích lũy kiến thức, kinh nghiệm để nâng cao trình độ chuyên môn
nghiệp vụ;
III. Nội dung mô đun:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:
Thời gian (giờ)
Số
TT

Tên chương, mục

Tổng

Lý

Thực hành, thí
nghiệm, khảo

số

thuyết

nghiệm, thảo
luận, bài tập

Bài mở đầu
1

1. Giới thiệu nội dung mô đun.
2. Yêu cầu về mô đun.

1

1

Kiểm
tra

Thời gian (giờ)
Số
TT

Tên chương, mục

Tổng
Lý
số
thuyết

Thực hành, thí
nghiệm, khảo
nghiệm, thảo
luận, bài tập

Kiểm
tra

3. Cách đánh giá.
Bài 1: Các khái niệm cơ bản

2

2

11

3

8

16

4

12

1. Thông tin
2. Xử lý thông tin
2

3. Tin học
4. Các thành phần của hệ thống
máy tính
5. Mạng máy tính
Bài 2: Hệ điều hành Microsoft
Windows 7
1. Hệ điều hành Windows 7

3

2. Các vấn đề liên quan đến tập
tin và thư mục
3. Trình Windows Explorer
4. Internet Explorer
Bài 3: Soạn thảo văn bản với
Microsoft Word 2010

4

1. Giới thiệu Microsoft Word
2010
2. Các lệnh xử lý tập tin
3. Nhập và xử lý văn bản
4. Bảng biểu
5. Trang trí văn bản

5
6

Bài Kiểm tra 1 (Bài 2+Bài 3)
Bài 4: Microsoft Excel 2010

4
30

4
6

24

Thời gian (giờ)
Số
TT

Tên chương, mục

Tổng
Lý
số
thuyết

Thực hành, thí
nghiệm, khảo
nghiệm, thảo
luận, bài tập

Kiểm
tra

1. Giới thiệu Microsoft Excel
2010
2. Làm việc với dữ liệu trong
Excel
3. Giới thiệu và sử dụng các hàm
4. Khai thác cơ sở dữ liệu
5. Định dạng trang và in bảng
tính
Bài tập Excel
7

Bài 5: Microsoft Powerpoint
2010

5

1

4

1. Giới thiệu
2. Thiết kế một trình diễn
3. Thi hành một tập tin trình
diễn
Bài tập PowerPoint
8

Bài Kiểm tra 2 (Bài 4+Bài 5)
Cộng

4
73

4
17

48

8

2. Nội dung chi tiết:
Bài mở đầu:

Thời gian: 01 giờ

Mục tiêu:
- Cung cấp tổng quan về nội dung môn học cho sinh viên; cung cấp giáo trình, tài liệu
tham khảo.
- Yêu cầu về thái độ học tập, kiến thức đối với sinh viên để đáp ứng mô đun.

- Cách đánh giá mô đun.
Bài 1: Các khái niệm cơ bản

Thời gian: 02 giờ

1. Mục tiêu:
- Hiểu được quá trình xử lý thông tin trong máy tính;
- Hiểu được khái niệm về tin học, các ứng dụng của tin học;
- Hiểu được phần cứng, phần mềm của máy tính;
- Hiểu được định nghĩa mạng máy tính; Ưu điểm của mạng máy tính; Cấu trúc của
mạng máy tính.
2. Nội dung chương:
- Thông tin
- Xử lý thông tin
- Tin học
- Các thành phần của hệ thống máy tính
- Mạng máy tính
Bài 2: Hệ điều hành Microsoft Windows 7

Thời gian: 11 giờ

1. Mục tiêu:
- Hiểu được các đặc điểm của HĐH Windows 7;
- Hiểu được các thành phần và cách tổ chức trong Windows 7;
- Thực hành các thành phần cơ bản trong Control Panel như: cài đặt, quản lý user,
định dạng;
- Thực hành các thao tác trên tập tin và thư mục bằng nhiều cách;
- Thực hiện được các thao tác tìm kiếm cơ bản và nâng cao để vận dụng tìm kiếm
trên Internet;
- Thao tác được các thiết lập tùy chọn cơ bản trên Internet Explorer;
- Thực hiện được các ứng dụng,lợi ích trên Email.
2. Nội dung chương:
2.1. Hệ điều hành Windows 7
2.1.1. Giới thiệu

2.1.2. Khởi động và thoát khỏi Windows
2.1.3. Các thành phần và cách tổ chức trong Windows 7
2.1.4. Khởi động và thoát một chương trình ứng dụng
2.1.5. Màn hình nền Desktop
2.1.6. Quản lý Control Panel
2.1.7. Các thao tác trên ổ đĩa
2.2. Các vấn đề liên quan đến tập tin và thư mục
2.2.1. Tập tin
2.2.2. Thư mục, ngăn xếp
2.2.3. Đường dẫn
2.2.4. Các thao tác trên ngăn xếp và tập tin
2.2.5. Tiện ích tìm kiếm tập tin và thư mục
2.3. Trình Windows Explorer
2.3.1. Khởi động và thoát
2.3.2. Các thao tác cơ bản
2.4. Internet Explorer
2.4.1. Các khái niệm
2.4.2. Giới thiệu giao diện Internet Explorer
2.4.3. Các thao tác cơ bản trong Internet Explorer
2.4.4. Thiết lập các tùy chọn cơ bản
2.4.5. Giới thiệu dịch vụ Email
Bài 3: Soạn thảo văn bản với Microsoft Word 2010

Thời gian: 16 giờ

1. Mục tiêu:
- Hiểu được chức năng của Word và điểm mới trong Word 2010;
- Thao tác định dạng kí tự Fonts; định dạng Paragraph; Wordart; Columns; Drop
cap; Borders And Shading; Tab; Object;
- Thao tác tìm kiếm; thay thế; kiểm tra lỗi chính tả và văn phạm; Auto Correct;
- Thực hiện Header and Footer; ngắt trang; đánh số trang; trang bìa;

- Thực hiện các thao tác chèn, xóa; split; merge; định dạng;
- Thao tác chèn Picture, ClipArt, Wortart, Shapes, SmartArt, Text Box ; định dạng
Picture, ClipArt, Wortart, Shapes, SmartArt, Text Box;
2. Nội dung chương:
2.1. Giới thiệu Microsoft Word 2010
2.1.1. Giới thiệu
2.1.2. Khởi động và thoát
2.1.3. Các thành phần cơ bản của Word
2.1.4. Cách sử dụng lệnh
2.1.5. Nhập văn bản
2.2. Các lệnh xử lý tập tin
2.2.1. Các lệnh mở tập tin
2.2.2. Lưu và đóng tập tin
2.3. Nhập và xử lý văn bản
2.3.1. Chọn chế độ làm việc
2.3.2. Khối và các lệnh xử lý khối
2.3.3. Định dạng văn bản
2.3.4. Các tiện ích của Word
2.3.5. Các chức năng khác
2.3.6. In nội dung tập tin
2.4. Bảng biểu
2.4.1. Cấu tạo và cách tạo bảng
2.4.2. Các thao tác cơ bản trên bảng
2.5. Trang trí văn bản
2.5.1. Chèn các kí hiệu đặc biệt
2.5.2. Chèn ảnh- định dạng ảnh
2.5.6. Tạo Wordart
2.5.7. Vẽ hình

2.5.8. Chèn và hiệu chỉnh lưu đồ
2.5.9. Text Box và định dạng Text Box
2.5.10. Nhập công thức toán học
2.5.11. Các thao tác định dạng đối tượng đồ họa
Bài Kiểm tra 1 (Bài 2+Bài 3)
Bài 4: Microsoft Excel 2010

Thời gian: 4 giờ
Thời gian: 30 giờ

1. Mục tiêu:
- Thao tác với ô và vùng bằng nhiều cách;
- Thao tác với Workbook, Worksheet bằng nhiều cách;
- Thao tác nhập, định dạng và hiệu chỉnh dữ liệu;
- Hiểu được các bước sử dụng công thức và hàm. Tham chiếu trong công thức
(tương đối, tuyệt đối);
- Hiểu được các hàm và vận dụng các hàm vào bài tập;
- Thực hiện được các thao tác sắp xếp và lọc dữ liệu từ nút lệnh và hộp thoại;
- Thực hiện được các thao tác sắp xếp và lọc dữ liệu nâng cao từ nút lệnh và hộp
thoại;
- Thực hiện được các bước tạo, điều chỉnh và định dạng đồ thị;
- Thực hiện được các thông số cho trang in: in nhiều trang, khổ giấy, lề, vùng, ngắt
trang, lỉ lệ.
2. Nội dung chương:
2.1. Giới thiệu Microsoft Excel 2010
2.1.1. Giới thiệu
2.1.2. Khởi động và thoát
2.1.3. Thao tác với ô và vùng
2.1.4. Di chuyển trong bảng tính và sử dụng phím tắt
2.1.5. Thao tác với Workbook
2.1.6. Thao tác với Worksheet
2.2. Làm việc với dữ liệu trong Excel

2.2.1. Các kiểu dữ liệu và toán tử
2.2.2. Nhập liệu, hiệu chỉnh
2.2.3. Định dạng
2.2.4. Tìm và thay thế dữ liệu
2.3. Giới thiệu và sử dụng các hàm
2.3.1. Giới thiệu công thức và hàm
2.3.2. Các hàm trong Excel
2.4. Khai thác cơ sở dữ liệu
2.4.1. Sắp xếp và lọc dữ liệu tự động
2.4.2. Sắp xếp và lọc dữ liệu nâng cao
2.4.3. Đồ thị trong Excel
2.5. Định dạng trang và in bảng tính
2.5.1 Các chế độ hiển thị trang in trong Excel
2.5.2. Thiết lập thông số cho trang in
2.5.3. Thiết lập thông số hộp thoại Print
Bài 5: Microsoft Powerpoint 2010

Thời gian: 5 giờ

1. Mục tiêu:
- Thực hiện tạo một trình diễn; chèn, liên kết, định dạng, tạo hiệu ứng các đối tượng
trong trình diễn. Thao tác trên 1 slide và nhiều slide;
- Thao tác trình diễn một tập tin đã tạo.
2. Nội dung chương:
- Giới thiệu
- Thiết kế một trình diễn
- Thi hành một tập tin trình diễn
Bài Kiểm tra 1 (Bài 4+Bài 5
IV. Điều kiện thực hiện mô đun
1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Phòng máy tính.
2. Trang thiết bị máy móc:

Thời gian: 4 giờ

3. Projector hoặc LCD.
4. Phòng học có kết nối internet.
5. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:
6. Các slide bài giảng, dữ liệu bài tập.
7. Tài liệu hướng dẫn mô đun tin học đại cương.
8. Giáo trình tin học đại cương.
9. Các điều kiện khác:
V. Nội dung và phương pháp, đánh giá
1. Nội dung:
- Kiến thức: Được đánh giá qua bài kiểm tra thực hành.
+ Biết cách sử dụng Windows Explorer để quản lí tài nguyên trên máy tính, biết
cách vận dụng Control Panel để khai báo những qui ước, cài đặt font, ấn định ngày giờ
cho hệ thống;
+ Biết sử dụng trình duyệt Web để: tìm kiếm thông tin, sử dụng thư điện tử, vá
các dịnh vụ trên Internet;
+ Hiểu và vận dụng định dạng ký tự, định dạng đoạn cũng như thao tác chèn, định
dạng đối tượng trong soạn thảo văn bản;
+ Hiểu được hàm và cách sử dụng hàm trong excel, xử lý dữ liệu trên excel;
+ Hiểu được thế mạnh của phần mềm trình chiếu.
- Kỹ năng: Được đánh giá qua bài kiểm tra thực hành
+ Thao tác tạo cây thư mục, tìm kiếm thông tin trên máy tính và internet;
+ Sử dụng thành thạo các chức năng của Word để trình bày văn bản một cách
chuyên nghiệp và tiết kiệm thời gian nhất, giúp bạn tự tin gởi văn bản của mình đến các
đối tượng liên quan;
+ Sử dụng thành thạo các chức năng cần thiết để thiết lập các bảng, hiểu biết và
ứng dụng các hàm có sẵn vào bài toán và xử lý dữ liệu trở nên đơn giản và nhanh chóng;
+ Tạo được bài trình chiếu đơn giản, chèn được âm thanh, hình ảnh, liên kết, tạo
hiệu ứng hoạt hình cho Slide và cho các đối tượng.
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
+ Có năng lực làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm;
+ Có khả năng sử dụng máy tính trong công tác văn phòng;
2. Phương pháp: Thực hành.

VI. Hướng dẫn thực hiện mô đun
1. Phạm vi áp dụng mô đun: Chương trình mô đun được sử dụng để giảng dạy cho sinh
viên trình độ cao đẳng nghề.
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập mô đun:
- Đối với giáo viên, giảng viên:
+ Giáo viên trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào nội dung của từng bài học và
chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất lượng giảng dạy;
+ Khi thực hiện chương trình mô đun cần xác định những điểm kiến thức cơ bản,
xác định rõ các yêu cầu về kiến thức, kỹ năng ở từng nội dung;
+ Cần liên hệ kiến thức bài tập sát thực tế;
+ Phân nhóm cho các sinh viên thực hiện làm bài tập tại lớp và về nhà.
- Đối với người học:
+ Sinh viên tham gia tốt các buổi học cũng như đóng góp ý xây dựng bài;
+ Sinh viên trao đổi với nhau, thực hiện các bài tập và chuẩn bị các bài tập được
giao.
3. Những trọng tâm cần chú ý:
- Sinh viên nắm được các kiến thức cơ bản về tin học và máy tính điện tử, hiểu cơ
bản về Internet;
- Có kỹ năng tìm kiếm thông tin phục vụ cho học tập;
- Trình bày văn bản đáp ứng được yêu cầu;
- Thao tác tính toán trên bảng tính đáp ứng được yêu cầu;
- Trình bày cơ bản được bài trình chiếu.
4. Tài liệu tham khảo:
- Tài liệu chính: Bộ môn Công nghệ Thông tin. 2016. Tài liệu giảng dạy Tin học đại
cương. 2016. Đại học An Giang.
- IT-CLUB. (2012). Tự học Microsoft Windows 7. Nhà xuất bản Văn hóa Thông tin.
- Phạm Quang Dũng, Trần Thị Thu Huyền, Phạm Thủy Vân, Phan Thị Thu Hồng,
Hoàng Thị Hà, Lê Thị Nhung, … Nguyễn Văn Hoàng. (2015). Giáo trình Tin học đại
cương. Học viện Nông Nghiệp Việt Nam.
- Phạm Quang Hiển, Phạm Phương Hoa. (2016). Giáo trình thực hành Microsoft
Word. Nhà xuất bản Thanh Niên.

- Phạm Quang Hiển, Phạm Phương Hoa. (2017). Giáo trình thực hành Excel. Nhà
xuất bản Thanh Niên.
- Rich Robinson. (2009). Windows 7 – The pocket guide. Publisher: Windows
Tools.
- Trí Việt, Hà Thành. (2009). Tin học văn phòng 2010 – Tự học Microsoft
PowerPoint 2010. Nhà xuất bản Văn hóa Thông tin.
5. Ghi chú và giải thích (nếu có):
6. TIẾNG ANH 1
Tên môn học: TIẾNG ANH 1
Mã môn học: MH
Thời gian thực hiện môn học: 60giờ; (Lý thuyết, thảo luận, bài tập: 54 giờ; Kiểm tra: 6
giờ).
I. Vị trí, tính chất của môn học:
- Vị trí: Môn học được bố trí vào giai đoạn đại cương, trước khi sinh viên học các môn
học chuyên ngành
- Tính chất: là môn học bắt buộc.
II. Mục tiêu môn học:
- Kiến thức: củng cố một số chủ điểm ngữ pháp, từ vựng, phát âm và rèn luyện các kỹ
năng ngôn ngữ tiếng Anh cho sinh viên. Sau khóa học, sinh viên có thể đạt cấp độ A2theo khung năng lực 6 bậc dùng cho Việt Nam.
- Kỹ năng: giúp sinh viên có khả năng làm việc nhóm và biết xử lý tình huống khi
tương tác với tiếng Anh, dùng được tiếng Anh trong giao tiếp và các hoạt động nghề
nghiệp.
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: có khả năng tự học, tự tìm hiểu, mở rộng kiến thức,
nâng cao trình độ; có trách nhiệm
III. Nội dung môn học:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

Thời gian (giờ)
ố TT

Tên các bài trong môn học

1 INTRODUCTION TO THE
COURSE

Thực hành,
Tổng
Lý
thí nghiệm,
Kiểm tra
số thuyết thảo luận,
bài tập
1

1

2 BÀI 1: UNIT 1: PEOPLE
1.1. Reading
- A family in East Africa (p12)
- The face of seven billion people (p14,
15)
1.2. Grammar
- Be (p10, p11)
- Possessive ’s and poss. adj. (p13)
- And & But (p17)
1.3 Writing
- Write a short self-introduction (p17)
1.4. Listening
1.5. Speaking
- Meeting people, asking for personal
information and introducing about a
person. (p11, 16)
Unit 1 review: page 20
Unit 1 test: teacher’s book p. 139-140

9

9

3 BÀI 2: UNIT 2: POSSESSIONS
2.1. Reading
- A place called home (p24)
- Global objects (p27)
2.2. Grammar and Applied Exercises
- Adjectives
- Plural nouns
- There is/are
- This, that, these, those
- One
- Prepositions of place
- Suffixes
2.3. Writing
- Write a description of a room in your
house (p25)
2.4. Listening
- Listen for numbers and words (p21)
- Listen to an interview and do
multiple-choice
exercises (p23)
- Listen to a conversation and match the

9

9

item with the price (p28)
2.5. Speaking
- Ask and answer about classroom
objects and personal possessions (p23)
- Describe a favorite object in the home
(p32)
Unit 2 review: p.32
Unit 2 test: teacher’s book p. 140-141
Unit 1 and 2 review
Practice exercises
4 MID-TERM TEST

1

5 Phát và sửa Bài kiểm tra 1
BÀI 3: UNIT 3: PLACES
3.1. Reading
- No-car zones (p34)
- Working under the sea (p36)
- Places and languages (p38, 39)
3.2. Grammar and Applied Exercises
1. The simple present tense
2. Cardinal and ordinal numbers
3.3. Writing
- Write a description of your town or
city (p41)
3.4. Listening
- Listen for the times (p33)
- Listen to an interview & fill in the
blank, match the question and the
answer. (p35)
- Listen to an interview & number the
correct order of questions, complete the
given sentence. (p36)
- Listen for expressions about giving
directions & fill in the blank. (p40)
3.5. Speaking
- Ask and answer about giving
directions
- Talk about the actions done everyday
(p44)
Unit 3 review: p.44

9

1
9

Practice exercises
Unit 3 test: : teacher’s book p. 142-143
6 BÀI 4: UNIT 4: FREE TIME
4.1. Reading
- 100% identical (p46)
- Free time at work (p48)- Extreme
sports (p50)
4.2. Grammar and Applied Exercises
- Like/love + V-ing
- Adverbs & expressions of frequency
- Can/can’t
4.3. Writing
Write an email to your friend and a
reply to your friend’s message (p53)
4.4. Listening
- Listen and match information for a
person (45)
- Listen to an interview & number the
topics in order, give true/false feedback
(p49)
4.5. Speaking
- Ask questions about the likes and the
dislikes (p47)
- Ask questions about activities in
evenings and weekends (p49)
Unit 4 review: p.56
Unit 4 test: : teacher’s book p. 143-144
Speaking topics

9

9

7 BÀI 5: UNIT 5: FOOD
5.1. Reading
- Food markets (p60)
- The seed vault (p62)

9

9

5.2. Grammar and Applied Exercises
- Countable nouns & uncountable nouns
- Words of quantity
- A, some & any
- How
much, how many
- A lot of, not much, not many
5.3. Writing

Write a short instruction about how to
make a favorite type of dish
5.4. Listening
- Listen & answer questions and fill in
blanks (p57)
- Listen & match items in pair (p58)
- Listen & answer questions (p61)
5.5. Speaking
- Plan a special meal with different
dishes
(p59)
- Discuss dishes in a
meal. (p64)
- Describe a favorite restaurant/café
with normally-ordered food/drinks.
(p68)
Unit 5 review: p.68
Unit 5 test: : teacher’s book p. 144-145
8 BÀI 6: UNIT 6: MONEY
(Về nhà tự học nếu không kịp thời gian)
6.1. Reading
- The face of money
- Discovery the past
6.2. Grammar and vocabulary
- Past simple
- -ed/-ing adjective
6.3. Writing
Write thank-you messages
6.4. Listening
- Real life requesting
6.5. speaking
- A survey about money.
-Unit 6 review: page 80
-Practice test: teacher’s book/ p.146147
9 REVIEW
FINAL TEST
10 SPEAKING TEST
Topics:

6

6

1

1

4

4

- Famous people/ people we admire/
people we love
- Favorite objects
- Places to travel
- Free time activities
11 FEEDBACK AND REVISION
Cộng

2

2

60

54

6

2. Nội dung chi tiết:
Bài mở đầu: Introduction to the course

Thời gian: 1 giờ

1. Mục tiêu của bài: Giới thiệu môn học
2. Nội dung bài: Giới thiệu nội dung kiến thức, kỹ năng, phương pháp đánh giá, tài liệu
học.
Bài 1: Unit 1: People

Thời gian: 9 giờ

1. Mục tiêu của bài:
Mở rộng vốn từ, thực hành kỹ năng nghe, nói, đọc, viết về chủ điểm của bài
2. Nội dung bài:
2.1. Explorers
2.2. A family in East Africa
2.3. The face of 7 billion people
2.4. At the conference
2.5. Introduce yourself
2.6. Video
2.7. Unit 1 Review
Practice test (Teacher’s book)
Bài 2: Unit 2: Possessions

Thời gian: 9 giờ

1. Mục tiêu của bài:
Mở rộng vốn từ, thực hành kỹ năng nghe, nói, đọc, viết về chủ điểm bài học.
2. Nội dung bài:
Introduction
2.1. My possessions
2.2. At home
2.3. Global objects
2.4. At the shop
2.5. For sale
2.6. Video

Unit 2 Review
Practice test (Teacher’s book/ p.146-147)
Bài 3: Unit 3: Places

Thời gian: 9 giờ

1. Mục tiêu của bài:
lịch

Mở rộng vốn từ, thực hành kỹ năng nghe, nói, đọc, viết về chủ điểm các địa điểm du

2. Nội dung bài:
Introduction
2.1. No car zones
2.2. Working under the sea
2.3. Places and languages
2.4. The city of Atlanta
2.5. Describing a places
2.6. Video
Unit 3 Review
Practice test (Teacher’s book/ p.148-149)
Bài 4: Unit 4: Free time

Thời gian: 9 giờ

1. Mục tiêu của bài:
Mở rộng vốn từ, thực hành kỹ năng nghe, nói, đọc, viết về chủ điểm bài học
2. Nội dung bài:
Introduction
2.1. 100% identical
2.2. Free time at work
2.3. Extreme sports
2.4. In your gap year
2.5. You have an email
2.6. Video
Unit 4 Review
Practice test (Teacher’s book/ p.149-150)
Bài 5: Unit 5: Food

Thời gian: 9 giờ

1. Mục tiêu của bài:
Mở rộng vốn từ, thực hành kỹ năng nghe, nói, đọc, viết về chủ điểm thực phẩm
2. Nội dung bài:
Introduction
2.1. Famous for food
2.2. Food markets
2.3. The seed vault

2.4. At the restaurant
2.5. What do I do next?
2.6. Gelato University
Video watching
Unit 5 Review
Practice test (Teacher’s book)
Bài 6: Unit 6: Money

Thời gian: 6 giờ

1. Mục tiêu của bài:
Mở rộng vốn từ, thực hành kỹ năng nghe, nói, đọc, viết về chủ điểm tiền bạc
2. Nội dung bài:
Introduction
2.1. The face of money
2.2. Discovery the past
2.3. A cashless world?
2.4. Help!
2.5. Thanks!
2.6. Bactrian treasure
Unit 6 Review
Practice test (Teacher’s book/ p.146-147)
IV. Điều kiện thực hiện môn học
1. Phòng học chuyên môn hóa, nhà xưởng: phòng học bình thường
2. Trang thiết bị máy móc: LCD projector, laptop, loa
3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: sách, đĩa CD, từ điển
4. Các điều kiện khác:
V. Nội dung và phương pháp đánh giá
1. Nội dung:
- Kiến thức: từ vựng, ngữ pháp, sử dụng ngôn ngữ… đã học
- Kỹ năng: giao tiếp tiếng Anh, hoạt động nhóm
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: tự học, hoàn thành các bài tập
2. Phương pháp:
- Chuyên cần: hoàn thành các bài tập trên lớp và ở nhà trong suốt thời gian diễn ra
học phần, tích cực tham gia hoạt động học trên lớp
- Hoàn thành các bài kiểm tra viết (2 bài) và nói (1 bài)
- Thi cuối kỳ (1 bài viết)
VI. Hướng dẫn thực hiện môn học
1. Phạm vi áp dụng môn học: sinh viên không chuyên, cao đẳng nghề

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:
- Đối với giáo viên, giảng viên: đặt vấn đề, nêu câu hỏi, giải thích, thuyết giảng,
trình chiếu Power Point kết hợp sử dụng bảng
- Đối với người học:
+ Đi học đủ, đúng giờ
+ Nghe giảng, tích cực tham gia hoạt động trên lớp, thảo luận, trả lời câu hỏi, làm
bài tập cá nhân, cặp, nhóm
+ Học ở nhà: làm bài tập và đọc tài liệu trước
3. Những trọng tâm cần chú ý:
4. Tài liệu tham khảo:
Giáo trình
Hughes, J., Stephenson, H., & Dummett, P. (2014). Life Elementary. UK: National
Geographic Learning.
Tài liệu khác
Buzan, T. (2008). The Speed Reading Book. TPHCM: Nhà Xuất Bản Tổng Hợp
Thành Phố Hồ Chí Minh.
Cook, A. (2000). American Accent Training. NY: Barron’s.
Cunningham, S., Moor, P. & Carr, J.C. (2005). New Cutting Edge PreIntermediate – Student’s Book. UK: Pearson Education Ltd.
Kolln, M., Funk, R. (2012). Understanding English Grammar (9th ed.). Oxford:
OUP.
Thomson, A. J., Martinet, A. V. (1986). A Practical English Grammar Exercises
rd
(3 ed.). Hong Kong: Oxford University Press.
5. Ghi chú và giải thích (nếu có):
7. TIẾNG ANH 2
Tên môn học: TIẾNG ANH 2
Mã môn học: MH
Thời gian thực hiện môn học: 60 giờ; (Lý thuyết, thảo luận, bài tập: 54 giờ; Kiểm tra: 6
giờ).
I. Vị trí, tính chất của môn học:
- Vị trí: thuộc khối kiến thức giáo dục đại cương
- Tính chất: là môn học bắt buộc
II. Mục tiêu môn học:
- Kiến thức: trang bị cho sinh viên kiến thức từ vựng và cấu trúc tiếng Anh thông dụng,
các thì cơ bản, rèn luyện 4 kỹ năng nghe, nói, đọc và viết; tạo nền tảng cho sinh viên tự
trau dồi thêm để đạt được trình độ A2 (khung 6 bậc).
- Kỹ năng: hình thành tư duy phản biện, rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm và cải thiện
khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: có khả năng tự học, tự tìm hiểu, mở rộng kiến thức,
nâng cao trình độ; có trách nhiệm
III. Nội dung môn học:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

Số
TT

Tên chương, mục

Bài mở đầu: Introduction to the
course
Bài 1: Unit 7: Journeys
Introduction
- Grammar and vocabulary
7a. Flight of the Silver Queen
7b. Animal migration
- Reading comprehension
7c. The longest journey in space
- Speaking & functional language
2 7d. How was your trip?
- Writing skills & features of text types
7e. The digital nomad
Online writing
- Video comprehension exercises
7f. Women in space
Unit 7 Review
Practice test (Teacher’s book/ p.148149)
Bài 2: Unit 8: Appearance
Introduction
- Grammar and vocabulary
8a. The faces of festivals
8b. Global fashion
3 - Reading comprehension
8c. In fashion or for life
- Speaking & functional language
8d. The photos of Reinier Gerritsen
- Writing skills & features of text types
8e. How R U?  tks
1

Thời gian (giờ)
Thực hành,
Tổng
Lý thí nghiệm,
số thuyết thảo luận,
bài tập
1

1

9

9

9

9

Kiểm
tra

- Writing texts and online messages
- Video comprehension exercises
8f. Festivals and special events
Unit 8 Review
Practice test (Teacher’s book/ p.149150)
Bài 3: Unit 9: Film and the Arts
- Grammar and vocabulary
9a. All roads film festival
9b. People in film and the arts
- Reading comprehension
9c. Nature in art
- Speaking & functional language
9d. Making arrangements
4
- Writing skills & features of text types
9e. It looks amazing!
- Writing reviews and comments
- Video comprehension exercises
9f. Camera traps
- Review
- Practice test: teacher’s book p.151152
5 Bài kiểm tra viết 1
Bài 4: Unit 10: Science
- Grammar and vocabulary
10a. Technology has changed our lives
10b. How well can you remember?
- Reading comprehension
10c. Why haven’t scientists invented it?
- Speaking & functional language
10d. Problems with technology
6 - Writing skills & features of text types
10e. Please leave a message after the
tone;
Writing a telephone message
- Video comprehension exercises
10f. Memory and language learning
- Review: p.128
- Practice test: : teacher’s book p.152153

9

9

1

9

1

9

7

8

9

10

Bài 5: Unit 11: Tourism
- Grammar and vocabulary
11a. Going on holiday
11b. Planning a holiday
- Reading comprehension
11c. Should I do there?
- Speaking & functional language
11d. A holiday in South America
- Writing skills & features of text types
11e. Your feedback
Writing a feedback form
- Video comprehension exercises
11f. Mecca and the Hajj
- Review: p.140
- Practice test: teacher’s book p.154155
Bài 6: Unit 12: The Earth
- Grammar and vocabulary
12a. Climate change
12b. Exploring the Earth --- Reading
comprehension
12c. Looking for a new Earth
- Speaking & functional language
12d. Earth Day
- Writing skills & features of text types
12e. Planning an event
Writing a poster
- Video comprehension exercises
12f. Volcanoes
- Unit 12 review: p.152
- Practice test: teacher’s book
Bài kiểm tra viết 2
Bài kiểm tra nói với các chủ đề liên
quan:
- Journeys
- Appearance
- Science
- Tourism
- Film and the Arts
- The Earth

9

9

9

9

1

1

4

4

11

Feedback about the course from both
teacher and students
Cộng

1
60

1
53

1
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2. Nội dung chi tiết:
Bài mở đầu: Introduction to the course

Thời gian: 1 giờ

1. Mục tiêu của bài: Giới thiệu mô đun
2. Nội dung bài: Giới thiệu nội dung kiến thức, kỹ năng, phương pháp đánh giá, tài liệu
học.
Bài 1: Unit 7: Journeys

Thời gian: 9 giờ

1. Mục tiêu của bài:
Mở rộng vốn từ, thực hành kỹ năng nghe, nói, đọc, viết về chủ điểm các chuyến đi
2. Nội dung bài:
Introduction
2.1. Flight of the Silver Queen
2.2. Animal migration
2.3. The longest journey in space
2.4. How was your trip?
2.5. The digital nomad
2.6. Women in space
- Review
- Practice test (Teacher’s book/ p.148-149)
Bài 2: Unit 8: Appearance

Thời gian: 9 giờ

1. Mục tiêu của bài:
Mở rộng vốn từ, thực hành kỹ năng nghe, nói, đọc, viết về chủ điểm diện mạo
2. Nội dung bài:
Introduction
2.1. The faces of festivals
2.2. Global fashion
2.3. In fashion or for life
2.4. The photos of Reinier Gerritsen
2.5. How R U?  tks
2.6. Festivals and special events
- Review
- Practice test (Teacher’s book/ p.149-150)
Bài 3: Unit 9: Film and the Arts

Thời gian: 9 giờ

1. Mục tiêu của bài:
Mở rộng vốn từ, thực hành kỹ năng nghe, nói, đọc, viết về chủ điểm phim ảnh và
nghệ thuật
2. Nội dung bài:
Introduction
2.1. All roads film festival
2.2. People in film and the arts
2.3. Nature in art
2.4. Making arrangements
2.5. It looks amazing!
2.6. Camera traps
- Review
- Practice test: teacher’s book p.151-152
Bài 4: Unit 10: Science

Thời gian: 9 giờ

1. Mục tiêu của bài:
Mở rộng vốn từ, thực hành kỹ năng nghe, nói, đọc, viết về chủ điểm khoa học
2. Nội dung bài:
Introduction
2.1. Technology has changed our lives
2.2. How well can you remember?
2.3. Why haven’t scientists invented it?
2.4. Problems with technology
2.5. Please leave a message after the tone;
2.6. Memory and language learning
- Review: p.128
- Practice test: : teacher’s book p.152-153
Bài 5: Unit11: Tourism

Thời gian: 9 giờ

1. Mục tiêu của bài:
Mở rộng vốn từ, thực hành kỹ năng nghe, nói, đọc, viết về chủ điểm du lịch
2. Nội dung bài:
2.1. Going on holiday
2.1. Planning a holiday
2.3. Should I do there?
2.4. A holiday in South America
2.5. Your feedback
2.6. Mecca and the Hajj
- Review: p.140

- Practice test: teacher’s book p.154-155
Bài 6: Unit 12: The EarthThời gian: 8 giờ
1. Mục tiêu của bài:
Mở rộng vốn từ, thực hành kỹ năng nghe, nói, đọc, viết về chủ điểm Trái Đất
2. Nội dung bài:
2.1. Climate change
2.2. Exploring the Earth --- Reading comprehension
2.3. Looking for a new Earth
2.4. Earth Day
2.5. Planning an event
2.6. Writing a poster
2.7. Volcanoes
- Unit 12 review: p.152
- Practice test: teacher’s book
IV. Điều kiện thực hiện môn học:
1. Phòng học chuyên môn hóa, nhà xưởng: phòng học bình thường
2. Trang thiết bị máy móc: LCD projector, laptop, loa
3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: sách, đĩa CD, từ điển
4. Các điều kiện khác:
V. Nội dung và phương pháp đánh giá:
1. Nội dung:
- Kiến thức: từ vựng, ngữ pháp, sử dụng ngôn ngữ… đã học
- Kỹ năng: giao tiếp tiếng Anh, hoạt động nhóm
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: tự học, hoàn thành các bài tập
2. Phương pháp:
- Chuyên cần: hoàn thành các bài tập trên lớp và ở nhà trong suốt thời gian diễn ra
học phần, tích cực tham gia hoạt động học trên lớp
- Hoàn thành các bài kiểm tra viết (2 bài) và nói (1 bài)
- Thi cuối kỳ (1 bài viết)
VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:
1. Phạm vi áp dụng mô đun: tiếng Anh không chuyên dành cho sinh viên cao đẳng
nghề
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

- Đối với giáo viên, giảng viên: đặt vấn đề, nêu câu hỏi, giải thích, thuyết giảng,
trình chiếu Power Point kết hợp sử dụng bảng
- Đối với người học:
+ Đi học đủ, đúng giờ
+ Nghe giảng, tích cực tham gia hoạt động trên lớp, thảo luận, trả lời câu hỏi, làm
bài tập cá nhân, cặp, nhóm
+ Học ở nhà: làm bài tập và đọc tài liệu trước
3. Những trọng tâm cần chú ý:
Giảng viên hướng dẫn sinh viên tự học, tự nghiên cứu tài liệu bổ trợ, trau dồi khả
năng sử dụng tiếng Anh phù hợp ngành nghề ngoài giờ lên lớp.
4. Tài liệu tham khảo:
4.1. Giáo trình: Hughes, J., Stephenson, H., & Dummett, P. (2014). Life Elementary.
UK: National Geographic Learning.
4.2. Tài liệu khác:
[1] Cobuild, C. (2012). Skills for The TOEIC TEST - Listening and Reading.
TPHCM: NXB Trẻ.
[2] Cobuild, C. (2012). Skills for The TOEIC TEST - Speaking and Writing.
TPHCM: NXB Trẻ.
[3] Lougheed, L. (2009). Building skills for the New TOEIC Test (2nd ed.). New
York: Pearson Education.
[4] Lougheed, L. (2012). Preparation Series for the New TOEIC TestIntermediate Course (5th ed.). New York: Pearson Education.
4.3. Trang web
[1] http://www.thithutienganh.com
[2] http://www.esl-lab.com
[3] http://www.globaledu.com.vn/toeic/TestScores.aspx
[4] http://www.focusenglish.com/dialogues/conversation.htm
[5] http://www.englishlistening.com
[6] http://www.englishplus.com/grammar
[7] http://www.itesli.org/links/ESL/Reading
[8] http://www.etsglobal.org/Tests-Preparation/The-TOEIC-Tests/TOEICSampleTests
5. Ghi chú và giải thích (nếu có):
8. THỐNG KÊ DOANH NGHIỆP
Tên môn học: Thống kê doanh nghiệp
Mã môn học: MH
Thời gian thực hiện môn học: 45 giờ; (Lý thuyết: 15 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo
luận, bài tập: 28 giờ; Kiểm tra 02 giờ)
I. Vị trí, tính chất của môn học:

- Vị trí: học kỳ II
Thống kê doanh nghiệp là môn học bắt buộc thuộc nhóm kiến thức cơ sở nghề trong
chương trình đào tạo trình độ cao đẳng Quản trị Kinh doanh.
- Tính chất:
Môn học Thống kê doanh nghiệp trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về
thống kê doanh nghiệp, đồng thời là công cụ phục vụ bổ trợ cho nghiệp vụ quản trị của
sinh viên đáp ứng yêu cầu ứng dụng trong quản lý kinh tế theo xu hướng hội nhập
Thống kê doanh nghiệp là môn học lý thuyết có kết hợp thực hành. Đánh giá kết
thúc môn học bằng hình thức kiểm tra hết môn.
II. Mục tiêu môn học:
- Về kiến thức:
Trang bị những kiến thức cơ bản có tính ứng dụng về lĩnh vực thống kê kinh tế xã
hội nói chung và thống kê chuyên ngành nói riêng.
Biết phân tích và vận dụng những kiến thức đã được trang bị vào việc điều tra, khảo
sát, tổng hợp và phân tích số liệu để đưa ra các báo cáo dự báo kinh tế xã hội và doanh
nghiệp.
- Về kỹ năng:
Có khả năng thực hiện những nghiệp vụ thống kê kinh tế xã hội nói chung và thống
kê trong doanh nghiệp nói riêng được đặt ra trong thực tiễn hoạt động quản trị kinh doanh;
Có khả năng làm việc độc lập, thiết kế chương trình điều tra, khảo sát và phân tích
số liệu thống kê. Có khả năng đưa ra các dự báo về tình hình kinh tế xã hội, tư vấn cho
nhà quản lý cấp trên...
Có khả năng sử dụng các công cụ tính toán và phần mềm chuyên ngành lĩnh vực
thống kê để có thể đưa ra các số liệu khoa học và chính xác.
- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:
III. Nội dung môn học:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:
Thời gian (giờ)
Số
TT

1

Tên chương, mục

CHƯƠNG 1: MỘT
SỐ
VẤN
ĐỀ
CHUNG VỀ THỐNG
KÊ HỌC
1. Sự ra đời và phát
triển của thống kê học

Tổng số

Lý
thuyết

Thực hành, thí
nghiệm, thảo
luận, bài tập

3

1

2

Kiểm tra

2. Đối tượng nghiên
cứu của thống kê học
3. Cơ sở lý luận của
thống kê học
4. Cơ sở phương pháp
luận của thống kê học
5. Nhiệm vụ
thống kê học

của

6. Một số khái niệm
thường dùng trong
thống kê học
6.1. Tổng thể thống
kê và đơn vị thống kê
6.2. Tiêu thức thống
kê (Tiêu chí)
6.3. Chỉ tiêu thống kê
6.4. Thang đo
7. Bảng thống kê và
đồ thị thống kê
7.1. Bảng thống kê
7.2. Đồ thị thống kê
2

Chương 2. QUÁ
TRÌNH
NGHIÊN
CỨU THỐNG KÊ
1. Điều tra thống kê
Error!
Bookmark
not defined.1.1. Khái
niệm, ý nghĩa, nhiệm
vụ của điều tra thống
kê
1.2. Các loại điều tra
thống kê
1.3. Các phương pháp
thu thập tài liệu điều
tra thống kê
1.4. Các hình thức tổ
chức điều tra thống kê
1.5. Sai số trong điều

12

4

7

1

tra thống kê và biện
pháp khắc phục
2. Tổng hợp thống kê
2.1. Khái niệm, ý
nghĩa, nhiệm vụ của
tổng hợp thống kê
2.2. Những vấn đề cơ
bản của tổng hợp
thống kê
3. Phân tích và dự báo
thống kê
3.1. Khái niệm, ý
nghĩa, nhiệm vụ của
phân tích và dự báo
thống kê
3.2. Các nguyên tắc
cơ bản của phân tích
thống kê
3.3. Các vấn đề chủ
yếu của phân tích và
dự báo thống kê
3

Chương 3
PHÂN
TỔ THỐNG KÊ
1. Khái niệm, ý nghĩa,
nhiệm vụ của phân tổ
thống kê
2. Phương pháp phân
tổ thống kê
2.1. Xác định tiêu
thức phân tổ
2.2. Xác định số tổ và
độ lớn của mỗi tổ
trong một tổng thể
phức tạp
2.3. Lựa chọn các chỉ
tiêu giải thích và sắp
xếp các đơn vị vào
các tổ tương ứng
3. Các loại phân tổ
3.1. Phân tổ theo một

12

4

8

tiêu thức (phân tổ
giản đơn)
3.2. Phân tổ theo
nhiều tiêu thức
3.3. Phân tổ lạiError!
Bookmark
not
defined.
4

CHƯƠNG 4. CÁC
MỨC
ĐỘ
CỦA
HIỆN TƯỢNG KINH
TẾ XÃ HỘI
1. Số tuyệt đối trong
thống kê
1.1. Khái niệm số
tuyệt đối
1.2. Ý nghĩa số tuyệt
đối
1.3. Đặc điểm của số
tuyệt đối
1.4. Các loại số tuyệt
đối
1.5. Đơn vị tính của
số tuyệt đối
2. Số tương đối trong
thống kê
2.1. Khái niệm số
tương đối
2.2. Ý nghĩa số tương
đối
2.3. Đặc điểm số
tương đối
2.4. Các loại số tương
đối
2.5 Điều kiện vận
dụng số tương đối và
số tuyệt đối trong
nghiên cứu thống kê
3. Số bình quân trong
thống kê

12

4

7

1

3.1. Khái niệm số
bình quân
3.2. Ý nghĩa số bình
quân
3.3. Đặc điểm số bình
quân
3.4. Các loại số bình
quân
5

CHƯƠNG 5. SỰ
BIẾN ĐỘNG CỦA
HIỆN TƯỢNG KINH
TẾ XÃ HỘI
1.Dãy số thời gian
1.1. Khái niệm, ý
nghĩa
1.2. Phân loại dãy số
thời gian
1.3. Các chỉ tiêu phân
tích dãy số thời gian

6

2

4

15

28

2. Chỉ số
2.1. Khái niệm, ý
nghĩa
2.2. Phân loại chỉ số
2.3. Ký hiệu thường
dùng khi tính chỉ số
2.4. Phương pháp tính
chỉ số
2.5. Hệ thống chỉ số
Cộng

2

* Ghi chú: Thời gian kiểm tra được tính vào giờ thực hành.
2. Nội dung chi tiết:
CHƯƠNG 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ THỐNG KÊ HỌC THỜI GIAN: 3GIỜ
1. Mục tiêu:
- Trình bày được các phương pháp thống kê chủ yếu như số tương đối, số bình quân,
dãy số thời gian, chỉ số;
- Giải thích được vai trò của thông tin thống kê với hoạt động của doanh nghiệp.

2. Nội dung chương:
2.1. Sự ra đời và phát triển của thống kê học
2.2. Đối tượng nghiên cứu của thống kê học
2.3. Cơ sở lý luận của thống kê học
2.4. Cơ sở phương pháp luận của thống kê học
2.5. Nhiệm vụ của thống kê học
2.6. Một số khái niệm thường dùng trong thống kê học
2.6.1. Tổng thể thống kê và đơn vị thống kê
2.6.2. Tiêu thức thống kê (Tiêu chí)
2.6.3. Chỉ tiêu thống kê
2.6.4. Thang đo
2.7. Bảng thống kê và đồ thị thống kê
2.7.1. Bảng thống kê
2.7.2. Đồ thị thống kê
Chương 2. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU THỐNG KÊ

Thời gian:12 giờ

1. Mục tiêu:
- Liệt kê và giải thích được các chỉ tiêu kế quả hoạt động kinh doanh;
- Mô tả và thực hiện được phương pháp phân tích thống kê khách hàng, doanh thu,
cơ cấu, dự báo thị trường.
2. Nội dung chương:
2.1. Điều tra thống kê
2.Error! Bookmark not defined.1.1. Khái niệm, ý nghĩa, nhiệm vụ của điều tra
thống kê
2.1.2. Các loại điều tra thống kê
2.1.3. Các phương pháp thu thập tài liệu điều tra thống kê
2.1.4. Các hình thức tổ chức điều tra thống kê
2.1.5. Sai số trong điều tra thống kê và biện pháp khắc phục
2.1.5.1. Sai số trong điều tra thống kê
2.1.5.2. Biện pháp khắc phục
2.2. Tổng hợp thống kê
2.2.1. Khái niệm, ý nghĩa, nhiệm vụ của tổng hợp thống kê
2.2.2. Những vấn đề cơ bản của tổng hợp thống kê
2.3. Phân tích và dự báo thống kê
2.3.1. Khái niệm, ý nghĩa, nhiệm vụ của phân tích và dự báo thống kê

2.3.2. Các nguyên tắc cơ bản của phân tích thống kê
2.3.3. Các vấn đề chủ yếu của phân tích và dự báo thống kê
Chương 3

PHÂN TỔ THỐNG KÊ

Thời gian: 12 giờ

1. Mục tiêu:
- Mô tả, thiết lập và phân tích được sô thống kê cơ sở vật chất kỹ thuật của doanh
nghiệp, thống kê lao động, tiền lương, thống kê vật tư của doanh nghiệp;
- Thực hiện được công tác thống kê theo mục tiêu quản trị;
- Sử dụng được kết quả phân tích thống kê vào công tác quản trị.
2. Nội dung chương:
2.1. Khái niệm, ý nghĩa, nhiệm vụ của phân tổ thống kê
2.2. Phương pháp phân tổ thống kê
2.2.1. Xác định tiêu thức phân tổ
2.2.2. Xác định số tổ và độ lớn của mỗi tổ trong một tổng thể phức tạp
2.3. Lựa chọn các chỉ tiêu giải thích và sắp xếp các đơn vị vào các tổ tương ứng
2.3. Các loại phân tổ
2.3.1. Phân tổ theo một tiêu thức (phân tổ giản đơn)
2.3.2. Phân tổ theo nhiều tiêu thức
2.3.3. Phân tổ lại
Chương 4. CÁC MỨC ĐỘ CỦA HIỆN TƯỢNG KINH TẾ XÃ HỘI Thời gian: 12giờ
1. Mục tiêu:
2. Nội dung chương:
2.1. Số tuyệt đối trong thống kê
2.1.1. Khái niệm số tuyệt đối
2.1.2. Ý nghĩa số tuyệt đối
2.1.3. Đặc điểm của số tuyệt đối
2.1.4. Các loại số tuyệt đối
2.1.5. Đơn vị tính của số tuyệt đối
2.2. Số tương đối trong thống kê
2.2.1. Khái niệm số tương đối
2.2.2. Ý nghĩa số tương đối
2.2.3. Đặc điểm số tương đối
2.2.4. Các loại số tương đối
2.2.5 Điều kiện vận dụng số tương đối và số tuyệt đối trong nghiên cứu thống kê

2.3. Số bình quân trong thống kê
2.3.1. Khái niệm số bình quân
2.3.2. Ý nghĩa số bình quân
2.3.3. Đặc điểm số bình quân
2.3.4. Các loại số bình quân
CHƯƠNG 5. SỰ BIẾN ĐỘNG CỦA HIỆN TƯỢNG KINH TẾ XÃ HỘI
1. Mục tiêu:
- Sử dụng được phương pháp chỉ số để phân tích kinh doanh.
2. Nội dung chương:
2.1. Dãy số thời gian
2.1.1. Khái niệm, ý nghĩa
2.1.2. Phân loại dãy số thời gian
2.1.3. Các chỉ tiêu phân tích dãy số thời gian
2.2. Chỉ số
2.2.1. Khái niệm, ý nghĩa
2.2.2. Phân loại chỉ số
2.2.3. Ký hiệu thường dùng khi tính chỉ số
2.2.4. Phương pháp tính chỉ số
2.2.5. Hệ thống chỉ số
IV. Điều kiện thực hiện môn học:
1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng:
- Phòng học có trang bị bảng, phấn, màn hình và máy projector, máy vi tính;
2. Trang thiết bị máy móc:
màn hình và máy projector, máy vi tính
3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:
4. Các điều kiện khác:
- Bài giảng do giáo viên biên soạn và tài liệu phát tay cho sinh viên;
- Các tài liệu tham khảo.
V. Nội dung và phương pháp, đánh giá:
1. Nội dung:
- Kiến thức:
Lý thuyết: Cơ sở lý thuyết của Thống kê Kinh doanh;
- Kỹ năng:

12giờ

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
2. Phương pháp:
Thực hiện theo Quy chế thi, kiểm tra và công nhận tốt nghiệp trong dạy nghề hệ
chính quy, ban hành kèm theo Quyết định số 14/2007/QĐ-BLĐTBXH, ngày 24 tháng 5
năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội. Đây là môn học lý
thuyết kết hợp với thực hành. Vì vậy khi đánh giá cần lưu ý:
- Kiểm tra định kỳ
+ Phần lý thuyết: Hình thức kiểm tra tự luận, trắc nghiệm và bài tập nhóm;
- Kiểm tra kết thúc môn học: Sinh viên thiếu 1 bài lý thuyết trở lên không được dự kiểm
tra kết thúc môn học;
+ Kiểm tra viết (tự luận hay trắc nghiệm) tổng hợp các kiến thức của môn học;
VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:
1. Phạm vi áp dụng môn học:
Chương trình được áp dụng cho sinh viên Cao đẳng nghề Quản trị
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:
+ Trình bày vấn đề.
+ Phát vấn gợi mở vấn đề.
+ Hướng dẫn bài tập thực hành.
+ Thảo luận nhóm.
- Đối với giáo viên, giảng viên:
+ Có trình độ chuyên môn về kinh tế
+ Có kiến thức về chuyên ngành thống kê và kiến thức thực tế về hoạt động kinh
doanh.
+ Giáo viên cần giảng giải một cách lôgic nhằm giúp sinh viên nắm được nội dung
bài học. Trong khi giảng cần đưa ra các ví dụ thực tế về công tác thống kê kinh doanh tại
các Doanh nghiệp tại địa phương minh hoạ để làm sáng tỏ vấn đề và hướng dẫn sinh viên
làm các bài tập mẫu.
- Đối với người học:
+ Biết vận dụng các kiến thức đã học ở những môn học trước để vận dụng vào môn
học này. Cần đọc thêm các tài liệu tham khảo, thường xuyên ôn tập và làm các bài tập ở
lớp cũng như ở nhà.
3. Những trọng tâm cần chú ý:
Chương 2,3 và 4
4. Tài liệu tham khảo:
[1]
PGS.TS Trần Ngọc Phác – TS Trần Thị Kim Thu, Giáo trình Lý thuyết thống kê –
Trường Đại học Kinh tế Quốc dân – NXB Thống kê – 2006.

[2]
TS. Trần Thị Kỳ và Các tác giả, Giáo trình Nguyên lý thống kê – Trường Đại học
Ngân hàng TP.HCM – 2009.
[3]
NGƯT.GS.TS Phạm Ngọc Kiểm – PGS TS Nguyễn Công Nhự, Giáo trình Lý
thuyết thống kê –NXB Giáo dục– 2008.
[4]

Hà Văn Sơn – Hoàng Trọng, Bài tập Lý thuyết thống kê – NXB Thống kê – 2005.

[5]
TS. Chu Văn Tuấn – TS. Phạm Thị Kim Vân, Bài tập Lý thuyết thống kê và Phân
tích dự báo – NXB Tài chính – 2005.
5. Ghi chú và giải thích (nếu có):
9. QUẢN TRỊ HỌC
Tên môn học: Quản trị học
Mã môn học: MH
Thời gian thực hiện môn học: 45 giờ (13 lý thuyết + 2 kiểm tra + 30 thực hành)
I. Vị trí, tính chất của môn học:
- Vị trí: học kỳ III, môn học cơ sở ngành cho sinh viên khối ngành kinh tế, môn
Quản trị học được thiết kế để trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về hoạt động
quản trị trong tổ chức làm nền tảng để có thể tiếp tục nghiên cứu các môn học chuyên
ngành trong chương trình đào tạo.
- Tính chất: Giới thiệu vai trò và chức năng của hoat động quản trị trong tổ chức.
Cung cấp một số khái niệm căn bản về Quản trị. Giúp người học hiểu được quá trình quản
trị tổ chức thông qua 4 chức năng cơ bản của hoạt động quản trị, có được nhận thức đúng
đắn về vai trò và tầm quan trọng của hoạt động quản trị trong tổ chức. Từ đó, vận dụng
các kiến thức đã học để giải quyết các tình huống quản trị thực tế trong tổ chức một cách
khoa học.
II. Mục tiêu môn học:
- Về kiến thức: Hiểu được nội dung cơ bản của môn Quản trị học
Cụ thể :
 Các khái niệm, tầm quan trọng, bản chất, các chức năng cơ bản của quản trị.
 Quá trình quản trị tổ chức thông qua 4 chức năng cơ bản của hoạt động quản
trị
 Vai trò, tầm quan trọng của công tác quản trị trong tổ chức.
 Các loại môi trường, các yếu tố của môi trường tác động đến hoạt động quản
trị
 Khái niệm và phân loại quyết định, qui trình ra quyết định, các mô hình ra
quyết định.
 Khái niệm và vị trí chức năng tổ chức trong quản trị, phân quyền, uỷ quyền.
 Các lý thuyết về lãnh đạo, về động viên tinh thần làm việc, truyền thông và
giải quyết xung đột.

 Khái niệm kiểm soát, các nguyên tắc xây dựng cơ chế kiểm soát, tiến trình
kiểm soát.
- Về kỹ năng:
 Có khả năng vận dụng được các chức năng, kỹ năng mà nhà quản trị cần có
trong hoạt động thực tiễn.
 Vận dụng được kỹ thuật phân tích SWOT vào tình hình kinh doanh.
 Có kiến thức nền tảng cho các môn học tiếp theo.
 Phát triển kĩ năng lập luận, có khả năng thuyết trình trước công chúng.
- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Có nhận thức đúng đắn trong việc nhìn nhận,
đánh giá một vấn đề trong hoạt động quản trị của tổ chức.
III. Nội dung môn học:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:
Thời gian (giờ)
Số
TT

1

Tên chương, mục

Tổng số

Lý
thuyết

Thực hành, thí
nghiệm, thảo
luận, bài tập

Kiểm tra

4

1

3

0

5

2

3

0

Chương 1. Tổng quan
về quản trị
1.1 Khái niệm quản
trị
1.2 Nhà quản trị
1.3 Khoa học và nghệ
thuật quản trị

2

Chương 2. Sự phát
triển của các tư tưởng
quản trị
2.1 Bối cảnh lịch sử
2.2 Trường phái quản
trị cổ điển
2.3 Trường phái tâm
lí xã hội trong quản
trị
2.4 Trường phái định
lượng trong quản trị
2.5 Trường phái hội

nhập trong quản trị
2.6 Trường phái quản
trị hiện đại

3

Chương 3. Môi
trường quản trị
3.1 Khái niệm và phâ
loại môi trường
3.2 Môi trường vĩ mô

6

2

4

0

6

1

4

1

6

2

4

0

3.3 Môi trường vi mô
3.4 Môi trường nội bộ
3.5 Kỹ thuật phân tích
SWOT
4

Chương 4. Quyết định
quản trị
4.1 Khái niệm - phân
loại quyết định quản
trị
4.2 Quá trình ra quyết
định
4.3 Các công cụ hỗ
trợ việc ra quyết định
4.4 Nâng cao hiệu
quả của quyết định
quản trị

5

Chương 5. Chức năng
hoạch định
5.1 Khái niệm và vai
trò của chức năng
hoạch định
5.2 Mục tiêu – nền
tảng của hoạch định
5.3 Hoạch định chiến
lược
5.4 Hoạch định tác
nghiệp

6

Chương 6. Chức năng
tổ chức
6.1 Khái niệm và vai
trò của chức năng tổ
chức
6.2 Xây dựng cơ cấu
tổ chức

6

2

4

0

6

2

4

0

6

1

4

1

45

13

30

2

6.3 Quyền hành và
quyền lực trong tổ
chức
7

Chương 7. Chức năng
điều khiển
7.1 Khái niệm và vai
trò của chức năng
điều khiển
7.2 Động viên nhân
viên
7.3 Phong cách lãnh
đạo
7.4 Thông tin trong tổ
chức

8

Chương 8. Chức năng
kiểm tra
8.1 Khái niệm và các
nguyên tắc xây dựng
cơ chế kiểm soát
8.2 Tiến trình kiểm
soát
8.3 Các loại hình
kiểm soát
8.4 Công cụ kiểm
soát
Cộng

2. Nội dung chi tiết:
Chương 1. Tổng quan về quản trị

Thời gian: 4 giờ

1. Mục tiêu: Hiểu được quá trình quản trị thông qua 4 chức năng quản trị: Hoạch
định, tổ chức, điều khiển, kiểm soát
2. Nội dung chương
2.1 Khái niệm quản trị
2.2 Nhà quản trị
3.3 Khoa học và nghệ thuật quản trị
Chương 2. Sự phát triển của các tư tưởng quản trị

Thời gian: 5 giờ

1. Mục tiêu: Hiểu rõ các quan điểm, các lý thuyết quản trị qua từng giai đoạn cụ thể.
2. Nội dung chương
2.1 Bối cảnh lịch sử
2.2 Trường phái quản trị cổ điển
2.3 Trường phái tâm lí xã hội trong quản trị
2.4 Trường phái định lượng trong quản trị
2.5 Trường phái hội nhập trong quản trị
2.6 Trường phái quản trị hiện đại
Chương 3. Môi trường quản trị

Thời gian: 6 giờ.

1. Mục tiêu: Hiểu được đặc điểm của các loại môi trường và sự ảnh hưởng của nó đối
với doanh nghiệp.
2. Nội dung chương
2.1 Khái niệm và phâ loại môi trường
2.2 Môi trường vĩ mô
2.3 Môi trường vi mô
2.4 Môi trường nội bộ
2.5 Kỹ thuật phân tích SWOT
Chương 4. Quyết định quản trị

Thời gian: 6 giờ

1. Mục tiêu: Hiểu được các chức năng của quyết định, các yêu cầu cơ bản của ra
quyết định và các yếu tố nhằm nâng cao hiệu quả ra quyết định.
2. Nội dung môn học:
2.1 Khái niệm - phân loại quyết định quản trị
2.2 Quá trình ra quyết định
2.3 Các công cụ hỗ trợ việc ra quyết định
2.4 Nâng cao hiệu quả của quyết định quản trị
Chương 5. Chức năng hoạch định

Thời gian: 6 giờ

1. Mục tiêu: Hiểu được vai trò, ý nghĩa hoạch định trong tổ chức.

2. Nội dung chương
2.1 Khái niệm và vai trò của chức năng hoạch định
2.2 Mục tiêu – nền tảng của hoạch định
2.3 Hoạch định chiến lược
2.4 Hoạch định tác nghiệp
Chương 6. Chức năng tổ chức

Thời gian: 6 giờ

1. Mục tiêu: Hiểu được vai trò vị trí chức năng tổ chức trong quản trị, những vấn đề
trong phân chia quyền lực, uỷ quyền trong hoạt động quản trị.
2. Nội dung chương
2.1 Khái niệm và vai trò của chức năng tổ chức
2.2 Xây dựng cơ cấu tổ chức
2.3 Quyền hành và quyền lực trong tổ chức
Chương 7. Chức năng điều khiển

Thời gian: 6 giờ

1. Mục tiêu: Hiểu được vai trò điều khiển trong quản trị.
2. Nội dung chương
2.1 Khái niệm và vai trò của chức năng điều khiển
2.2 Động viên nhân viên
2.3 Phong cách lãnh đạo
2.4Thông tin trong tổ chức
Chương 8. Chức năng kiểm soát

Thời gian: 6 giờ

1. Mục tiêu: Hiểu được các loại hình kiểm soát.
2. Nội dung chương
2.1 Khái niệm và các nguyên tắc xây dựng cơ chế kiểm soát
2.2 Tiến trình kiểm soát
2.3 Các loại hình kiểm soát
2.4 Công cụ kiểm soát
IV. Điều kiện thực hiện môn học:
1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Phòng học chuyên môn
2. Trang thiết bị máy móc: Projector
3. Các điều kiện khác: Không
V. Nội dung và phương pháp, đánh giá:
1. Phương pháp
Về kiến thức: Hiểu được nội dung cơ bản của môn Quản trị học

Cụ thể :
 Các khái niệm, tầm quan trọng, bản chất, các chức năng cơ bản của quản trị.
 Quá trình quản trị tổ chức thông qua 4 chức năng cơ bản của hoạt động quản
trị
 Vai trò, tầm quan trọng của công tác quản trị trong tổ chức.
 Các loại môi trường, các yếu tố của môi trường tác động đến hoạt động quản
trị
 Khái niệm và phân loại quyết định, qui trình ra quyết định, các mô hình ra
quyết định.
 Khái niệm và vị trí chức năng tổ chức trong quản trị, phân quyền, uỷ quyền.
 Các lý thuyết về lãnh đạo, về động viên tinh thần làm việc, truyền thông và
giải quyết xung đột.
 Khái niệm kiểm soát, các nguyên tắc xây dựng cơ chế kiểm soát, tiến trình
kiểm soát.
- Về kỹ năng:
 Có khả năng vận dụng được các chức năng, kỹ năng mà nhà quản trị cần có
trong hoạt động thực tiễn.
 Vận dụng được kỹ thuật phân tích SWOT vào tình hình kinh doanh.
 Có kiến thức nền tảng cho các môn học tiếp theo.
 Phát triển kĩ năng lập luận, có khả năng thuyết trình trước công chúng.
- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Có nhận thức đúng đắn trong việc nhìn nhận,
đánh giá một vấn đề trong hoạt động quản trị của tổ chức.
2. Đánh giá
Đánh giá theo thang điểm 10 sau đó qui đổi thành thang điểm 4,bao gồm: điểm trong kỳ
và điểm cuối kỳ. Cụ thể như sau:
2.1. Điểm trong kỳ (50%)
- Bài tập cá nhân: (30%)
Sinh viên sẽ nộp các bài tập đã được yêu cầu vào đầu các buổi học.
Dạng bài tập yêu cầu: tự luận liên quan đến lý thuyết và giải quyết tình huống quản
trị.
Sinh viên nộp bằng giấy in A4, cỡ chữ 12, font Times New Roman. Ghi rõ họ tên,
lớp, nhóm, tên bài tập - số trang.
Sao chép, bài giống nhau nhận điểm 0
Nộp đúng thời gian qui định, nộp trễ giảng viên sẽ không nhận bài.
- Bài tập nhóm: (10%)
Sinh viên thuyết trình tại lớp, nội dung bao gồm: giải quyết tình huống.

Nhóm thuyết trình phải nộp file Power Point thuyết trình trước một ngày qua email cho giảng viên và các nhóm khác. Các nhóm nộp bản handout cho giảng viên
vào đầu buổi báo cáo.
Mỗi nhóm sẽ có tối đa 10 phút thuyết trình. Nhóm thuyết trình tự trang bị Laptop,
thuyết trình bằng Projector. Người thuyết trình sẽ do giảng viên chọn ngẫu nhiên từ
nhóm. Tất cả các nhóm đều có nhiệm vụ chuẩn bị, nộp bài và tham gia thảo luận.
Nộp đúng thời gian qui định, nộp trễ giảng viên sẽ không nhận bài.
Không tham gia báo cáo nhận điểm 0 cho lần báo cáo đó
- Tham gia hoạt động trên lớp (10%)
Đánh giá sự chuyên cần bằng hình thức điểm danh. Vắng 1 buổi trừ 1 điểm dự lớp.
Tham gia thảo luận: phát biểu, nêu câu hỏi,…
2.2. Điểm cuối kỳ (50%)
Thi tự luận, thời gian làm bài 60 phút. Sinh viên không được sử dụng tài liệu.
VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:
1. Phạm vi áp dụng môn học:
 Thuộc chương trình đào tạo trình độ: Cao đẳng
 Hình thức đào tạo: Chính qui
 Loại học phần: Bắt buộc
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:
- Đối với giảng viên: Trình bày và hướng dẫn sinh viên nghiên cứu học tập theo định
hướng, cùng sinh viên tham gia thảo luận giải quyết những thắc mắc của sinh viên.
- Đối với sinh viên:
 Dự lớp: Sinh viên phải tham dự thường xuyên và tham gia thảo luận trên lớp.
 Bài tập: Hoàn thành tất cả các bài tập do giảng viên yêu cầu bao gồm bài tập
trong lớp và bài tập ở nhà.
 Khác: Sinh viên cần đọc thêm các tài liệu tham khảo khác trên các sách, giáo
trình và internet để hỗ trợ thêm kiến thức về quản trị học.
3. Những trọng tâm cần chú ý: Bài kiểm tra và bài tập giống nhau nhận điểm 0.
4. Tài liệu tham khảo:
 Khoa Quản trị Trường ĐH Kinh tế TP.HCM (2010), Quản trị học, NXB Phương
Đông
 Đức Minh (2008), Những điều hay trong quản trị hiện đại, NXB Từ điển bách
khoa
 James H.Donnlly – James L. Gibson – John M. Ivancevich (2000), Quản trị học
căn bản, NXB Thống Kê .
 Nguyễn Thị Liên Diệp (2008), Quản trị học, NXB Lao động – Xã hội

 Phan Thăng, Nguyễn Thanh Hội, Quản trị học, NXB Thống Kê
5. Ghi chú và giải thích (nếu có):
10.

KINH TẾ VI MÔ

Tên môn học: Kinh tế vi mô
Mã môn học: MH
Thời gian thực hiện môn học: 45 giờ; (Lý thuyết: 30 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo
luận, bài tập: 13 giờ; Kiểm tra 2.giờ)
I. Vị trí, tính chất của môn học:
- Vị trí: Học kỳ II
- Tính chất: Thuộc nhóm môn học bắt buộc
II. Mục tiêu môn học:
- Về kiến thức: Cung cấp các kiến thức cơ bản và cơ sở về hoạt động của nền kinh tế.
- Về kỹ năng: Đánh giá các tác động của các chính sách phát triển kinh tế thị trường
- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: có khả năng làm việc độc lập, nhận thức đúng đắn
về hành vi của đối tượng nền kinh tế: doanh nghiệp, người tiêu dùng và ý thức tầm quan
trọng của quy luật kinh tế thị trường.
III. Nội dung môn học:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:
Thời gian (giờ)
Số
TT

1

Tên chương, mục

Tổng số

Lý thuyết

2

2

10

7

Thực
hành, thí
nghiệm,
thảo
luận, bài
tập

Chương1: NHỮNG VẦN ĐỀ
CƠ BẢN CỦA KINH TẾ
HỌC
1.1. Khái niệm về kinh tế học
1.2. Ba vấn đề cơ bản và vai trò
của thị trường
1.3. Mười nguyên lý của kinh
tế học

2

Chương 2: CUNG CẦU
HÀNG HÓA VÀ GIÁ CẢ

3

Kiểm
tra

THỊ TRƯỜNG
2.1. Thị trường
2.2. Cầu hàng hóa - dịch vụ
2.3. Cung hàng hóa - dịch vụ
2.4. Cân bằng thị trường
2.5. Hệ số co giãn
2.6. Sự can thiệp của chính phủ
và thị trường
3

Chương 3: LÝ THUYẾT
HÀNH VI NGƯỜI TIÊU
DÙNG
3.1. Phân tích cân bằng tiêu
dùng bằng thuyết hữu dụng

8

5

2

8

5

3

8

5

3

3.2. Phân tích cân bằng tiêu
dùng bằng hình học
3.3. Các vấn đề khác
4

Chương 4: LÝ THUYẾT SẢN
XUẤT VÀ CHI PHÍ
4.1. Lý thuyết sản xuất: Một số
khái niệm, nguyên tắc sản xuất,
đường mở rộng sản xuất, năng
suất theo qui mô.
4.2 Lý thuyết về chi phí: Một số
khái niệm, phân tích sản xuất
trong ngắn hạn và trong dài hạn

5

Chương 5: THỊ TRƯỜNG
CẠNH TRANH HOÀN TOÀN
5.1 Một số vấn đề cơ bản của
thị trường cạnh tranh hoàn toàn
5.2 Phân tích trong nhất thời
5.3 Phân tích trong ngắn hạn
5.4 Phân tích trong dài hạn –
cân bằng dài hạn

5.5 5.5.Tổ chức sản xuất trong thị
trường cạnh tranh hoàn toàn
5.6 5.6 Hiệu quả của thị trường

1

cạnh tranh hoàn toàn và sự can
thiệp của chính phủ
6

Chương 6: THỊ TRƯỜNG
ĐỘC QUYỀN HOÀN TOÀN
6.1 Đặc điểm của thị trường
độc quyền hoàn toàn

6

4

3

2

45

30

2

6.2 Đặc điểm của xí nghiệp
độc quyền hoàn toàn
6.3 Phân tích trong ngắn hạn
7

Chương 7: THỊ TRƯỜNG
CẠNH TRANH KHÔNG
HOÀN TOÀN
7.1 Đặc điểm thị trường cạnh
tranh độc quyền
7.2 Đường cầu và đường
doanh thu biên của xí nghiệp
7.3 Cân bằng trong ngắn hạn
và dài hạn của xí nghiệp cạnh
tranh độc quyền
7.4 Hiệu quả kinh tế của thị
trường cạnh tranh độc quyền

1

7.5 Thị trường độc quyền nhóm
Cộng

13

2

2. Nội dung chi tiết:
Bài mở đầu:
Chương1: NHỮNG VẦN ĐỀ CƠ BẢN CỦA KTH

Thời gian:2 giờ

1. Mục tiêu: Tìm hiểu những vấn đề cơ bản của kinh tế học
2. Nội dung chương:
2.1. Khái niệm về kinh tế học
2.2. Ba vấn đề cơ bản và vai trò của thị trường
2.3. Mười nguyên lý của kinh tế học
Chương 2: CUNG CẦU HÀNG HÓA VÀ GIÁ CẢ THỊ TRƯỜNG Thời gian:10 giờ
1. Mục tiêu: Hiểu được hoạt động của thị trường và phân tích các tác động của thị trường
2. Nội dung chương:
2.1 Thị trường

2.2 Cầu hàng hóa - dịch vụ
2.3 Cung hàng hóa - dịch vụ
2.4 Cân bằng thị trường
2.5 Hệ số co giãn
2.6 Sự can thiệp của chính phủ và thị trường
Chương 3: LÝ THUYẾT HÀNH VI NGƯỜI TIÊU DÙNG Thời gian: 7 giờ
1. Mục tiêu: Hiểu và phân tích được nguyên tắc lựa chọn của người tiêu dùng
2. Nội dung chương:
2.1. Phân tích cân bằng tiêu dùng bằng thuyết hữu dụng
2.2. Phân tích cân bằng tiêu dùng bằng hình học
Các vấn đề khác
Chương 4: LÝ THUYẾT SẢN XUẤT VÀ CHI PHÍ

Thời gian: 8 giờ

1. Mục tiêu: Hiểu nguyên tắc sản xuất và các loại chi phí trong sản xuất, tìm được điểm
sản xuất tối ưu
2. Nội dung chương:
2.1 . Lý thuyết sản xuất: Một số khái niệm, nguyên tắc sản xuất, đường mở rộng sản xuất,
năng suất theo qui mô.
2.2. Lý thuyết về chi phí: Một số khái niệm, phân tích sản xuất trong ngắn hạn và trong
dài hạn
Chương 5: THỊ TRƯỜNG CẠNH TRANH HOÀN TOÀN

Thời gian: 8 giờ

1. Mục tiêu: Hiểu và phân tích được quyết định sản xuất của doanh nghiệp tương ứng với
các mục tiêu sản xuất trong thị trường cạnh tranh hoàn hảo.
2. Nội dung chương:
2.1. Một số vấn đề cơ bản của thị trường cạnh tranh hoàn toàn
2.2. Phân tích trong nhất thời
2.3. Phân tích trong ngắn hạn
2.4. Phân tích trong dài hạn –cân bằng dài hạn
2.5. Tổ chức sản xuất trong thị trường cạnh tranh hoàn toàn
2.6. Hiệu quả của thị trường cạnh tranh hoàn toàn và sự can thiệp của chính phủ
Chương 6: THỊ TRƯỜNG ĐỘC QUYỀN HOÀN TOÀN

Thời gian: 6 giờ

1. Mục tiêu: Hiểu và phân tích được quyết định sản xuất của doanh nghiệp tương ứng với
các mục tiêu sản xuất trong thị trường độc quyền hoàn toàn.
2. Nội dung chương:
2.1. Đặc điểm của thị trường độc quyền hoàn toàn

2.2. Đặc điểm của xí nghiệp độc quyền hoàn toàn
2.3. Phân tích trong ngắn hạn
Chương 7: THỊ TRƯỜNG CẠNH TRANH KHÔNG HOÀN TOÀN
Thời gian: 2 giờ
1. Mục tiêu: Hiểu và phân tích được quyết định sản xuất của doanh nghiệp trong thị
trường cạnh tranh không hoàn toàn.
2. Nội dung chương:
2.1. Đặc điểm
2.2. Đường cầu và đường doanh thu biên của xí nghiệp
2.3. Cân bằng trong ngắn hạn và dài hạn của xí nghiệp cạnh tranh độc quyền
2.4. Hiệu quả kinh tế của thị trường cạnh tranh độc quyền
2.5. Thị trường độc quyền nhóm
IV. Điều kiện thực hiện môn học:
1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: phòng học
2. Trang thiết bị máy móc: máy chiếu
3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: phấn, bảng
4. Các điều kiện khác:
V. Nội dung và phương pháp, đánh giá:
1. Nội dung:
- Về kiến thức: Hiểu các kiến thức cơ bản và cơ sở về hoạt động của nền kinh tế.
- Về kỹ năng: Phân tích và đánh giá các tác động những chính sách phát triển kinh tế thị
trường
- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: có khả năng làm việc độc lập, nhận thức đúng đắn về
hành vi của đối tượng nền kinh tế: doanh nghiệp, người tiêu dùng và ý thức tầm quan
trọng của quy luật kinh tế thị trường.
2. Phương pháp:
- Kiểm tra giữa kỳ: 50%
- Thi cuối kỳ: 50%
VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:
1. Phạm vi áp dụng môn học: Ngành cao đẳng Quản trị kinh doanh
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:
2.1. Đối với giáo viên, giảng viên:
Thực hiện nghiêm túc thời khóa biểu; chuẩn mực và tác phong của nhà giáo
2.2. Đối với người học
2.2.1. Quy định về tham dự lớp học

Sinh viên/học viên có trách nhiệm tham dự đầy đủ các buổi học. Trong trường hợp nghỉ
học do lý do bất khả kháng thì phải có giấy tờ chứng minh đầy đủ và hợp lý.
Sinh viên vắng quá 2 buổi học dù có lý do hay không có lý do đều bị coi như không hoàn
thành khóa học và phải đăng ký học lại vào học kỳ sau.
2.2.2. Quy định về hành vi lớp học
Học phần được thực hiện trên nguyên tắc tôn trọng người học và người dạy. Mọi hành vi
làm ảnh hưởng đến quá trình dạy và học đều bị nghiêm cấm.
Sinh viên/học viên phải đi học đúng giờ quy định. Sinh viên/học viên đi trễ quá 5 phút sau
khi giờ học bắt đầu sẽ không được tham dự buổi học.
Tuyệt đối không làm ồn, gây ảnh hưởng đến người khác trong quá trình học.
Tuyệt đối không được ăn uống, nhai kẹo cao su, sử dụng các thiết bị như điện thoại, máy
nghe nhạc trong giờ học.
Máy tính xách tay, máy tính bảng chỉ được thực hiện vào mục đích ghi chép bài giảng,
tính toán phục vụ bài giảng, bài tập, tuyệt đối không dùng vào việc khác.
2.2.3. Quy định về học vụ
Các vấn đề liên quan đến xin bảo lưu điểm, khiếu nại điểm, chấm phúc tra, kỷ luật trường
thì được thực hiện theo quy chế học vụ của Trường Đại học An Giang.
3. Những trọng tâm cần chú ý:
4. Tài liệu tham khảo:
- Lê Bảo Lâm (chủ biên). 1999. Kinh Tế Vi Mô. Đại học Kinh Tế TP. HCM. NXB Thống
kê.
- Đoàn Thị Mỹ Hạnh và Vũ Việt Hằng. Kinh Tế Học Vi Mô. NXB Giáo Dục
- Mankiw. Nguyên lý kinh tế học Tập I. NXB Thống kê
- Nguyễn Đình Giao. 1999. Kinh Tế Học Vi Mô. NXB Giáo dục.
- Nguyễn Như Ý . 1996. Câu Hỏi, Bài Tập, Trắc Nghiệm Kinh Tế Vi Mô. NXB Thống
Kê
5. Ghi chú và giải thích (nếu có):
11.

KINH TẾ VĨ MÔ

Tên môn học: KINH TẾ VĨ MÔ
Mã môn học: MH
Thời gian thực hiện môn học: 45 giờ; (Lý thuyết: 28 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo
luận, bài tập: 15 giờ; Kiểm tra 2 giờ)
I. Vị trí, tính chất của môn học:
- Vị trí: học kỳ III
- Tính chất: bắt buộc
II. Mục tiêu môn học:

- Về kiến thức: nắm được các chỉ tiêu đo lường hoạt động kinh tế vĩ mô, hiểu tác
động của các chính sách vĩ mô như chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ.
- Về kỹ năng: Kỹ năng làm việc nhóm, hiểu và phân tích kinh tế vĩ mô cơ bản.
- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: có khả năng tư duy và phân tích kinh tế vĩ mô,
chủ động trong thảo luận nhóm. Sinh viên có trách nhiệm tham gia đầy đủ lớp học và
hoàn thành bài tập được giao.
III. Nội dung môn học:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:
Số
TT
1

2

3

4

Tên chương, mục
Chương 1: Tổng
quan về kinh tế vĩ
mô
1.1.Kinh tế học và
Kinh tế vĩ mô
1.2. Các mục tiêu của
kinh tế vĩ mô
Chương 1: Tổng
quan về kinh tế vĩ
mô (tt)
1.3. Các chính sách
kinh tế vĩ mô
1.4 Mô hình tổng
cung tổng cầu
Bài tập chương 1
Chương 2: Đo lường
sản lượng và giá cả
trong nền kinh tế
2.1.
Luồng
chu
chuyển thu nhập và
chi tiêu.
2.2. Đo lường sản
lượng trong nền kinh
tế
Chương 2: Đo lường
sản lượng và giá cả
trong nền kinh tế
2.3. Đo lường giá cả
trong nền kinh tế

Tổng số
3 tiết

Thời gian (giờ)
Thực hành, thí
Lý
nghiệm, thảo
thuyết
luận, bài tập
3 tiết

3 tiết

2 tiết

3 tiết

3 tiết

3 tiết

2 tiết

1 tiết

1 tiết

Kiểm tra

5

6

7

Bài tập chương 2
Chương 3: Tổng cầu
và xác định sản
lượng cân bằng quốc
gia
3.1. Các thành tố của
tổng cầu
3.2. Xác định sản
lượng cân bằng quốc
gia
Chương 3: Tổng cầu
và xác định sản
lượng cân bằng quốc
gia
3.3. Chính sách tài
khóa
Bài tập chương 3
Chương 4: Tiền tệ
và thị trường tiền tệ
4.1. Các vấn đề chung
về tiền
4.2.Thị trường tiền tệ

3 tiết

3 tiết

3 tiết

2 tiết

1 tiết

3 tiết

1 tiết

1 tiết

1 tiết

Kiểm tra 1
8

9

Chương 4: Tiền tệ
và thị trường tiền tệ
4.3. Chính sách tiền tệ
Bài tập chương 4
Chương 5: Mô hình
IS – LM
•
•

3 tiết

2

1 tiết

3 tiết

2 tiết

1 tiết

Đường IS
Đường LM

Cân bằng chung
trên cả hai thị
trường hàng hóa
và tiền tệ
• Chính sách tài
khóa, chính sách
tiền tệ và mô hình
IS -LM
Sửa bài tập và giải
đáp thắc mắc chương
4, 5

•

10

3 tiết

2 tiết

11

12

13

14
15

Kiểm tra 2
Chương 6: Thất
nghiệp và lạm phát
6.1. Thị trường lao
động và thất nghiệp
6.2. Lạm phát
6.3. Mối quan hệ giữa
lạm phát và thất
nghiệp
Chương 7: Kinh tế
vĩ mô của nền kinh
tế mở
7.1.Giao thương quốc
tế
7.2. Thị trường ngoại
hối
Nộp bài làm nhóm
Chương 7: Kinh tế
vĩ mô của nền kinh
tế mở
7.3. Chính sách kinh
tế đối ngoại
Báo cáo nhóm (2-3
nhóm)
Báo cáo nhóm (2-3
nhóm)

Cộng

1 tiết
3 tiết

2 tiết

3 tiết

3 tiết

3 tiết

1 tiết

3 tiết

3 tiết

3 tiết

3 tiết

3 tiết

45 tiết

28 tiết

15 tiết

2 tiết

2. Nội dung chi tiết:
Bài mở đầu:
Chương:

Tổng quan về Kinh tế vĩ mô

Thời gian: 6 giờ

1. Mục tiêu: Giới thiệu tổng quan các vấn đề cơ bản về kinh tế vĩ mô của một nền
kinh tế.
2. Nội dung chương:
2.1. Kinh tế học và Kinh tế vĩ mô
2.2. Các mục tiêu của kinh tế vĩ mô
2.3. Các chính sách kinh tế vĩ mô.
2.4. Mô hình tổng cung – tổng cầu

2.4.1. Đường tổng cầu.
2.4.2. Đường tổng cung
Chương 2: Đo lường sản lượng và giá cả trong nền kinh tế

Thời gian: 6giờ

1. Mục tiêu: Hiểu cách tính các chỉ tiêu đo ường sản lượng và giá cả.
2. Nội dung chương:
2.1. Luồng chu chuyển thu nhập và chi tiêu
2.2. Đo lường sản lượng trong nền kinh tế.
2.2.1. Tổng sản phẩm quốc nội GDP
2.2.2. Các chỉ tiêu khác
2.3. Đo lường giá cả trong nền kinh tế
2.3.1.Chỉ số giá hàng tiêu dùng CPI
2.3.2. Chỉ số giảm lạm phát GDP
Chương 3: Tổng cầu và xác định sản lượng cân bằng quốc gia

Thời gian: 6 giờ

1. Mục tiêu: Hiểu cách xác định các thành tố của tổng cầu và sản lượng quốc gia.
2. Nội dung chương:
2.1. Các thành tố của tổng cầu
2.1.1. Tiêu dùng và tiết kiệm
2.1.2. Đầu tư tư nhân
2.1.3. Thu và chi của chính phủ.
2.1.4. Xuất nhập khẩu
2.2. Xác định sản lượng cân bằng quốc gia
2.3. Chính sách tài khóa
Chương 4: Tiền tệ và thị trường tiền tệ

Thời gian: 6 giờ

1. Mục tiêu: Hiểu cung tiền, cầu tiền, sự hình thành cân bằng trên thị trường tiền tệ.
Hiểu cơ chế tác động của chính sách tiền tệ.
2.1. Các vấn đề chung về tiền
2.2.Thị trường tiền tệ
2.2.1. Cung tiền
2.2.2. Cầu tiền
2.3. Chính sách tiền tệ.
Chương 5: Mô hình IS – LM

Thời gian: 6 giờ

1. Mục tiêu: biết cách xác định cân bằng chung và hiểu cơ chế tác động của chính
sách tài khóa và tiền tện lên cân bằng chung.
2. Nội dung chương:

2.1. Đường IS
2.2. Đường LM
2.3. Cân bằng chung
2.4. Tác động của chính sách tài khóa và tiền tệ lê –LM
2.4.1. Chính sách tài khóa
2.4.2. Chính sách tiền tệ
Chương 6: Thất nghiệp và lạm phát

Thời gian: 3 giờ

1. Mục tiêu: hiểu khái niệm và nguyên nhân gây ra thất nghiệp và lạm phát.
2. Nội dung chương:
2.1. Thị trường lao động và thất nghiệp
2.1.1. Thị trường lao động
2.1.2 Khái niệm và cách tính thất nghiệp
2.1.3. Nguyên nhân gây ra thất nghiệp.
2.2.Lạm phát
2.2.1.Khái niệm.
2.2.2. Nguyên nhân gây ra lạm phát
2.3. Mối quan hệ giữa Lạm phát và Thất nghiệp
Chương 7: Kinh tế vĩ mô của nền kinh tế mở

Thời gian: 6 giờ

1. Mục tiêu: Hiểu hoạt động kinh tế vĩ mô của nền kinh tế mở
2. Nội dung chương:
2.1. Giao thương quốc tế
2.2. Thị trường ngoại hối
2.3 Chính sách kinh tế đồi ngoại
IV. Điều kiện thực hiện môn học:
1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng:
2. Trang thiết bị máy móc: Máy chiếu LCD
3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:
4. Các điều kiện khác:
V. Nội dung và phương pháp, đánh giá:
1. Nội dung:
- Kiến thức: Hiểu nguyên lý hoạt động kinh tế vĩ mô của nền kinh tế và sự can thiệp
của chính phủ vào nền kinh tế.
- Kỹ năng: xác định được các chỉ tiêu kinh tế vĩ mô, cân bằng trên các thị trường.

tế.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: hiểu các diễn biến kinh tế vĩ mô cơ bản trong thực
2. Phương pháp: Sinh viên hoàn thành 2 bài kiểm tra và 1 bài làm nhóm.

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:
1. Phạm vi áp dụng môn học: Học Kỳ III
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:
- Đối với giáo viên, giảng viên: lấy người học làm trung tâm, hướng dẫn và gợi mở
vấn đề trao đổi để liên hệ thực tế.
lớp.

- Đối với người học: Đọc trước tài liệu, làm bài tập đầy đủ và tham gia trao đổi trên
3. Những trọng tâm cần chú ý: chú ý các chính sách kinh tế vĩ mô.

4. Tài liệu tham khảo:
[1] Nguyễn Tri Khiêm + Phùng Ngọc Triều (2010). Kinh tế vĩ mô. Đại học An Giang
[2]N. Gregory Mankiw (2003). Nguyên lý Kinh tế học I & II (Bản dịch). NXB Thống Kê
[3] Dương Tấn Diệp, (2008).Kinh tế Vĩ mô. Nhà xuất bản thống kê
[4] Nguyễn Như Ý – Trần Thị Bích Dung (2009). Kinh tế vĩ mô. Trường đại học kinh tế
Tp. HCM
3.2.Tài liệu khác
[1] Ngân hàng Nhà nước Việt Nam: www.sbv.gov.vn ;
[2] Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam: www.mpi.gov.vn;
[3] Bộ Tài chính Việt Nam: www.mof.gov.vn;
[4] Quỹ Tiền tệ Quốc tế: www.imf.org;
[5] Tổng cục thống kê Việt Nam: www.gso.gov.vn
5. Ghi chú và giải thích (nếu có):
12.

MARKETING CĂN BẢN

Tên môn học: Marketing căn bản
Mã môn học: MH
Thời gian thực hiện môn học: 45 giờ; (Lý thuyết: 15 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo
luận, bài tập: 25 giờ; Kiểm tra 5 giờ)
I. Vị trí, tính chất của môn học:
- Vị trí: học kỳ II, cung cấp những kiến thức căn bản về nguyên lý marketing và sự
vận dụng chúng vào thực tiễn của doanh nghiệp. Cụ thể sinh viên nhận dạng được những
nhu cầu và hành vi của khách hàng, hiễu rõ môi trường marketing và thị trường các doanh
nghiệp. Vận dụng được chiến lược sản phẩm, giá cả, phân phối và chiêu thị, cuối cùng có
thể xây dựng được những chính sách marketing cũng như tổ chức quản trị các hoạt động
Marketing của doanh nghiệp.

- Tính chất: Giới thiệu những triết lý kinh doanh hiện đại để tham gia vào kinh tế thị
trường. Cung cấp một số khái niệm căn bản về Marketing. Giúp người học biết cách phân
tích thị trường, lựa chọn thị trường mục tiêu và triển khai chiến lược Marketing thông qua
4 công cụ của Marketing hỗn hợp (Marketing-Mix): Sản phẩm, Giá, Phân phối, Xúc tiến.
II. Mục tiêu môn học:
- Về kiến thức: Hiểu được nội dung cơ bản của môn Marketing căn bản – một bộ
phận của quản trị.
Cụ thể :
 Hiểu được khái niệm, tầm quan trọng, bản chất, các chức năng cơ bản của
Marketing đối với các doanh nghiệp.
 Nắm được môi trường Marketing.
 Nắm được hành vi của người tiêu dùng và doanh nghiệp.
 Nắm được cách phân khúc, lựa chọn và định vị thị trường.
 Nắm được chiến lược sản phẩm.
 Nắm được chiến lược giá.
 Nắm được chiến lược phân phối.
 Nắm được chiến lược xúc tiến.
- Về kỹ năng:
 Có khả năng vận dụng những kiến thức đã học vào lập kế hoạch Marketing
cho một sản phẩm.
 Có kiến thức nền tảng cho các môn học tiếp theo.
 Phát triển kĩ năng lập luận,có khả năng thuyết trình trước công chúng.
- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Có nhận thức đúng đắn trong việc nhìn nhận,
đánh giá một kế hoạch Marketing của một doanh nghiệp.
III. Nội dung môn học:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:
Thời gian (giờ)
Số
TT

Tên chương, mục

Tổng số

Lý
thuyết

Thực hành, thí
nghiệm, thảo
luận, bài tập

Kiểm tra

1

Chương 1. Nhập môn
Marketing

3

1

2

0

2

Chương 2. Nghiên
cứu marketing

4

1

2

1

3

Chương 3. Môi
trường marketing

5

1

3

0

4

Chương 4. Thị trường
và hành vi khách
hàng

5

2

3

0

5

Chương 5. Chiến lược
marketing mục tiêu

5

2

3

0

6

Chương 6. Sản phẩm
và thương hiệu

6

2

3

1

7

Chương 7. Định giá
sản phẩm

6

2

3

1

8

Chương 8. Phân phối
và dịch vụ khách
hàng

6

2

3

1

Chương 9. Công cụ
truyền thông và
quảng bá

6

2

3

1

45

15

20

5

9

Cộng
2. Nội dung chi tiết:
Chương 1: Nhập môn Marketing

Thời gian: 3 giờ

1. Mục tiêu:
- Biết được sự ra đời và các giai đoạn phát triển của Marketing.
- Biết được các khái niệm về Marketing và các khái niệm cơ bản liên quan đến Marketing
- Biết được các quan điểm quản trị Marketing
- Biết được vai trò và chức năng của Marketing đối với hoạt động của doanh nghiệp.
- Biết được các mục tiêu của Marketing.
- Biết được các thành phần trong 4P của Marketing hỗn hợp.
- Biết được các yếu tố ảnh hưởng đến Marketing hỗn hợp
- Hiểu được nguồn gốc sự ra đời và phát triển của Marketing.
- Hiểu được các khái niệm về Marketing và các khái niệm cơ bản liên quan đến Marketing
- Hiểu được các quan điểm quản trị Marketing
- Hiểu được vai trò và chức năng của Marketing đối với hoạt động của doanh nghiệp.
- Hiểu được các mục tiêu của Marketing.

- Hiểu được chiến lược Marketing hỗn hợp bao gồm những yếu tố nào.
- Hiểu được các yếu tố ảnh hưởng đến Marketing hỗn hợp
- Phân biệt được giữa quan điểm bán hàng và quan điểm Marketing
- Phân biệt được Marketing hiện đại và Marketing truyền thống
- Phân tích được các yếu tố ảnh hưởng đến Marketing hỗn hợp
2. Nội dung:
2.1. Sự ra đời và phát triển
2.2. Các khái niệm cơ bản
2.3. Quản trị Marketing
2.4. Vai trò và chức năng của marketing
2.5. Mục tiêu của marketing
2.6. Marketing hỗn hợp
Chương 2: Nghiên cứu marketing

Thời gian: 4 giờ

1. Mục tiêu:
- Biết được khái niệm về nghiên cứu Marketing
- Biết được mục đích của nghiên cứu Marketing, các loại hình nghiên cứu Marketing.
- Biết được các bước của quy trình nghiên cứu Marketing.
- Hiểu được khái niệm và mục đích của nghiên cứu Marketing, các loại hình nghiên cứu
Marketing.
- Hiểu được nội dung của các bước trong quy trình nghiên cứu Marketing.
- Vận dụng nghiên cứu các vấn đề Marketing của
2. Nội dung:
2.1. Nghiên cứu marketing
2.2. Qui trình nghiên cứu marketing
Chương 3: Môi trường marketing

Thời gian: 5 giờ

1. Mục tiêu:
- Nêu được các yếu tố của lực lượng cơ bản gồm nhà cung ứng, công ty, đối thủ cạnh
tranh, người môi giới, khách hàng, giới công chúng tác dụng trong môi trường vi mô của
doanh nghiệp
- Nêu được các yếu tố của môi trường dân số, kinh tế, tự nhiên, chính trị - pháp luật, công
nghệ, văn hóa
- Biết được các nội dung trong ma trận SWOT và biết cách thiết lập ma trận SWOT
- Phân tích được sự ảnh hưởng từ những lực lượng cơ bản của môi trường vi mô đến hoạt
động marketing của doanh nghiệp

- Phân tích sự tác động của các yếu tố trong môi trường vĩ mô đến hoạt động marketing
của doanh nghiệp
- Hiểu được cách kết hợp các yếu tố để đề xuất chiến lược trong ma trận SWOT
- Tổng hợp các yếu tố của môi trường bên ngoài để xác định được cơ hội và nguy cơ của
doanh nghiệp cụ thể.
- Tổng hợp các yếu tố của môi trường bên trong để xác định được cơ hội và nguy cơ của
doanh nghiệp cụ thể.
- Vận dụng phân tích SWOT cho doanh nghiệp
2. Nội dung
2.1. Môi trường vi mô của doanh nghiệp
2.2. Môi trường vĩ mô của doanh nghiệp
2.3. Ma trận SWOT
Chương 4: Thị trường và hành vi khách hàng

Thời gian: 5 giờ

1. Mục tiêu:
- Biết được các yếu tố tác động đến hành vi mua hàng của người tiêu dùng.
- Biết được các dạng hành vi mua hàng của người tiêu dùng
- Biết được qui trình ra quyết định mua của người tiêu dùng
- Biết được các đặc trưng cơ bản của thị trường người tiêu dùng
- Biết được các loại thị trường tổ chức
- Biết được các yếu tố tác động đến hành vi mua hàng của tổ chức
- Biết được các loại quyết định mua của tổ chức
- Biết được qui trình ra quyết định mua của tổ chức
- Biết được các đặc trưng cơ bản của thị trường tổ chức
- Hiểu được hành vi của khách hàng là người tiêu dùng
- Hiểu được mối quan hệ trong mô hình hành vi người tiêu dùng
- Hiểu được các yếu tố cơ bản có ảnh hưởng đến hành vi mua hàng của người tiêu dùng
- Hiểu được hành vi của khách hàng là tổ chức
- Hiểu được các yếu tố cơ bản có ảnh hưởng đến hành vi mua hàng của tổ chức
- Vận dụng phân tích được các yếu tố chủ yếu ảnh hưởng đến hành vi mua hàng của người
tiêu dùng cho một sản phẩm cụ thể.
- Vận dụng phân tích được các yếu tố chủ yếu ảnh hưởng đến hành vi mua hàng của tổ
chức.
2. Nội dung:
2.1. Thị trường và hành vi người tiêu dùng là cá nhân
2.2. Thị trường và hành vi người tiêu dùng là tổ chức

Chương 5: Chiến lược marketing mục tiêu

Thời gian: 5 giờ

1. Mục tiêu:
- Biết được các dạng chiến lược thị trường
- Biết được khái niệm và mục đích của việc phân khúc thị trường
- Biết được các tiêu thức phân khúc thị trường
- Biết được những nguyên tắc cơ bản của việc phân khúc thị trường tiêu thụ
- Biết được khái niệm thị trường mục tiêu
- Biết được các tiêu chí trong đánh giá và lựa chọn thị trường mục tiêu
- Biết được khái niệm định vị và định vị thương hiệu
- Biết được các công cụ tạo đặc điểm khác biệt có sức cạnh tranh
- Biết được quy trình định vị thương hiệu
- Biết được các sai lầm chủ yếu khi định vị thương hiệu
- Hiểu được các dạng chiến lược thị trường
- Hiểu được lợi ích của việc phân khúc thị trường
- Hiểu được các công ty lựa chọn chiến lược chiếm lĩnh thị trường như thế nào
- Hiểu được các tiêu chí trong đánh giá và lựa chọn thị trường mục tiêu
- Hiểu được công ty xác định vị trí hàng hoá mới trên thị trường như thế nào
- Đánh giá được các khúc thị trường và lựa chọn được thị trường mục tiêu
cho một sản phẩm cụ thể.
2. Nội dung:
2.1. Các dạng chiến lược thị trường
2.2. Phân khúc thị trường
2.3. Chọn thị trường mục tiêu
2.4. Định vị sản phẩm và thương hiệu
Chương 6: Sản phẩm và thương hiệu

Thời gian: 6 giờ

1. Mục tiêu:
- Biết được các thuộc tính và thành phần của một sản phẩm
- Biết được cách phân loại sản phẩm
- Biết được khái niệm thương hiệu và các thành phần của thương hiệu
- Biết được các nội dung và yêu cầu liên quan đến bao bì và nhãn hiệu
- Biết được khái niệm về chủng loại và danh mục sản phẩm
- Biết được như thế nào là sản phẩm mới và các giai đoạn phát triển một sản phẩm mới
- Biết được chu kỳ sống sản phẩm

- Biết được đặc điểm của từng giai đoạn trong chu kỳ sống sản phẩm và các chiến lược 4p
thích ứng cho từng giai đoạn
- Hiểu được các chiến lược cho từng sản phẩm cụ thể
- Hiểu được giá trị của thương hiệu trong kinh doanh
- Hiểu được các chiến lược về chủng loại và danh mục sản phẩm
- Hiểu được cách quản trị chu kỳ sống sản phẩm
- Có thể phân tích chiến lược sản phẩm của một sản phẩm của một công ty cụ thể
2. Nội dung:
2.1. Sản phẩm trong Marketing
2.2. Thương hiệu
2.3. Quyết định về bao bì, nhãn hiệu
2.4. Quyết định về chủng loại và danh mục sản phẩm
2.5. Thiết kế sản phẩm mới
2.6. Chu kỳ sống sản phẩm
Chương 7: Định giá sản phẩm

Thời gian: 6 giờ

1. Mục tiêu:
- Biết được tầm quan trọng của giá
- Biết được các nhân tố ảnh hưởng hưởng đến việc định giá
- Biết được các phương pháp định giá
- Biết được các chiến lược định giá
- Biết được quy trình định giá
- Hiểu được các nhân tố ảnh hưởng đến việc định giá
- Hiểu được các phương pháp định giá
- Hiểu được các chiến lược định giá
- Phân tích được các nhân tố ảnh hưởng đến việc định giá
- Có thể nhận dạng được chiến lược định giá của doanh nghiệp
2. Nội dung:
2.1. Tầm quan trọng của giá
2.2. Nhân tố ảnh hưởng tới định giá
2.3. Một số phương pháp định giá
2.4. Các chiến lược định giá
2.5. Qui trình định giá
Chương 8. Phân phối và dịch vụ khách hàng

Thời gian: 6 giờ

1. Mục tiêu:
- Biết được khái niệm về phân phối
- Biết được cấu trúc kênh phân phối
- Biết được chức năng của các trung gian phân phối
- Biết được các căn cứ để lựa chọn
- Biết được mục tiêu của các quyết định kho vận
- Biết được các quyết định kho vận
- Biết cách tuyển chọn các thành viên của kênh phân phối
- Biết cách khuyến khích các thành viên của kênh phân phối
- Biết cách đánh giá các thành viên của kênh phân phối
- Hiểu được vai trò của kênh phân phối
- Hiểu được tầm quan trọng của các trung gian phân phối
- Hiểu được cách quản trị kênh phân phối
- Có thể vận dụng để quản trị kênh phân phối trong doanh nghiệp
2. Nội dung:
2.1. Phân phối trong marketing
2.2. Kênh phân phối
2.3. Các trung gian trong kênh phân phối
2.4. Các quyết định thiết kế kênh phân phối
2.5. Các quyết định phân phối hàng hóa vật chất
2.6. Quản lý kênh phân phối
Chương 9. Công cụ truyền thông và quảng bá
1. Mục tiêu:
- Biết được mô hình truyền thông
- Biết được khái niệm về chiêu thị
- Biết được các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động chiêu thị
- Biết được các công cụ chiêu thị
- Biết được các phương pháp lập ngân sách cho hoạt động chiêu thị
- Hiểu được mô hình truyền thông
- Hiểu được mục đích của hoạt động chiêu thị
- Hiểu được các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động chiêu thị
- Hiểu được nội dung cơ bản của các công cụ chiêu thị
- Phân tích được các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động chiêu thị

Thời gian: 6 giờ

- Có thể vận dụng thiết kế những chương trình Marketing cho doanh nghiệp
2. Nội dung:
2.1. Quá trình truyền thông
2.2. Khái quát về chiêu thị
2.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động chiêu thị
2.4. Các công cụ chiêu thị
2.5. Lập ngân sách cho hoạt động chiêu thị
IV. Điều kiện thực hiện môn học:
1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Phòng học chuyên môn
2. Trang thiết bị máy móc: Projector
3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: Giấy khổ A0 và bút màu
4. Các điều kiện khác: Không
V. Nội dung và phương pháp, đánh giá:
1. Nội dung:
- Về kiến thức: Hiểu được nội dung cơ bản của môn Marketing căn bản – một bộ
phận của quản trị.
Cụ thể :
 Hiểu được khái niệm, tầm quan trọng, bản chất, các chức năng cơ bản của
Marketing đối với các doanh nghiệp.
 Nắm được môi trường Marketing.
 Nắm được hành vi của người tiêu dùng và doanh nghiệp.
 Nắm được cách phân khúc, lựa chọn và định vị thị trường.
 Nắm được chiến lược sản phẩm.
 Nắm được chiến lược giá.
 Nắm được chiến lược phân phối.
 Nắm được chiến lược xúc tiến.
- Về kỹ năng:
 Có khả năng vận dụng những kiến thức đã học vào lập kế hoạch Marketing
cho một sản phẩm.
 Có kiến thức nền tảng cho các môn học tiếp theo.
 Phát triển kĩ năng lập luận,có khả năng thuyết trình trước công chúng.
- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Có nhận thức đúng đắn trong việc nhìn nhận,
đánh giá một kế hoạch Marketing của một doanh nghiệp.
2. Phương pháp:

Bài tập cá nhân
- Số lượng bài: 03 bài
Bài 01 (làm tại lớp): Trong mỗi buổi học, để kiểm tra kiến thức sinh viên chuẩn
bị bài trước ở nhà, giảng viên cho sinh viên làm kiểm tra nhanh khoảng 10 phút. Các
bài kiểm tra này, sinh viên không được báo trước thời gian. Giảng viên chọn ngẫu
nhiên một bài để chấm điểm.
Bài 02 (làm tại lớp): thời gian 01 tiết, kiểm tra giữa kỳ, sinh viên được biết
trước thời gian kiểm tra.
Bài 03 (làm tại lớp): thời gian 01 tiết, kiểm tra cuối kỳ, sinh viên được biết
trước thời gian kiểm tra.
- Đánh giá:
Bài 01 tính điểm thưởng, điểm thưởng được cộng vào điểm thường xuyên
trước khi nhân trọng số. Điểm thưởng tối đa là 01 điểm.
Bài 02 và bài 03, mỗi bài tính 25% điểm thường xuyên.
- Đánh giá thông qua các bài kiểm tra cá nhân, hình thức tự luận.
- Điểm thường xuyên

: 50%

+ Bài kiểm tra cá nhân 1

: 25%

+ Bài kiểm tra cá nhân 2

: 25%

- Thi kết thúc học phần

: 50%

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:
1. Phạm vi áp dụng môn học:
 Thuộc chương trình đào tạo trình độ: Đại học, Cao đẳng, hình thức đào tạo:
Chính qui, GDTX.
 Loại học phần: Bắt buộc
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:
- Đối với giáo viên, giảng viên: Trình bày và hướng dẫn sinh viên nghiên cứu học
tập theo định hướng, cùng sinh viên tham gia thảo luận giải quyết những thắc mắc của
sinh viên.
- Đối với người học:
 Dự lớp: là kiến thức căn bản làm nền tảng cho các môn học chuyên ngành
nên sinh viên phải tham dự thường xuyên và tham gia thảo luận trên lớp.
 Bài tập: Hoàn thành tất cả các bài tập do giảng viên yêu cầu bao gồm bài tập
trong lớp và bài tập ở nhà.
 Khác: Sinh viên cần đọc thêm các tài liệu tham khảo khác trên các sách, giáo
trình và internet để hỗ trợ thêm kiến thức về marketing.
3. Những trọng tâm cần chú ý: Bài kiểm tra và bài tập giống nhau nhận điểm 0.
4. Tài liệu tham khảo:

 Quách Thị Bửu Châu – Đinh Tiên Minh – Nguyễn Công Dũng – Đào Hoài
Nam-Nguyễn văn Trưng. 2010. Marketing căn bản. Khoa Thương mại Du lịch. Đại
học Kinh tế TP.HCM. NXB Lao động.
 Nguyễn Thị Liên Diệp – Hồ Đức Hùng – Phạm Văn Nam. Năm. Marketing
cơ bản. NXB Thống kê.
 Phan Đình Quyền – Trần Thị Ý Nhi – Võ Thị Ngọc Trinh –Nguyễn Ngọc
Quế Trân. 2010. Giảng trình môn học Nguyên Lý Marketing.
 Cao Minh Toàn. 2008. Tài liệu giảng dạy Marketing căn bản. Trường Đại
học An Giang. Lưu hành nội bộ.
 Nguyễn Đình Thọ - Nguyễn Thị Mai Trang. 2007. Nguyên lý marketing.
Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh. NXB Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh
 Trần Minh Đạo. 2008. Giáo trình Marketing căn bản. Đại học Kinh tế Quốc
Dân. NXB Đại học Kinh tế Quốc Dân.


Lưu Thanh Đức Hải. 2007. Quản trị tiếp thị. NXB Giáo dục.



Các giáo trình Marketing căn bản của Philip Kotler.



Các giáo trình Marketing căn bản của các tác giả khác.

5. Ghi chú và giải thích (nếu có):
13.

NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN

Tên Môn học: NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN
Mã môn học: MH
Thời gian thực hiện môn học: 60 giờ; (Lý thuyết: 26 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo
luận, bài tập: 30 giờ; Kiểm tra: 4 giờ).
I. Vị trí, tính chất của môn học:
- Vị trí: môn học cơ sở
- Tính chất: môn học bắt buộc
II. Mục tiêu môn học:
- Kiến thức: cung cấp kiến thức cơ bản về kế toán cho sinh viên ngành kinh tế, cụ thể là
các phương pháp kế toán: chứng từ, tài khoản và ghi sổ kép, tính giá, tổng hợp- cân đối
kế toán và kế toán các quá trình sản xuất kinh doanh chủ yếu trong doanh nghiệp sản
xuất và thương mại.
- Kỹ năng:
 Hình thành và phát triển năng lực thu thập thông tin về kế toán, kỹ năng tổng hợp,
hệ thống hóa thông tin kế toán tài chính.
 Sinh viên có những kỹ năng cơ bản của kế toán, từ đó có thể lập chứng từ, thực
hiện các phương pháp kế toán để ghi sổ kế toán, lập báo cáo tài chính.
 Hình thành và phát triển kỹ năng vận dụng kiến thức kế toán vào những môn học
sau có liên quan đến kế toán.

-

Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

Sinh viên có cái nhìn tổng quan về nhiệm vụ, vai trò và tầm quan trọng của công tác kế
toán trong đơn vị sản xuất kinh doanh
III. Nội dung môn học:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:
Thời gian (giờ)
Số
TT

Tên các bài trong môn học

1 Bài mở đầu: Chương 1:TỔNG
QUAN VỀ KẾ TOÁN
1. Lịch sử ra đời của Kế toán
2. Định nghĩa kế toán
3. Phân loại kế toán
4. Vai trò của kế toán
5. Đối tượng sử dụng thông tin
kế toán
6. Đối tượng của kế toán
6.1 Tình hình tài chính
6.2 Tình hình kinh doanh
6.3 Tình hình khác
7. Môi trường pháp lý của kế
toán
2 Bài 2: Chương 2: TỔNG HỢP –
CÂN ĐỐI

Thực hành,
Tổng
Lý thí nghiệm, Kiểm
số thuyết thảo luận, tra
bài tập
6
3
3

7

3

4

9

4

5

1. Khái niệm, bản chất, ý
nghĩa
2. Quan hệ cân đối của đối
tượng kế toán
3. Hệ thống bảng tổng hợp cân
đối kế toán
4. Bảng tổng hợp cân đối kế
toán tổng thế
5. Bảng cân đối kế toán
5.1 Báo cáo kết quả hoạt
động kinh doanh
5.2 Báo cáo lưu chuyển tiền
tệ
3 Bài 3: Chương 3: TÀI KHOẢN –
GHI SỔ KÉP

1. Khái niệm
2. Đặc điểm của tài khoản
3. Hệ thống tài khoản kế toán
thống nhất
4. Nội dung và kết cấu tài
khoản
4.1 Kết cấu chung
4.2 Kết cấu các tài khoản cơ
bản
5. Ghi sổ kép và định khoản kế
toán
5.1 Ghi sổ kép
5.2 Định khoản kế toán
6. Kế toán tổng hợp và kế toán
chi tiết
7. Bảng cân đối tài khoản
4 Bài 4: Chương 4: TÍNH GIÁ
CÁC ĐỐI TƯỢNG KẾ TOÁN
1. Khái niệm, ý nghĩa
2. Các loại giá chủ yếu sử
dụng trong kế toán
3. Tính giá một số đối tượng
kế toán chủ yếu
3.1 Tài sản cố định
3.2 Hàng tồn kho
5 Bài 5: Chương 5: CHỨNG TỪ
KẾ TOÁN VÀ KIỂM KÊ
1. Khái niệm về chứng từ kế
toán
2. Vai trò của chứng từ kế toán
3. Các yếu tố cơ bản của
chứng từ
4. Phân loại chứng từ kế toán
5. Trình tự luân chuyển chứng
từ
5.1 Lập chứng từ kế toán
5.2 Kiểm tra chứng từ
5.3 Sử dụng chứng từ
5.4 Lưu trữ và bảo quản
chứng từ
6. Kiểm kê tài sản doanh
nghiệp
6.1 Khái niệm
6.2 Phân loại kiểm kê

6

3

2

2

3

6.3 Phương pháp tiến hành
kiểm kê
6.4 Vai trò của kế toán trong
kiểm kê
6 Bài 6: Chương 6: KẾ TOÁN
CÁC QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT
KINH DOANH CHỦ YẾU
1. Kế toán các yếu tố cơ bản
của quá trình sản xuất
1.1.1. Kế toán tài sản cố
định
1.1.2. Kế toán nguyên vật
liệu
1.1.3. Kế toán công cụ dụng
cụ
1.1.4. Kế toán tiền lương và
các khoản trích theo
lương
2. Kế toán tập hợp chi phí sản
xuất và tính giá thành
2.1 Kế toán chi phí nguyên
vật liệu trực tiếp
2.2 Kế toán chi phí nhân
công trực tiếp
2.3 Kế toán chi phí sản xuất
chung
2.4 Kế toán tập hợp chi phí
sản xuất và tính giá thành
3. Kế toán xuất kho thành
phẩm
4. Kế toán chi phí bán hàng và
chi phí quản lý doanh
nghiệp
5. Kế toán chi phí thuế thu
nhập doanh nghiệp
6. Kế toán xác định kết quả
kinh doanh
7. Kế toán mua hàng hóa
8. Kế toán bán hàng hóa
7 Bài 7: chương 7: KỸ THUẬT
GHI SỔ, SỬA SAI SỔ KẾ TOÁN
VÀ CÁC HÌNH THỨC SỔ KẾ
TOÁN
1. Khái niệm và nội dung sổ kế
toán

19

8

11

7

3

4

2. Kỹ thuật ghi sổ, sửa sổ kế
toán
2.1 Mở sổ
2.2 Ghi sổ
2.3 Khóa sổ
2.4 Sửa sai sổ kế toán
3. Hệ thống sổ kế toán
3.1 Hình thức Nhật ký – sổ
cái
3.2 Hình thức nhật ký chung
3.3 Hình thức chứng từ ghi
sổ
3.4 Hình thức nhật ký chứng
từ
8
9

Kiểm tra giữa kỳ
Kiểm tra cuối kỳ
Cộng

2

2

2

2

60

26

30
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2. Nội dung chi tiết:
Bài 1:

TỔNG QUAN VỀ KẾ TOÁN

Thời gian: 6 giờ

1. Mục tiêu của bài: giúp sinh viên có cái nhìn tổng quan về kế toán như lịch sử ra đời,
khái niệm, vai trò, phân loại, đối tượng sử dụng, nguyên tắc và yêu cầu cơ bản của kế
toán
2. Nội dung bài:
2.1. Lịch sử ra đời của kế toán
2.2. Định nghĩa kế toán
2.3. Phân loại kế toán
2.4. Vai trò của kế toán
2.5. Đối tượng sử dụng thông tin kế toán
2.6. Đối tượng của kế toán
2.6.1. Tình hình tài chính
2.6.2. Tình hình kinh doanh
2.6.3. Tình hình khác
2.7. Giới thiệu về môi trường pháp lý của kế toán
2.7.1. Các yêu cầu cơ bản của kế toán
2.7.2. Những nguyên tắc kế toán cơ bản

2.8. Các phương pháp của kế toán
Bài 2:

PHƯƠNG PHÁP TỔNG HỢP – CÂN ĐỐI

Thời gian: 7 giờ

1. Mục tiêu của bài: sinh viên nắm được quan hệ đối ứng của kế toán, hệ thống báo cáo
tài chính kế toán, khái niệm, tính chất, nội dung và phương pháp lập bảng cân đối kế
toán và báo cáo kết quả kinh doanh.
2. Nội dung bài:
2.1 Khái niệm, bản chất, ý nghĩa
2.2 Quan hệ cân đối của đối tượng kế toán
2.3 Hệ thống bảng tổng hợp cân đối kế toán
2.4 Bảng tổng hợp cân đối kế toán tổng thế
2.4.1 Bảng cân đối kế toán
2.4.2 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
2.4.3 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
Bài 3:

TÀI KHOẢN VÀ GHI SỔ KÉP

Thời gian: 9 giờ

1. Mục tiêu của bài: sinh viên nắm được khái niệm, đặc điểm của tài khoản, nội dung hệ
thống tài khoản kế toán thống nhất, kết cấu của các loại tài khoản, cách ghi sổ kép và
hạch toán kế toán.
2. Nội dung bài:
2.1. Khái niệm
2.2. Đặc điểm của tài khoản
2.3. Hệ thống tài khoản kế toán thống nhất
2.4. Nội dung và kết cấu tài khoản
2.4.1. Kết cấu chung
2.4.2. Kết cấu các tài khoản cơ bản
2.5. Ghi sổ kép và định khoản kế toán
2.5.1. Ghi sổ kép
2.5.2. Định khoản kế toán
2.6. Kế toán tổng hợp và kế toán chi tiết
2.7. Bảng cân đối tài khoản
Bài 4:

TÍNH GIÁ CÁC ĐỐI TƯỢNG KẾ TOÁN

Thời gian: 6 giờ

1. Mục tiêu của bài: sinh viên nắm được khái niệm, nghĩa của việc tính giá. Hiểu và tính
được giá nhập kho trong các trường hợp tăng của tài sản cố định và hàng tồn kho.
Nắm được các phương pháp xuất kho và tính giá xuất kho hàng tồn kho tại doanh
nghiệp.
2. Nội dung bài:

2.1 Khái niệm, ý nghĩa
2.2 Các loại giá chủ yếu sử dụng trong kế toán
2.3 Tính giá một số đối tượng kế toán chủ yếu
2.3.1 Tài sản cố định
2.3.2 Hàng tồn kho
Bài 5:

CHỨNG TỪ KẾ TOÁN VÀ KIỂM KÊ

Thời gian: 2 giờ

1. Mục tiêu của bài: sinh viên nắm được khái niệm chứng từ, vai trò, phân loại, các yếu
tố cơ bản của chứng từ, trình tự lưu chuyển chứng từ và kiểm kê tài sản tại doanh
nghiệp.
2. Nội dung bài:
2.1 Khái niệm về chứng từ kế toán
2.2 Vai trò của chứng từ kế toán
2.3 Các yếu tố cơ bản của chứng từ
2.4 Phân loại chứng từ kế toán
2.5 Trình tự luân chuyển chứng từ
2.5.1 Lập chứng từ kế toán
2.5.2 Kiểm tra chứng từ
2.5.3 Sử dụng chứng từ
2.5.4 Lưu trữ và bảo quản chứng từ
2.6 Kiểm kê tài sản doanh nghiệp
2.6.1 Khái niệm
2.6.2 Phân loại kiểm kê
2.6.3 Phương pháp tiến hành kiểm kê
2.7 Vai trò của kế toán trong kiểm kê
Bài 6: KẾ TOÁN CÁC QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH CHỦ
YẾU
Thời gian: 19 giờ
1. Mục tiêu của bài: sinh viên nắm được quy trình kế toán trong 2 loại hình doanh
nghiệp là sản xuất và thương mại như: kế toán các trường hợp tăng giảm khấu hao tài
sản cố định, nhập và xuất kho công cụ dụng cụ, nguyên vật liệu, hàng hóa, hạch toán
lương cho người lao động, tập hợp chi phí sản xuất, tính giá thành sản phẩm. Từ đó
hạch toán đước các nghiệp vụ tiêu thụ hàng hóa, chi phí phát sinh tại các bộ phận của
doanh nghiệp và xác định kết quả kinh doanh của doanh nghiệp trong 1 kỳ hoạt động.
2. Nội dung bài:
2.1 Kế toán các yếu tố cơ bản của quá trình sản xuất
2.1.1. Kế toán tài sản cố định

2.1.2. Kế toán nguyên vật liệu
2.1.3. Kế toán công cụ dụng cụ
2.1.4. Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương
2.2 Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành
2.2.1 Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp
2.2.2 Kế toán chi phí nhân công trực tiếp
2.2.3 Kế toán chi phí sản xuất chung
2.2.4 Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành
2.3 Kế toán xuất kho thành phẩm
2.4 Kế toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp
2.5 Kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp
2.6 Kế toán xác định kết quả kinh doanh
2.7 Kế toán mua hàng hóa
2.8 Kế toán bán hàng hóa
Bài 7: KỸ THUẬT GHI SỔ, SỬA SAI SỔ KẾ TOÁN VÀ CÁC HÌNH THỨC
SỔ KẾ TOÁN
Thời gian: 7 giờ
1

Mục tiêu của bài: sinh viên nắm được kỹ thuật mở sổ, ghi sổ, khóa sổ kế toán, các
phương pháp sửa sai sổ kế toán và các hình thức sổ kế toán mà doanh nghiệp có thể
áp dụng theo quy định.

2

Nội dung bài:
2.1 Khái niệm và nội dung sổ kế toán
2.2 Kỹ thuật ghi sổ, sửa sổ kế toán
2.2.1 Mở sổ
2.2.2 Ghi sổ
2.2.3 Khóa sổ
2.2.4 Sửa sai sổ kế toán
2.3 Hệ thống sổ kế toán
2.3.1 Hình thức Nhật ký – sổ cái
2.3.2 Hình thức nhật ký chung
2.3.3 Hình thức chứng từ ghi sổ
2.3.4 Hình thức nhật ký chứng từ

IV. Điều kiện thực hiện môn học
1. Phòng học chuyên môn hóa, nhà xưởng: Phòng học
2. Trang thiết bị máy móc: máy chiếu,LCD, micro

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: sách, giáo trình
4. Các điều kiện khác:
V. Nội dung và phương pháp đánh giá
1. Nội dung:
- Kiến thức: sinh viên nắm và hiểu được các kiến thức về nguyên tắc kế toán,
phương pháp lập, lưu chuyển, bảo quản chứng từ, kết cấu của các loại tài khoản, các
phương pháp tính giá đối tượng kế toán tính toán, định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát
sinh trong doanh nghiệp và phương pháp lập báo cáo tài chính (bảng cân đối kế toán và
báo cáo kết quả kinh doanh)...
- Kỹ năng: lập được chứng từ, ghi sổ sách kế toán, tính toán, định khoản các nghiệp
vụ kinh tế phát sinh trong doanh nghiệp, lập được báo cáo tài chính.
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: chủ động vận dụng được kiến thức đã học để
tiếp tục nghiên cứu các môn học khác trong chương trình đào tạo.
2. Phương pháp: sinh viên tham gia môn học phải thực hiện bài tập cá nhân và bài tập
nhóm.
Bài tập cá nhân : Số lượng bài: 03 bài
Bài 01 (làm tại lớp): Thời gian 15 phút, kiểm tra không biết trước thời gian. Giảng
viên cho thực hiện nhiều lần kiểm tra và sẽ ngẫu nhiên một bài để chấm điểm.
Bài 02 (làm tại lớp): kiểm tra giữa kỳ, sinh viên được biết trước thời gian kiểm tra.
Bài 03 (làm tại lớp): kiểm tra cuối kỳ, sinh viên được biết trước thời gian kiểm tra.
Bài tập nhóm: Số lượng bài: 1 bài (làm ở nhà)
5-7 sinh viên/ nhóm sẽ thực hiện một bài tập thực hành về lập chứng từ và ghi chép
sổ sách kế toán.
- Đánh giá:
Bài 01: tính 5% điểm thường xuyên.
Bài 02 và bài 03: mỗi bài tính 15% điểm thường xuyên.
Bài tập nhóm: tính 15% điểm thường xuyên
Ngoài ra sinh viên sửa bài tập được tính điểm thưởng, điểm thưởng được cộng vào
điểm thường xuyên sau khi nhân trọng số. Điểm thưởng tối đa là 01 điểm.
VI. Hướng dẫn thực hiện môn học
1. Phạm vi áp dụng môn học: áp dụng cho sinh viên khối ngành kinh tế.
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:
- Đối với giáo viên, giảng viên: giảng viên giảng dạy lý thuyết dựa trên tài liệu giảng
dạy. Hướng dẫn sinh viên thảo luận, sửa bài tập trên lớp và tự nghiên cứu ở nhà.
- Đối với người học: đọc trước tài liệu ở nhà, lên lớp tập trung nghe giảng, thảo luận
và làm bài tập và thực hành ghi sổ
3. Những trọng tâm cần chú ý:

4. Tài liệu tham khảo:
[1] Bộ môn tài chính Kế toán (2017). Nguyên lý kế toán. Nhóm tác giả Bộ môn Tài chính
- Kế toán, Khoa Kinh tế-QTKD, ĐH An Giang.
[2] PGS.TS. Võ Văn Nhị (2015). Nguyên lý kế toán. Nhà xuất Kinh tế TP.HCM.
[3] Quốc Hội (2015), Luật kế toán Việt Nam, số: 88/2015/QH13.
[4] Bộ tài chính (2014), Thông tư hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp VN, Thông tư
200/2014-BTC.
[5] Chuẩn Mực kế toán Việt Nam.
5. Ghi chú và giải thích (nếu có):
14.

KỸ NĂNG TRUYỀN THÔNG

Tên môn học: Kỹ năng truyền thông
Mã môn học: MH
Thời gian thực hiện môn học: 45 giờ; (Lý thuyết: 15 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo
luận, bài tập: 22 giờ; Kiểm tra 8 giờ)
I. Vị trí, tính chất của môn học:
- Vị trí: đây là môn học đại cương bắt buộc, cung cấp cho sinh viên khái niệm cơ
bản về kỹ năng truyền thông, giới thiệu mô hình của quá trình truyền thông, các kỹ năng
truyền thông bao gồm kỹ năng thuyết trình, kỹ năng hội họp và kỹ năng giao tiếp nơi công
sở, cùng với các nguyên tắc cơ bản trong truyền thông và thực hành vận dụng những
nguyên tắc cơ bản đó trong thời gian học tập cũng như làm nền tảng phát triển các kỹ
năng cần thiết trong môi trường công sở sau khi tốt nghiệp.
- Tính chất: đây là môn học với các kiến thức được đúc kết dựa trên các kinh nghiệm
giải quyết các tình huống thực tế, môn học lồng ghép các buổi giảng kiến thức trên lớp và
thực hành các kỹ năng giúp các cá nhân có cơ hội tự học hỏi và nhận thức về bản thân để
có hướng phát triển và rèn luyện các kỹ năng này.
II. Mục tiêu môn học:
- Về kiến thức:Nắm vững các kiến thức về truyền thông và các nguyên tắc truyền
thông cơ bản
- Về kỹ năng: có thể giải quyết tình huống thực tiễn phát sinh nơi công sở dựa trên
các kiến thức truyền thông đã được học.
- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: các cá nhân có thể thích nghi tốt trong các môi
trường kinh doanh khác nhau và phát triển các kỹ năng mềm cần thiết cho công việc.

III. Nội dung môn học:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:
Thời gian (giờ)
Số
TT

Tên chương, mục

Tổng số

Thực hành, thí
nghiệm, thảo
luận, bài tập

Lý
thuyết

Kiểm tra

1

Chương 1. Tổng quan
về truyền thông.

8

5

3

0

2

Chương 2. Kỹ năng
thuyết trình

16

2

10

4

3

Chương 3. Kỹ năng
hội họp

11

4

5

2

4

Chương 4. Kỹ năng
giao tiếp nơi công sở

10

4

4

2

Cộng

45

15

22
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2. Nội dung chi tiết:
Chương 1. Tổng quan về truyền thông

Thời gian: 8 giờ

1. Mục tiêu:
- Biết và hiểu được khái niệm kỹ năng, khái niệm truyền thông và những hình
thức cơ bản của truyền thông
- Biết và hiểu được các khái niệm và các nguyên tắc của từng kỹ năng cơ bản:
Lắng nghe, nói, viết và ứng xử
- Hiểu và vận dụng các nguyên tắc vào việc thực hiện các kỹ năng cơ bản
2. Nội dung chương:
2.1. Các khái niệm về kỹ năng, truyền thông, kỹ năng truyền thông:
2.1.1.Kỹ năng là gì
2.1.2.Truyền thông là gì
2.1.3.Khái niệm kỹ năng truyền thông
2.2. Quá trình truyền đạt thông tin
2.3. Các kỹ năng truyền thông cơ bản: lắng nghe, nói, viết và ứng xử trong giao tiếp
2.3.1. Kỹ năng lắng nghe
2.3.2. Kỹ năng viết
2.3.3. Kỹ năng nói

2.3.4. Kỹ năng ứng xử
Chương 2. Kỹ năng thuyết trình

Thời gian: 16 giờ

1. Mục tiêu:
- Biết và hiểu được khái niệm và vai trò của kỹ năng thuyết trình trong môi
trường đại học và môi trường kinh doanh
- Nắm được các bước thực hiện bài thuyết trình
- Biết và vận dụng được các nguyên tắc trình bày bài thuyết trình khi sử dụng
Microsoft Powerpoint
- Biết cách sử dụng ngôn ngữ cơ thể trong thuyết trình
- Thực hiện được một bài thuyết trình hoàn chỉnh theo một chủ đề tự chọn
2. Nội dung chương:
2.1.

Tổng quan về Kỹ năng thuyết trình

2.1.1. Khái niệm
2.1.2. Việc ứng dụng kỹ năng thuyết trình
2.2.

Chuẩn bị cho bài thuyết trình

2.2.1. Xác định mục tiêu cho bài thuyết trình
2.2.2. Xác định ý chính và ý phụ
2.2.3. Chuẩn bị các phương tiện hỗ trợ trực quan
2.2.4. Thực hiện bài thuyết trình
2.3.

Sau khi thuyết trình

2.3.1. Xử lý câu hỏi
2.3.2. Rút kinh nghiệm cho lần sau
Chương 3. Kỹ năng hội họp

Thời gian: 11 giờ

1. Mục tiêu:
- Biết được các nguyên nhân dẫn đến cuộc họp không hiệu quả và có được biện
pháp giúp cuộc họp trở nên hiệu quả
- Hiểu được nhiệm vụ và vai trò của từng thành viên: người tổ chức, chủ tọa,
người tham dự và thư ký và thực hiện được nhiệm vụ của từng thành viên
trong một tình huống hội họp bất kỳ
- Biết và vận dụng được nội dung các kỹ thuật hỗ trợ
- Tổ chức được một cuộc họp theo chủ đề bất kỳ và giải quyết được các tình
huống phát sinh trong cuộc họp
2. Nội dung chương:
2.1.

Tổng quan về hội họp

2.1.1. Lý do tổ chức cuộc họp

2.1.2. Phân loại cuộc họp
2.2.

Các thành viên và vai trò của họ trong cuộc họp

2.2.1. Người tổ chức
2.2.2. Chủ tọa
2.2.3. Người tham dự
2.2.4. Người ghi biên bản - thư ký
2.3.

Các kỹ thuật hỗ trợ hội họp

2.3.1. Kỹ thuật phát ý tưởng - Brain storming
2.3.2. Kỹ thuật dùng bảng so sánh - Force fields analysis
Chương 4. Kỹ năng giao tiếp nơi công sở

Thời gian: 10 giờ

1. Mục tiêu:
- Biết và hiểu được bản chất của giao tiếp công sở
- Hiểu được các nguyên tắc cơ bản trong giao tiếp
- Vận dụng các nguyên tắc trong việc giái quyết các tình huống giao tiếp nơi
công sở.
2. Nội dung chương:
2.1.

Định nghĩa và bản chất của giao tiếp

2.1.1. Định nghĩa
2.1.2. Bản chất
2.2.

Khái niệm giao tiếp nơi công sở

2.3.

Những rào cản trong giao tiếp

2.3.1. Chưa hiểu rõ đối tượng giao tiếp
2.3.2. Ngôn ngữ
2.3.3. Tình cảm, cảm xúc
2.3.4. Các mối quan hệ quyền hạn
2.3.5. Văn hóa tổ chức
2.4.

Những lưu ý trong giao tiếp

2.4.1. Nhận nhiệm vụ
2.4.2. Từ chối
2.4.3. Thuyết phục
2.5.

Những nguyên tắc cơ bản trong giao tiếp

2.5.1. Tôn trọng
2.5.2. Cởi mở

2.5.3. Chia sẻ
2.5.4. Góp ý và đón nhận góp ý
2.5.5. Thân thiện với mọi người
2.5.6. Cư xử lịch thiệp
IV. Điều kiện thực hiện môn học:
1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng:Phòng học chuyên môn
2. Trang thiết bị máy móc: Projector/LCD
3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: Giấy A3, giấy A0, bút lông, bút màu.
4. Các điều kiện khác:không
V. Nội dung và phương pháp, đánh giá:
1. Nội dung:
- Kiến thức:
 Nắm được các khái niệm về truyền thông, các kỹ năng truyền thông cơ bản và
3 kỹ năng ứng dụng gồm kỹ năng thuyết trình, kỹ năng hội họp và kỹ năng
giao tiếp nơi công sở.
 Giải thích mô hình truyền thông, các nguyên tắc truyền thông cơ bản.
 Các bước thực hiện bài thuyết trình, các nguyên tắc thực hiện thuyết trình.
 Cách thức tổ chức và điều khiển các cuộc họp trong doanh nghiệp.
 Các nguyên tắc ứng xử cơ bản trong các tình huống giao tiếp nơi công sở
- Kỹ năng:
 Tổ chức kế hoạch truyền thông hiệu quả trong môi trường công sở.
 Phát triển khả năng phân tích, giải thích, tư duy và lập luận các tình huống
thực tiễn
 Thực hành trao đổi, giao tiếp hiệu quả bằng văn bản, văn bản điện tử.
 Tự tổ chức và trình bày một bài thuyết trình hiệu quả.
 Tổ chức, điều khiển các cuộc họp trong doanh nghiệp hiệu quả.
 Thực hành giao tiếp, ứng xử các tình huống giao tiếp nơi công sở.
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
 Tự lên kế hoạch rèn luyện các kỹ năng truyền thông cơ bản trong môi trường
đại học.
 Hành xử chuyên nghiệp, có trách nhiệm trong môi trường giảng đường và
trong môi trường công sở
 Thích ứng được với các môi trường kinh doanh khác nhau.
 Tự lên kế hoạch rèn luyện và phát triển các kỹ năng suốt đời.

2. Phương pháp:
 Đánh giá quá trình
-

Hỏi – đáp: Trà lời được các câu hỏi của giảng viên về Các kiến thức liên quan
đến nội dung bài học. Tỷ lệ: 5%

-

Tham gia lớp học: Tham gia và tích cực đóng góp ý kiến cho các buối học tập
và thực hành trên lớp. Tỷ lệ: 5%

 Đánh giá cuối kỳ
-

Thực hành bài thuyết trình trên lớp: Chia thành nhóm, thực hành hoàn chỉnh
một bài thuyết trình theo chủ đề chọn trước. Yêu cầu thuyết trình rõ ràng, lưu
loát, giao tiếp hiệu quả với khán giả; ứng dụng phương tiện hỗ trợ trực quan
và ngôn ngữ cơ thể một cách hợp lý. Tỷ lệ: 30%

-

Hoàn thành bài tập thu hoạch cho kỹ năng hội họp: Hình thành nhóm, tổ chức
thực hiện một cuộc họp theo chủ đề giảng viên đề ra và nộp lại biên bản họp.
Đánh giá qua hình thức, bố cục của biên bản; đánh giá hiệu quả giải quyết các
tình huống qua việc trả lời các câu hỏi của giảng viên.Biên bản chấm công
của nhóm, có chữ ký của các thành viên. Tỷ lệ: 30%

-

Thực hành các tình huống giao tiếp nơi công sở: Sinh viên trả lời câu hỏi liên
quan đến tình huống do giảng viên đưa ra thông qua hình thức thi vấn đáp
hoặc thi viết. Yêu cầu nắm được nội dung của tình huống, có cái nhìn bao
quát vấn đề; giải quyết vấn đề một cách hợp lý, trả lời được các câu hỏi của
giảng viên. Tỷ lệ: 30%

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:
1. Phạm vi áp dụng môn học:
 Thuộc chương trình đào tạo trình độ: Đại học, Cao đẳng, hình thức đào tạo:
Chính qui, GDTX.
 Loại học phần: Bắt buộc
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:
- Đối với giáo viên, giảng viên:Trình bày và hướng dẫn sinh viên nghiên cứu học tập
theo định hướng, cùng sinh viên tham gia thảo luận giải quyết những thắc mắc của sinh
viên, xây dựng các tình huống ứng xử ứng dụng cho từng phần lý thuyết
- Đối với người học:
 Sinh viên/học viên có trách nhiệm tham dự đầy đủ các buổi học. Trong
trường hợp nghỉ học do lý do bất khả kháng thì phải có giấy tờ chứng minh
đầy đủ và hợp lý.
 Sinh viên vắng quá 2 buổi học dù có lý do hay không có lý do đều bị coi như
không hoàn thành khóa học và phải đăng ký học lại vào học kỳ sau.
 Sinh viên không nên vắng mặt các buổi kiểm tra. Nếu không, sinh viên sẽ bị
điểm kém (0 điểm); nhưng nếu có lí do chính đáng, sinh viên sẽ được cho
kiểm tra lại.

 Tự học: Sinh viên phải tự đọc bài từng phần trước khi đến lớp theo lịch trình
quy ước.
 Sinh viên làm trước bài tập ở nhà để xem phần nào cần hỏi thêm, thảo luận
thêm trong lớp.
 Học phần được thực hiện trên nguyên tắc tôn trọng người học và người dạy.
Mọi hành vi làm ảnh hưởng đến quá trình dạy và học đều bị nghiêm cấm.
 Sinh viên/học viên phải đi học đúng giờ quy định. Sinh viên/học viên đi trễ
quá 5 phút sau khi giờ học bắt đầu sẽ không được tham dự buổi học.
 Tuyệt đối không làm ồn, gây ảnh hưởng đến người khác trong quá trình học.
 Tuyệt đối không được ăn uống, nhai kẹo cao su, sử dụng các thiết bị nhưđiện
thoại, máy nghe nhạc trong giờ học.
 Máy tính xách tay, máy tính bảng chỉ được thực hiện vào mục đích ghi chép
bài giảng, tính toán phục vụ bài giảng, bài tập, tuyệt đối không dùng vào việc
khác
3. Những trọng tâm cần chú ý:
4. Tài liệu tham khảo:
[1] Nguyễn Thị Ngọc Lan & cộng sự (2015), Kỹ năng truyền thông, Trường Đại
Học An Giang.
[2] Business Edge (2006), Giao tiếp trong quản lý: để tránh những lỗi giao tiếp
hằng ngày.Tp. Hồ Chí Minh: NXB Trẻ.
[3] Business Edge (2006), Hội họp và thuyết trình. Tp. Hồ Chí Minh:NXB Trẻ
[4] Dale Carnegie (2015), Đắc Nhân Tâm. Tp.Hồ Chí Minh: NXB Tổng hợp
TP.Hồ Chí Minh.
[5] Nguyễn Hữu Thân (2007), Truyền thông giao tiếp trong kinh doanh để hội
nhập toàn cầu. Tp. Hồ Chí Minh: NXB Thống Kê.
[6] Tony Buzan (2013), Bản đồ tư duy trong công việc. Hà Nội: NXB Lao Động
Xã Hội.
5. Ghi chú và giải thích (nếu có):
15.

QUẢN TRỊ HÀNH CHÍNH VĂN PHÒNG

Tên môn học: Quản trị hành chính văn phòng
Mã môn học: MH
Thời gian thực hiện môn học: 45 giờ; (Lý thuyết: 13 giờ; Thực hành, thảo luận: 30 giờ;
Kiểm tra 02 giờ)
I. Vị trí, tính chất của môn học:
- Vị trí: học phần được bố trí ở năm học thứ 2 của chương trình đào tạo.
- Tính chất: thuộc nhóm môn học bắt buộc.
II. Mục tiêu môn học:

1. Về kiến thức
- Nắm được những kiến thức căn bản về hành chính văn phòng và quản trị hành
chính văn phòng như: khái niệm, chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của văn phòng;
- Nắm được những kiến thức căn bản về quản trị hành chính văn phòng như: khái
niệm, chức năng, nhiệm vụ;
- Hiểu biết những công việc, nhiệm vụ, chức năng của nhà quản trị văn phòng, thư
ký văn phòng và nhân viên văn phòng;
- Nắm rõ vai trò của thông tin và quy trình tổ chức công tác thông tin; tổ chức sự
kiện, hội nghị; tổ chức các hoạt động giao tiếp, lễ tân;
- Hiểu biết cơ bản về hệ thống VB QPPL và hệ thống VB hành chính;
- Nắm vững các nguyên tắc/ yêu cầu cơ bản, thể thức và quy trình soạn thảo của VB
QPPL và VB hành chính;
- Hiểu được vị trí, yêu cầu của công tác văn thư, lưu trữ trong một tổ chức;
- Hiểu biết cơ bản về bảo quản tài liệu lưu trữ;
- Nắm vững những vấn đề liên quan đến con dấu và quy trình xử lý VB Đến/ Đi
trong tổ chức.
2. Về kỹ năng
- Phân tích, đánh giá thông tin và tổ chức tốt công tác thông tin;
- Vận dụng một số biện pháp và công cụ để quản lý thời gian hiệu quả;
- Hoạch định được kế hoạch tổ chức một sự kiện/ hội nghị/ cuộc họp quan trọng;
- Kỹ năng giao tiếp, lễ tân;
- Soạn thảo được các loại văn bản hành chính thông dụng;
- Có khả năng vận dụng những kiến thức đã học vào việc quản lý văn bản đến/đi và
quản lý con dấu trong một tổ chức;
- Kỹ năng thuyết trình, lập luận và làm việc nhóm.
3. Về năng lực tự chủ và trách nhiệm
- Có nhận thức đúng về vai trò, vị trí và tầm quan trọng của hành chính văn phòng
trong một tổ chức;
- Xây dựng, nâng cao thái độ học tập và làm việc nghiêm túc cho người học.

III. Nội dung môn học:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:
Số
TT
1

Thời gian (giờ)
Tên chương, mục

Tổng
số

Lý
thuyết

Thực hành,

4

2

2

3

1

2

thảo luận

Chương 1 - Khái quát về Văn phòng
Quản trị hành chính văn phòng
1.1 Khái quát về văn phòng
1.1.1 Khái niệm
1.1.2 Chức năng
1.1.3 Nhiệm vụ
1.2 Khái quát về Quản trị hành chính
văn phòng
1.2.1 Khái niệm
1.2.2 Chức năng
1.2.3 Vai trò
1.3 Công tác tổ chức văn phòng
1.3.1 Các yếu tố ảnh hưởng đến công
tác văn phòng
1.3.2 Cơ cấu tổ chức của văn phòng

2

Chương 2 – Quản trị lao động văn
phòng
2.1 Khái niệm, chức năng và phân
loại lao động hành chính văn phòng
2.2 Quản trị văn phòng
2.2.1 Chức năng nhiệm vụ
2.2.2 Yêu cầu
2.3 Thư ký văn phòng
2.3.1 Khái niệm
2.3.2 Chức năng, nhiệm vụ
2.3.3 Yêu cầu
2.4 Quản trị viên văn phòng
2.4.1 Khái niệm 5

Kiểm
tra

Số
TT

Thời gian (giờ)
Tên chương, mục

Tổng
số

Lý
thuyết

Thực hành,

5

1

4

12

3

8

16

4

12

thảo luận

Kiểm
tra

2.4.2 Chức năng, nhiệm vụ
2.4.3 Yêu cầu
3

Chương 3 - Tổ chức công tác thông
tin
3.1 Khái niệm, vai trò, phân loại
thông tin
3.2 Tổ chức công tác thông tin
3.2.1 Yêu cầu
3.2.2 Quy trình tổ chức công tác
thông tin
3.2.3 Rủi ro trong quản lý thông tin
3.3 Thư điện tử
3.3.1 Vai trò
3.3.2 Quy trình quản lý

4

Chương 4 - Một số nghiệp vụ cơ bản
của Quản trị hành chính văn phòng
4.1 Quản lý thời gian làm việc
4.1.1 Khái niệm
4.1.2 Công cụ hoạch định thời gian
4.1.3 Tầm quan trọng của việc quản lý
thời gian hiệu quả
4.2 Tổ chức sự kiện quan trọng
4.2 1 Ý nghĩa của sự kiện
4.2.2 Trình tự tổ chức sự kiện
4.3 Tổ chức các hoạt động giao tiếp,
lễ tân
4.3.1 Khái niệm, vai trò, nguyên tắc
của công tác lễ tân
4.3.2 Tổ chức tiếp khách tại cơ quan
làm việc

5

Chương 5 – Soạn thảo và trình bày

1

Thời gian (giờ)

Số
TT

Tên chương, mục

Tổng
số

Lý
thuyết

Thực hành,
thảo luận

Kiểm
tra

5

2

2

1

45

13

30

2

văn bản
5.1 Khái quát về văn bản
5.1.1 Khái niệm
5.1.2 Vai trò, chức năng
5.1.3 Phân loại
5.1.4 Hệ thống văn bản quản lý của
doanh nghiệp
5.2 Soạn thảo và trình bày văn bản
5.2.1 Thể thức văn bản
5.2.2 Kỹ thuật trình bày
5.2.3 Yêu cầu khi soạn thảo
5.2.4 Quy trình soạn thảo văn bản
6

Chương 6 – Công tác văn thư, lưu trữ
6.1 Công tác văn thư
6.1.1 Khái quát chung
6.1.2 Nội dung nghiệp vụ
6.2.3 Công tác lập hồ sơ
6.2 Công tác lưu trữ
6.2.1 Khái quát chung
6.2.2 Nội dung của công tác lưu trữ
hiện hành
Cộng

2. Nội dung chi tiết:
Chương 1 - Khái quát về Văn phòng Quản trị hành chính

Thời gian: 4 giờ

văn phòng
1.Mục tiêu: Hiểu và giải thích đúng khái niệm, chức năng và nhiệm vụ của hành chính
văn phòng. Nắm được cơ cấu tổ chức của một số loại văn phòng.
2. Nội dung chương:
1.1 Khái quát về văn phòng

1.1.1 Khái niệm
1.1.2 Chức năng
1.1.3 Nhiệm vụ
1.2 Khái quát về Quản trị hành chính văn phòng
1.2.1 Khái niệm
1.2.2 Chức năng
1.2.3 Vai trò
1.3 Công tác tổ chức văn phòng
1.3.1 Các yếu tố ảnh hưởng đến công tác văn phòng
1.3.2 Cơ cấu tổ chức của văn phòng
Chương 2 – Quản trị lao động văn phòng

Thời gian: 3 giờ

1.Mục tiêu: Biết được chức năng, nhiệm vụ của quản trị lao động văn phòng và công
việc, chức năng, nhiệm vụ, yêu cầu của từng đối tượng trong văn phòng.
2. Nội dung chương:
2.1 Khái niệm, chức năng và phân loại lao động hành chính
văn phòng
2.2 Quản trị văn phòng
2.2.1 Chức năng nhiệm vụ
2.2.2 Yêu cầu
2.3 Thư ký văn phòng
2.3.1 Khái niệm
2.3.2 Chức năng, nhiệm vụ
2.3.3 Yêu cầu
2.4 Quản trị viên văn phòng
2.4.1 Khái niệm 5
2.4.2 Chức năng, nhiệm vụ
2.4.3 Yêu cầu
Chương 3 - Tổ chức công tác thông tin

Thời gian: 5 giờ

1.Mục tiêu: Hiểu được vai trò của thông tin và các loại thông tin trong tổ chức. Nắm vững
yêu cầu và quy trình tổ chức thông tin cũng như quản lý thư điện tử.
2. Nội dung chương:
3.1 Khái niệm, vai trò, phân loại thông tin
3.2 Tổ chức công tác thông tin
3.2.1 Yêu cầu

3.2.2 Quy trình tổ chức công tác thông tin
3.2.3 Rủi ro trong quản lý thông tin
3.3 Thư điện tử
3.3.1 Vai trò
3.3.2 Quy trình quản lý
Chương 4 - Một số nghiệp vụ cơ bản của Quản trị hành

Thời gian: 12 giờ

chính văn phòng
1. Mục tiêu: Hiểu được tầm quan trọng của quản lý thời gian hiệu quả và biết cách quản
lý thời gian, tổ chức các sự kiện quan trọng hay công tác lễ tân trong tổ chức
2. Nội dung chương:
4.1 Quản lý thời gian làm việc
4.1.1 Khái niệm
4.1.2 Công cụ hoạch định thời gian
4.1.3 Tầm quan trọng của việc quản lý thời gian hiệu quả
4.2 Tổ chức sự kiện quan trọng
4.2 1 Ý nghĩa của sự kiện
4.2.2 Trình tự tổ chức sự kiện
4.3 Tổ chức các hoạt động giao tiếp, lễ tân
4.3.1 Khái niệm, vai trò, nguyên tắc của công tác lễ tân
4.3.2 Tổ chức tiếp khách tại cơ quan làm việc
Chương 5 – Soạn thảo và trình bày văn bản

Thời gian: 16 giờ

1.Mục tiêu: Hiểu biết cơ bản về hệ thống VB QPPL và hệ thống VB hành chính; Nắm
được các nguyên tắc/ yêu cầu và quy trình soạn thảo VB QPPL và VB hành chánh; Biết
yêu cầu chi tiết của thể thức văn bản QPPL và VBHC; Soạn thảo được các loại văn bản
hành chính thông dụng.
2. Nội dung chương:
5.1 Khái quát về văn bản
5.1.1 Khái niệm
5.1.2 Vai trò, chức năng
5.1.3 Phân loại
5.1.4 Hệ thống văn bản quản lý của doanh nghiệp
5.2 Soạn thảo và trình bày văn bản
5.2.1 Thể thức văn bản
5.2.2 Kỹ thuật trình bày

5.2.3 Yêu cầu khi soạn thảo
5.2.4 Quy trình soạn thảo văn bản
Chương 6 – Công tác văn thư, lưu trữ

Thời gian: 4 giờ

1. Mục tiêu: Hiểu được ý nghĩa, yêu cầu của công tác văn thư lưu trữ; Nắm vững và vận
dụng được quy trình quản lý văn bản, con dấu, tài liệu vào công việc thực tế
2. Nội dung chương:
6.1 Công tác văn thư
6.1.2 Khái quát chung
6.1.2 Nội dung nghiệp vụ
6.1 3 Công tác lập hồ sơ
6.2 Công tác lưu trữ
6.2.1 Khái quát chung
6.2.2 Nội dung của công tác lưu trữ hiện hành
IV. Điều kiện thực hiện môn học:
1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Phòng học chuyên môn
2. Trang thiết bị máy móc: Máy chiếu
3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: Phấn, bông bảng, giấy A4 và bút lông dầu
4. Các điều kiện khác: thực hành thực tế về sử dụng máy in và máy photo.
V. Nội dung và phương pháp, đánh giá:
1. Nội dung:
Về kiến thức
- Nắm được những kiến thức căn bản về hành chính văn phòng và quản trị hành
chính văn phòng như: khái niệm, chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của văn phòng;
- Nắm được những kiến thức căn bản về quản trị hành chính văn phòng như: khái
niệm, chức năng, nhiệm vụ;
- Hiểu biết những công việc, nhiệm vụ, chức năng của nhà quản trị văn phòng, thư
ký văn phòng và nhân viên văn phòng;
- Nắm rõ vai trò của thông tin và quy trình tổ chức công tác thông tin; tổ chức sự
kiện, hội nghị; tổ chức các hoạt động giao tiếp, lễ tân;
- Hiểu biết cơ bản về hệ thống VB QPPL và hệ thống VB hành chính;
- Nắm vững các nguyên tắc/ yêu cầu cơ bản, thể thức và quy trình soạn thảo của VB
QPPL và VB hành chính;
- Hiểu được vị trí, yêu cầu của công tác văn thư, lưu trữ trong một tổ chức;
- Hiểu biết cơ bản về bảo quản tài liệu lưu trữ;

- Nắm vững những vấn đề liên quan đến con dấu và quy trình xử lý VB Đến/ Đi
trong tổ chức.
Về kỹ năng
- Phân tích, đánh giá thông tin và tổ chức tốt công tác thông tin;
- Vận dụng một số biện pháp và công cụ để quản lý thời gian hiệu quả;
- Hoạch định được kế hoạch tổ chức một sự kiện/ hội nghị/ cuộc họp quan trọng;
- Kỹ năng giao tiếp, lễ tân;
- Soạn thảo được các loại văn bản hành chính thông dụng;
- Có khả năng vận dụng những kiến thức đã học vào việc quản lý văn bản đến/đi và
quản lý con dấu trong một tổ chức;
- Kỹ năng thuyết trình, lập luận và làm việc nhóm.
Về năng lực tự chủ và trách nhiệm
- Có nhận thức đúng về vai trò, vị trí và tầm quan trọng của hành chính văn phòng
trong một tổ chức;
- Xây dựng, nâng cao thái độ học tập và làm việc nghiêm túc cho người học.
2. Phương pháp:
2.1 Kiểm tra cá nhân và bài tập nhóm:
i) Bài tập kiểm tra cá nhân:
- Số lượng: 02 bài
+ Bài 01: tại lớp học, trắc nghiệm kết hợp tự luận, thời gian 01 tiết, kiểm tra giữa kỳ,
sinh viên được biết trước thời gian kiểm tra.
+ Bài 02: tại lớp học, tự luận, thời gian 01 tiết, kiểm tra cuối kỳ, sinh viên được biết
trước thời gian kiểm tra.
- Đánh giá: 30% số điểm môn học
ii) Bài tập nhóm:
- Số lượng: 01 bài (nhóm sinh viên làm tại nhà theo yêu cầu của giảng viên và nộp lại
theo thời gian quy định).
- Đánh giá: 20% số điểm môn học
2.2 Thi kết thúc học phần:
- Hình thức: tự luận
- Thời gian: 90 phút
- Đánh giá: 50% số điểm môn học
VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:
1. Phạm vi áp dụng môn học: thuộc chương trình đào tạo trình độ cao đẳng; hình thức
đào tạo Chính qui, GDTX.

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:
2.1 Đối với giáo viên, giảng viên:
- Trình bày và hướng dẫn sinh viên nghiên cứu học tập theo định hướng, cùng sinh
viên tham gia thảo luận và giải quyết những thắc mắc của sinh viên; hướng dẫn người học
thực hành thông qua những tình huống cho sẵn;
- Thực hiện nghiêm túc thời khóa biểu; chuẩn mực và tác phong của nhà giáo.
2.2 Đối với người học:
2.2.1 Quy định về tham dự lớp học
- Sinh viên/học viên có trách nhiệm tham dự đầy đủ các buổi học. Trong trường hợp
nghỉ học do lý do bất khả kháng thì phải có minh chứng đầy đủ và hợp lý;
- Tham gia thảo luận tích cực và nghiêm túc;
- Sinh viên vắng quá 2 buổi học dù có lý do hay không có lý do đều bị coi như không
hoàn thành khóa học và phải đăng ký học lại vào học kỳ sau.
2.2.2. Quy định về hành vi lớp học
Học phần được thực hiện trên nguyên tắc tôn trọng người học và người dạy. Mọi
hành vi làm ảnh hưởng đến quá trình dạy và học đều bị nghiêm cấm.
Sinh viên/học viên phải đi học đúng giờ quy định. Sinh viên/học viên đi trễ quá 5
phút sau khi giờ học bắt đầu sẽ không được tham dự buổi học.
Tuyệt đối không làm ồn, gây ảnh hưởng đến người khác trong quá trình học.
Tuyệt đối không được ăn uống, nhai kẹo cao su, sử dụng các thiết bị như điện thoại,
máy nghe nhạc trong giờ học.
Máy tính xách tay, máy tính bảng chỉ được thực hiện vào mục đích ghi chép bài
giảng, tính toán phục vụ bài giảng, bài tập, tuyệt đối không dùng vào việc khác.
2.2.3 Quy định về nộp bài tập nhóm
Nhóm sinh viên không nộp bài tập đúng thời hạn quy định thì bị coi như không nộp
bài và tất cả thành viên của nhóm sẽ nhận điểm không.
Thành viên nào không tham gia vào bài làm của nhóm mình sẽ nhận điểm KHÔNG
cho phần điểm bài tập nhóm.
2.3.4. Quy định về học vụ
Các vấn đề liên quan đến xin bảo lưu điểm, khiếu nại điểm, chấm phúc tra, kỷ luật
trường thì được thực hiện theo quy chế học vụ của Trường Đại học An Giang.
3. Những trọng tâm cần chú ý:
- Những bài kiểm tra cá nhân sai giống nhau và bất cứ hành vi gian lận như: xem tài
liệu, đọc bài cho bạn, cho người khác xem bài, xem bài của người khác trong lúc kiểm tra
đều nhận điểm 0 ở bài kiểm tra đó.
- Người học điểm danh hộ người khác sẽ bị cấm thi kết thúc học phần.

4. Tài liệu tham khảo:
4.1 Giáo trình
Nguyễn Thành Độ, Nguyễn Ngọc Điệp, Trần Phương Hiền (đồng chủ biên). 2012. Quản
trị văn phòng. Nhà xuất bản Đại học Kinh tế Quốc dân.
4.2 Tài liệu khác
[1] Nguyễn Ngọc Cẩn. 2001. 250 mẫu thường dùng trong việc soạn thảo văn bản quản lý
và kinh doanh. Nhà xuất bản Thống kê.
[2] Dương Văn Khảm. 2002. Nghiệp vụ thư ký văn phòng. Nhà xuất bản Chính trị Quốc
gia.
[3] Vương Thị Kim Thanh. 2009. Quản trị hành chính văn phòng. Nhà xuất bản thống kê.
[4] Nguyễn Hữu Thân. 2010. Quản trị hành chính văn phòng. Nhà xuất bản Lao động –
Xã hội.
5. Ghi chú và giải thích (nếu có):
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PHÁP LUẬT KINH TẾ

Tên mô đun: PHÁP LUẬT KINH TẾ
Mã mô đun: MD
Thời gian thực hiện mô đun: 45 giờ; (Lý thuyết: 34 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo
luận, bài tập: 9 giờ; Kiểm tra: 1 giờ)
I. Vị trí, tính chất của mô đun:
- Vị trí: mô đun này được học sau môn kinh tế vi mô, pháp luật đại cương và quản trị
học dành cho ngành Cao đẳng Quản trị kinh doanh.
- Tính chất: cung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ bản về những quy định của
pháp luật Việt Nam liên quan đến thành lập, tổ chức và chấm dứt hoạt động kinh doanh
của doanh nghiệp; địa vị pháp lý của doanh nghiệp; các chế tài áp dụng đối với hành vi
của doanh nghiệp; hợp đồng thương mại và giải quyết các tranh chấp liên quan đến hoạt
động kinh doanh và quản lý nội bộ doanh nghiệp.
II. Mục tiêu mô đun:
- Về kiến thức: cung cấp những kiến thức được quy định trong pháp luật kinh tế
- Về kỹ năng: biết vận dụng những quy định của pháp luật vào từng trường hợp cụ
thể trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp
- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: chủ động tích cực trong học tập và tổ chức
nhóm, có ý thức xây dựng đạo đức và trách nhiệm trong kinh doanh.

III. Nội dung mô đun:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:
Thời gian (giờ)
Số
TT

Tên các bài trong
mô đun

1

Tổng số

Lý
thuyết

Thực hành, thí
nghiệm, thảo
luận, bài tập

Bài 1. TỔNG QUAN
PHÁP LUẬT KINH
TẾ

3

2

1

2

Bài 2. QUY CHẾ
PHÁP LÝ CHUNG
VỀ CÁC CHỦ THỂ
KINH DOANH

20

14

3

1

3

Bài 3. PHÁP LUẬT
VỀ HỢP ĐỒNG
TRONG KINH
DOANH THƯƠNG
MẠI

12

8

3

1

4

Bài 4. PHÁP LUẬT
VỀ PHÁ SẢN

5

4

1

5

Bài 5. PHÁP LUẬT
VỀ GIẢI QUYẾT
TRANH CHẤP
TRONG KINH
DOANH

5

4

1

45

34

9

Cộng

Kiểm tra

2

2. Nội dung chi tiết:
Số
TT
1

Tên các bài trong
mô đun

Mục tiêu

Bài 1. TỔNG QUAN Cung cấp kiến thức tổng quan về pháp luật
PHÁP LUẬT KINH kinh tế và hình thành ý thức tuân thủ pháp
luật, chuẩn mực đạo đức trong kinh doanh
TẾ
1. Pháp luật kinh tế
và khuôn khổ pháp
lý cho hoạt động

Thời
gian
3

kinh doanh
1.1 Đối tượng điều
chỉnh và phương pháp
điều chỉnh của pháp
luật kinh tế
1.2 Quan hệ pháp luật
kinh tế
1.3 Các nguyên tắc
chung của pháp luật
kinh tế
1.4 Quản lý nhà nước
đối với hoạt động
kinh doanh
2. Đạo đức trong
kinh doanh và trách
nhiệm của doanh
nghiệp đối với hoạt
động xã hội
2

Bài 2. QUY CHẾ
PHÁP LÝ CHUNG
VỀ CÁC CHỦ THỂ
KINH DOANH
1. Quy chế pháp lý
chung về doanh
nghiệp
1.1 Doanh nghiệp và
địa vị pháp lý
1.2 Điều kiện và thủ
tục thành lập doanh
nghiệp
1.3 Tổ chức lại, giải
thể và phá sản doanh
nghiệp
2. Quy chế pháp lý
đối
với
doanh
nghiệp tư nhân và
công ty
2.1 Doanh nghiệp tư
nhân
2.2 Công ty theo pháp

Hiểu được tính chất, ưu điểm, hạn chế và
quy chế pháp lý của các loại hình kinh
doanh để qua đó sinh viên có thể vận dụng
pháp luật tổ chức kinh doanh cho phù hợp
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luật Việt Nam
2.3 Nhóm công ty
3. Chế độ pháp lý về
các chủ thể kinh
doanh khác
3.1 Doanh nghiệp nhà
nước
3.2 Doanh nghiệp có
vốn đầu tư nước
ngoài
3.3 Hợp tác xã
3.4 Hộ kinh doanh
3.5 Cá nhân hoạt
động thương mại
3

Hiểu được các quy định của pháp luật về
điều kiện có hiệu lực của hợp đồng, các
phương thức đảm bảo trong kinh doanh và
bản chất pháp lý đặc trưng của mỗi loại
hợp đồng để sinh viên có thể dự báo được
1. Chế độ pháp lý các rủi ro pháp lý khi vận dụng vào quá
trình giao kết hợp đồng nhằm hạn chế thiệt
chung về hợp đồng
hại cho doanh nghiệp.
1.1 Khái niệm và các
yếu tố của hợp đồng
Bài 3. PHÁP LUẬT
VỀ HỢP ĐỒNG
TRONG
KINH
DOANH THƯƠNG
MẠI

1.2 Hợp đồng vô hiệu
1.3 Trách nhiệm hợp
đồng
2. Các biện pháp
bảo đảm trong kinh
doanh
2.1 Cầm giữ tài sản
2.2 Cầm cố tài sản
2.3 Thế chấp tài sản
2.4 Bảo lãnh
2.5 Đặt cọc tài sản
2.6 Ký quỹ
2.7 Ký cược
2.8 Tín chấp
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3. Một số hợp đồng
thông dụng trong
hoạt động thương
mại
3.1 Hợp đồng mua
bán
3.2 Hợp đồng cung
ứng dịch vụ
3.3 Hợp đồng vận
chuyển
3. Hợp đồng cho thuê
tài sản
4

Bài 4. PHÁP LUẬT Giúp sinh viên nhận thức vai trò tích cực
của quy trình giải quyết phá sản; nắm được
VỀ PHÁ SẢN
1. Khái quát về phá sự khác biệt giữa giải thể và phá sản để lựa
chọn phương thức chấm dứt hoạt động
sản
kinh doanh phù hợp với hoàn cảnh của
1.1 Phá sản theo pháp doanh nghiệp và hợp tác xã
luật Việt Nam

5

1.2 Các hình thức phá
sản
2. Vai trò của pháp
luật phá sản
3. Điều kiện và trình
tự thủ tục giải quyết
phá
sản
doanh
nghiệp, hợp tác xã
3.1 Điều kiện tiến
hành giải quyết phá
sản
3.2 Các chủ thể tham
gia quá trình giải
quyết phá sản
3.3 Thủ tục giải quyết
phá sản
5

Bài 5. PHÁP LUẬT
VỀ GIẢI QUYẾT
TRANH
CHẤP
TRONG
KINH
DOANH

Giúp sinh viên biết được các điều kiện và
thủ tục giải quyết tranh chấp để có thể giải
quyết các tình huống tranh chấp thương
mại xảy ra trên thực tiễn

5

1. Các phương thức
giải quyết tranh
chấp trong kinh
doanh
2. Giải quyết tranh
chấp bằng tố tụng
toà án
3. Giải quyết tranh
chấp trong kinh
doanh bằng trọng
tại thương mại
Cộng

45

35

9

2

IV. Điều kiện thực hiện mô đun:
1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: tối đa 50 sinh viên/lớp
2. Trang thiết bị máy móc: máy chiếu, bảng, phấn, micro
3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:
4. Các điều kiện khác:
V. Nội dung và phương pháp, đánh giá:
1. Nội dung:
- Kiến thức: Thành lập, tổ chức quản lý doanh nghiệp; hợp đồng và phá sản.
- Kỹ năng: phân tích tình huống pháp lý và xác định căn cứ pháp lý phù hợp
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: tham gia xây dựng và tổ chức vận hành nhóm hiệu
quả, thảo luận và thuyết trình các vấn đề liên quan.
2. Phương pháp:
- Thang điểm đánh giá: 10
- Kiểm tra đánh giá quá trình:
+ Chuyên cần: 5%
+ Điểm thảo luận: 5%
+ Điểm kiểm tra: 40%
- Điểm thi kết thúc học phần: 50%
+ Hình thức thi: tự luận
+ Thời lượng thi: 90 phút
+ Sinh viên chỉ được sử dụng tài liệu giấy

VI. Hướng dẫn thực hiện mô đun:
1. Phạm vi áp dụng mô đun: mô đun còn có thể áp dụng cho sinh viên các ngành học
kinh tế khác.
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập mô đun:
- Đối với giáo viên, giảng viên: xác định mục tiêu từng bài mà có phương pháp phù
hợp, kiểm tra đột xuất để đánh giá sự chuyên cần của sinh viên, nên có điểm thưởng để
khích lệ khả năng phát hiện vấn đề và ham học hỏi của sinh viên.
- Đối với người học: sinh viên phải đọc văn bản trước ở nhà và đến lớp phải có đầy
đủ văn bản pháp luật theo yêu cầu.
3. Những trọng tâm cần chú ý:
4. Tài liệu tham khảo:
- Tài liệu học tập bắt buộc:
+Tập bài giảng Pháp luật Kinh tế - TS. Trần Lê Đăng Phương
+ Các văn bản pháp luật có liên quan: Luật Doanh nghiệp 2014, Luật Thương mại
2005, Bộ Luật Dân sự 2015, Luật Phá sản 2014, Luật Trọng tài Thương mại 2010…
- Tài liệu tham khảo:
+ Phạm Duy Nghĩa, Chuyên khảo Luật kinh tế, NXB Đại học quốc gia Hà Nội 2004.
+ Nguyễn Ngọc Bích và Nguyễn Đình Cung, Công ty vốn, quản lý và tranh chấp,
NXB Phương Nam 2009.
5. Ghi chú và giải thích (nếu có):
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QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH

Tên mô đun: Quản trị Tài chính
Mã mô đun: MD
Thời gian thực hiện mô đun: 60 giờ; (Lý thuyết: 30 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo
luận, bài tập: 26 giờ; Kiểm tra: 4 giờ).
I. Vị trí, tính chất của mô đun:
- Vị trí: Quản trị tài chính 1 là một trong những học phần quan trọng của chương trình
đào tạo các ngành kinh tế.
- Tính chất: Quản trị tài chính 1 hình thành những nhận thức cốt lõi về tài chính doanh
nghiệp và quản trị tài chính doanh nghiệp. Đồng thời cung cấp các công cụ, phương pháp,
mô hình quản trị tài chính cơ bản
II. Mục tiêu mô đun:
- Kiến thức: Hiểu, vận dụng các công cụ quản trị tài chính cơ bản để giải quyết các bài
toán về giá trị thời gian của tiền tệ; ước định giá trị tài sản, dự án đầu tư; phân tích tỷ số
tài chính; hoạch định lợi nhuận, các dòng tiền; đánh giá hiệu quả các hoạt động sản xuất
kinh doanh và đầu tư.

- Kỹ năng: Tự cập nhật, nghiên cứu và giải quyết vấn đề độc lập. Làm việc nhóm có tổ
chức, bảo vệ tốt quan điểm nhóm.
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Năng lực phân tích tài chính và hoạch định đầu tư
III. Nội dung mô đun:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:
Thời gian (giờ)
Số
TT
1
2

3

4

5

6

Thực hành,
Tổng
Lý thí nghiệm, Kiểm
số thuyết thảo luận, tra
bài tập
1
1
Bài mở đầu: Giới thiệu học phần
2
2
Bài 1: Tổng quan
1.1. Giới thiệu về tài chính doanh
nghiệp
1.2. Những vấn đề chung của quản
trị tài chính
1.3. Tổ chức tài chính doanh
nghiệp
3
3
Bài 2: Báo cáo tài chính và dòng
tiền sau thuế
1.1. Giới thiệu các BCTC
1.2. Đọc hiểu các BCTC
1.3. Tính toán các dòng tiền sau
thuế
7
4
3
Bài 3: Phân tích BCTC
1.1. Mục tiêu, nội dung và phương
pháp phân tích BCTC
1.2. Nội dung phân tích thông qua
hệ thống tỷ số
1.3. Phương trình Dupont và một
số kỹ thuật phân tích
3
3
Bài 4: Giá trị thời gian của tiền tệ 6
1.1. Sự khác biệt giữa các loại lãi
suất
1.2. Giá trị tương lai và giá trị hiện
tại của các dòng tiền
1.3. Một số ứng dụng từ bài toán về
giá trị thời gian của tiền tệ
1.4. Sử dụng bảng tính Excel để
giải các bài toán
6
3
3
Bài 5: Ước định giá trị chứng
khoán
Tên các bài trong môn học

7

8

9

10

1.1. Sự khác biệt giữa các khái
niệm về giá trị
1.2. Ước định giá trị trái phiếu
1.3. Ước định giá trị cổ phiếu
Kiểm tra giữa học phần
Bài 6: Phân tích điểm hòa vốn
1.1. Định phí và biến phí
1.2. Các mô hình phân tích điểm
hòa vốn
1.3. Tác dụng và giới hạn của phân
tích điểm hòa vốn
Bài 7: Chi phí sử dụng vốn
1.1. Những vấn đề chung về chi phí
sử dụng vốn
1.2. Chi phí sử dụng vốn của các
nguồn tài trợ
1.3. Chi phí sử dụng vốn bình quân
và chi phí sử dụng vốn biên tế
Bài 8: Tiêu chuẩn đánh giá tài
chính dự án đầu tư
1.1. Những vấn đề chung về đầu tư
dài hạn
1.2. Xây dựng các dòng tiền
1.3. Các tiêu chuẩn cơ bản trong
đánh giá tài chính dự án đầu tư
Bài 9: Đánh giá tài chính dự án
đầu tư
1.1. Đánh giá tài chính dự án đầu tư
trong điều kiện bình thường
1.2. Đánh giá tài chính dự án đầu tư
trong điều kiện đặc biệt
1.3. Rủi ro dự án đầu tư
Báo cáo nhóm
Báo cáo nhóm
Cộng

4
6

3

3

5

3

2

7

4

3

7

4

3

30

3
3
26

3
3
60

4

4

2. Nội dung chi tiết:
Bài mở đầu: Giới thiệu học phần

Thời gian: 1 giờ

Bài 1: Tổng quan

Thời gian: 2 giờ

1. Mục tiêu của bài: cung cấp kiến thức tổng quan về tài chính, tài chính doanh nghiệp và
quản trị tài chính trong doanh nghiệp. Giúp người học hình thành nhận thức về các vấn đề
liên quan đến tài chính, vai trò, mục tiêu của quản trị tài chính, các quyết định tài chính
quan trọng trong doanh nghiệp và tổ chức bộ máy tài chính.
2. Nội dung bài:
2.1. Giới thiệu về tài chính doanh nghiệp

2.1.1 Bản chất của TCDN
2.1.2 Vai trò của TCDN
2.1.3 Vốn và nguồn vốn của doanh nghiệp
2.1.4 Chi phí sản xuất kinh doanh
2.1.5 Doanh thu, lợi nhuận và thuế
2.2. Những vấn đề chung của quản trị tài chính
2.2.1 Bản chất và mục tiêu của quản trị tài chính
2.2.2 Các quyết định chiến lược trong quản trị tài chính
2.2.3 Môi trường tài chính của doanh nghiệp
2.3. Tổ chức tài chính doanh nghiệp
2.3.1 Nguyên tắc và nội dung tổ chức tài chính doanh nghiệp
2.3.2 Tổ chức bộ máy tài chính doanh nghiệp
Bài 2: Báo cáo tài chính

Thời gian: 3 giờ

1. Mục tiêu của bài: cung cấp thông tin về các BCTC trong một doanh nghiệp, giúp người
đọc tiếp cận, đọc và sử dụng các BCTC. Đồng thời xử lí các số liệu kế toán dành cho
kiểm soát giá trị
2. Nội dung bài:
2.1. Giới thiệu các BCTC
2.1.1 Bảng cân đối kế toán
2.1.2 Bảng kết quả kinh doanh
2.1.3 Bảng lưu chuyển tiền tệ
2.1.4 Thuyết minh BCTC
2.2. Đọc hiểu các BCTC
2.2.1 Bảng cân đối kế toán
2.2.2 Bảng kết quả kinh doanh
2.2.3 Bảng lưu chuyển tiền tệ
2.2.4 Thuyết minh BCTC
2.3. Tính toán các dòng tiền sau thuế
2.3.1 Các dòng tiền được tạo ra từ báo cáo tài chính
2.3.2 Giá trị thị trường gia tăng (MVA)

2.3.3 Giá trị kinh tế gia tăng (EVA)
Bài 3: Phân tích các BCTC

Thời gian: 7 giờ

1. Mục tiêu của bài: giúp người học tiếp cận và nắm vững các phương pháp phân tích báo
cáo tài chính của doanh nghiệp: phương pháp tỷ số, phương pháp so sánh, phương pháp
dupont. Thông qua đó phát hiện những mặt tích cực và hạn chế của doanh nghiệp làm cơ
sở đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng và huy động vốn, nhằm tối đa hóa lợi
nhuận và giá trị doanh nghiệp
2. Nội dung bài:
2.1. Mục tiêu, nội dung và phương pháp phân tích BCTC
2.1.1 Mục tiêu của phân tích báo cáo tài chính
2.1.2 Nội dung cơ bản của phân tích báo cáo tài chính
2.1.3 Các phương pháp phân tích báo cáo tài chính
2.2. Nội dung phân tích thông qua hệ thống tỷ số
2.2.1 Nhóm tỷ số về khả năng thanh khoản
2.2.2 Nhóm tỷ số về cấu trúc tài chính
2.2.3 Nhóm tỷ số về hiệu suất hoạt động
2.2.4 Nhóm tỷ số về khả năng sinh lời
2.2.5 Nhóm tỷ số về giá trị thị trường
2.2.6 Chuẩn đánh giá các tỷ số
2.3. Phương trình Dupont và một số kỹ thuật phân tích
2.3.1 Phân tích Dupont
2.3.2 Phân tích xu hướng
2.3.3 Phân tích tỷ trọng
2.3.4 Phân tích nguồn vốn và sử dụng vốn
Bài 4: Giá trị thời gian của tiền tệ

Thời gian: 6 giờ

1. Mục tiêu của bài: Hệ thống hóa lý luận giá trị tiền tệ theo thời gian. Cung cấp các
phương pháp xác định giá trị tương lai, giá trị hiện tại của tiền tệ cũng như cách tính lãi
suất, số kỳ để lựa chọn lựa các quyết đinh tài chính trong thực tế, ra các quyết định đầu tư,
tài trợ, quản lý tài sản
2. Nội dung bài:
2.1. Sự khác biệt giữa các loại lãi suất
2.1.1 Lãi suất đơn và lãi suất kép

2.1.2 Lãi suất danh nghĩa và lãi suất thực
2.2. Giá trị tương lai và giá trị hiện tại của các dòng tiền
2.2.1 Giá trị tương lai của khoản tiền đơn
2.2.2 Giá trị hiện tại của khoản tiền đơn
2.2.3 Giá trị tương lai của chuỗi tiền đều
2.2.4 Giá trị hiện tại của chuỗi tiền đều
2.2.5 Giá trị tương lai của chuỗi tiền không đều
2.2.6 Giá trị hiện tại của chuỗi tiền không đều
2.3. Một số ứng dụng từ bài toán về giá trị thời gian của tiền tệ
2.3.1 Xác định số tiền thanh toán nợ vay
2.3.2 Xác định số tiền cần tiết kiệm
2.3.3 Xác định lãi suất chiết khấu
2.4. Sử dụng bảng tính Excel để giải các bài toán
Bài 5: Ước định giá trị chứng khoán

Thời gian: 6 giờ

1. Mục tiêu của bài: cung cấp các phương pháp định giá các loại chứng khoán bao gồm
trái phiếu và cổ phiếu. Trên cơ sở đó, người học có kỹ năng trong việc ra quyết định đầu
tư chứng khoán nhằm mục tiêu sinh lời hoặc thanh khoản.
2. Nội dung bài:
2.1. Sự khác biệt giữa các khái niệm giá trị
2.2. Ước định giá trị trái phiếu
2.2.1 Những vấn đề chung về trái phiếu
2.2.2 Mô hình DCF và ước định giá trị trái phiếu
2.2.3 Các thước đo lợi suất trái phiếu
2.2.4 Đánh giá mức độ rủi ro của trái phiếu
2.3. Ước định giá trị cổ phiếu
2.3.1 Những vấn đề chung về cổ phiếu
2.3.2 Ước định giá trị cổ phiếu thường và mô hình tăng trưởng cổ tức
2.3.3 Ước định giá trị toàn công ty
2.3.4 Trạng thái cân bằng của thị trường cổ phiếu
2.3.5 Dự đoán tỷ suất vốn hóa thị trường

2.3.6 Mối quan hệ giữa giá trị cổ phần và thu nhập trên mỗi cổ phần
2.3.7 Ước định giá trị cổ phiếu ưu đãi
Kiểm tra giữa học phần

Thời gian: 4 giờ

Bài 6: Phân tích hòa vốn

Thời gian: 6 giờ

1. Mục tiêu của bài: giới thiệu các mô hình phân tích hòa vốn: phân tích hòa vốn theo sản
lượng, phân tích hòa vốn theo doanh thu và hòa vốn tiền mặt. Thông qua đó giúp người
học phân biệt các loại chi phí theo mối quan hệ giữa chi phí với sản phẩm và thấy được
tác dụng cũng như hạn chế của mô hình phân tích hòa vốn.
2. Nội dung bài:
2.1. Định phí và biến phí
2.2. Các mô hình phân tích điểm hòa vốn
2.2.1 Mô hình hòa vốn theo sản lượng
2.2.2 Mô hình hòa vốn theo doanh thu
2.2.3 Mô hình hòa vốn tiền mặt
2.3. Tác dụng và giới hạn của phân tích điểm hòa vốn
2.3.1 Tác dụng của phân tích điểm hòa vốn
2.3.2 Giới hạn của phân tích điểm hòa vốn
Bài 7: Chi phí sử dụng vốn

Thời gian: 5 giờ

1. Mục tiêu của bài: Giúp người học hiểu và biết cách tính các loại chi phí vốn thành phần
của doanh nghiệp hoặc dự án, từ đó tính toán chi phí sử dụng vốn bình quân, chi phí vốn
biên tế. Đồng thời áp dụng chi phí vốn trong việc chọn lựa các dự án trong điều kiện ngân
sách đầu tư bị giới hạn
2. Nội dung bài:
2.1. Những vấn đề chung về chi phí sử dụng vốn
2.1.1 Khái niệm chi phí SDV
2.1.2 Các yếu tố ảnh hưởng đến chi phí SDV
2.1.3 Các nguồn tài trợ của doanh nghiệp hay dự án
2.1.4 Sự khác biệt giữa CPSDV của doanh nghiệp với CPSDV của dự án
2.2. Chi phí sử dụng vốn của các nguồn tài trợ
2.2.1 Chi phí SDV vay dài hạn
2.2.2 Chi phí SDV cổ phần ưu đãi
2.2.3 Chi phí SDV khoản lợi nhuận giữ lại

2.2.4 Chi phí SDV cổ phần thường
2.3. Chi phí sử dụng vốn bình quân và chi phí sử dụng vốn biên tế
2.3.1 Chi phí SDV bình quân
2.3.2 Chi phí SDV biên tế
2.3.3 Đường cơ hội đầu tư và sự lựa chọn các dự án tối ưu trong điều kiện giới hạn
ngân quỹ
Bài 8: Tiêu chuẩn đánh giá tài chính dự án đầu tư

Thời gian: 7 giờ

1. Mục tiêu của bài: cung cấp thông tin về cách đánh giá dự án đầu tư bao gồm: các loại
dự án đầu tư, xây dựng dòng tiền dự án và vận dụng các tiêu chuẩn để đánh giá tài chính
dự án
2. Nội dung bài:
2.1. Những vấn đề chung về đầu tư dài hạn
2.1.1 Khái niệm đầu tư
2.1.2 Phân loại đầu tư
2.1.3 Nguồn vốn đầu tư
2.1.4 Mối quan hệ giữa các dự án đầu tư
2.2. Xây dựng các dòng tiền
2.2.1 Dòng tiền đầu tư
2.2.2 Dòng tiền hoạt động
2.2.3 Dòng tiền cuối dự án
2.3. Các tiêu chuẩn cơ bản trong đánh giá tài chính dự án đầu tư
2.3.1 Tiêu chuẩn NPV
2.3.2 Tiêu chuẩn IRR và MIRR
2.3.3 Tiêu chuẩn PI
2.3.4 Tiêu chuẩn PP và DPP
Bài 9: Đánh giá tài chính dự án đầu tư

Thời gian: 7 giờ

1. Mục tiêu của bài: Sau khi biết cách xây dựng dòng tiền của dự án và các tiêu chuẩn
thường được sử dụng trong đánh giá tài chính dự án. Bài này cung cấp cho người học các
đánh giá dự án trong các điều kiện khác nhau: đánh giá tài chính dự án đầu tư trong điều
kiện bình thường, đánh giá tài chính dự án đầu tư trong điều kiện đặc biệt. Đồng thời tiến
hành phân tích rủi ro dự án.
2. Nội dung bài:

2.1. Đánh giá tài chính dự án đầu tư trong điều kiện bình thường
2.2. Đánh giá tài chính dự án đầu tư trong điều kiện đặc biệt
2.2.1 Dự án bị giới hạn về ngân sách
2.2.2 Dự án có quy mô vốn đầu tư khác nhau
2.2.3 Dự án có cấu trúc vốn khác nhau
2.2.4 Dự án có dòng tiền khác nhau
2.2.5 Dự án có đời sống khác nhau
2.2.6 Dự án đầu tư mở rộng
2.2.7 Dự án đầu tư thay thế
2.2.8 Dự án không có IRR thực
2.2.9 Dự án có IRR có nhiều giá trị
2.2.10 Dự án đầu tư trong điều kiện lạm phát
2.2.11 Dự án gắn với quyền chọn
2.3. Rủi ro dự án đầu tư
2.3.1 Phân tích độ nhạy
2.3.2 Phân tích kịch bản
Báo cáo nhóm: Ứng dụng quản trị tài chính

Thời gian: 3 giờ

Báo cáo nhóm: Ứng dụng quản trị tài chính

Thời gian: 3 giờ

IV. Điều kiện thực hiện mô đun
1. Phòng học chuyên môn hóa, nhà xưởng: phòng học thoáng mát
2. Trang thiết bị máy móc: Máy chiếu
3. Học liệu (Tài liệu học tập chính):
[1] Bùi Hữu Phước, Lê Thị Lanh, Lại Tiến Dĩnh & Phan Thị Nhi Hiếu (Biên tập).
(2009). Tài chính doanh nghiệp. Hồ Chí Minh: NXB Tài chính.
[2] Eugene F. Brigham & Joel F. Houston. (2009). Quản trị tài chính (Nguyễn Thị
Cành, Biên dịch). Hồ Chí Minh: NXB Cengage.
[3] Nguyễn Văn Thuận (Biên tập). (2006). Quản trị tài chính. Hồ Chí Minh: NXB
Thống kê.
[4] Phan Thị Cúc, Nguyễn Trung Trực, Đoàn Văn Huy, Đặng Thị Trường Giang &
Nguyễn Thị Mỹ Phương (Biên tập). (2009). Giáo trình tài chính doanh nghiệp (Quyển 1,
2, 3). Hồ Chí Minh: NXB Tài chính.

[5] Trần Ngọc Thơ, Nguyễn Thị Ngọc Trang, Phan Thị Bích Nguyệt, Nguyễn Thị
Liên Hoa & Nguyễn Thị Uyên Uyên (Biên tập). (2007). Tài chính doanh nghiệp hiện đại.
Hồ Chí Minh: NXB Thống kê.
4. Các điều kiện khác:
V. Nội dung và phương pháp đánh giá
1. Nội dung:
- Kiến thức: các lý luận liên quan đến quản trị tài chính doanh nghiệp. Các công cụ
quản trị tài chính cơ bản trong giải quyết các bài toán về giá trị thời gian của tiền tệ; ước
định giá trị tài sản, dự án đầu tư; phân tích tỷ số tài chính; hoạch định lợi nhuận, các dòng
tiền; đánh giá hiệu quả các hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư.
- Kỹ năng: kỹ năng làm việc độc lập, làm việc nhóm
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: năng lực phân tich tài chính và hoạch định đầu tư
2. Phương pháp:
- Bài kiểm tra cá nhân: 1 bài (giữa kỳ)
- Bài nhóm: mỗi nhóm thực hiện một bài thực hành về phân tích tài chính cho một
doanh nghiệp/ lập và đánh giá một dự án đầu tư
- Bài thi cuối kỳ: thi tự luận (90 phút)
VI. Hướng dẫn thực hiện mô đun
1. Phạm vi áp dụng mô đun: sinh viên chuyên ngành kế toán và quản trị kinh doanh
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập mô đun:
- Đối với giáo viên, giảng viên: hướng dẫn sinh viên đọc tài liệu trước khi đến lớp,
trên lớp chỉ giảng những vấn đề trọng tâm, đưa ra các câu hỏi để sinh viên tham gia thảo
luận và giải quyết vấn đề. Hướng dẫn sinh viên giải quyết các bài tập và thực hành.
- Đối với người học
+ Học ở lớp: Hiểu các vấn đề cốt lõi. Thảo luận, trình bày và trả lời các câu hỏi theo chủ
đề. Tích cực phát biểu xây dựng bài, giải quyết bài tập
+Học ở nhà: Đọc trước tài liệu ở nhà và hệ thống hóa các nội dung, giải các bài tập (nếu
có)
3. Những trọng tâm cần chú ý: sinh viên phải chuẩn bị đầy đủ tài liệu và dụng cụ học
liên quan đến mô đun: Sách lý thuyết, bài tập và dụng cụ học tập.
4. Tài liệu tham khảo:
[1] Bùi Hữu Phước, Lê Thị Lanh, Lại Tiến Dĩnh & Phan Thị Nhi Hiếu. (2009). Tài
chính doanh nghiệp: hệ thống bài tập và bài giải. Hồ Chí Minh: NXB Tài chính.
[2] Nguyễn Văn Thuận. (2006). Quản trị tài chính: câu hỏi và bài tập. Hồ Chí
Minh: NXB Thống kê.
5. Ghi chú và giải thích (nếu có):
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QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC

Tên mô đun: QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC
Mã mô đun: MD
Thời gian thực hiện mô đun: 45 giờ; (Lý thuyết: 15 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo
luận, bài tập: 27 giờ; Kiểm tra: 3 giờ)
I. Vị trí, tính chất của mô đun:
- Vị trí: Mô đun quản trị nguồn nhân lực là mô đun chuyên ngành trong chương trình
đào tạo Quản trị kinh doanh bậc cao đẳng.
- Tính chất: Mô đun quản trị nguồn nhân lực là mô đun thuộc khoa học xã hội, 50%
mang tính lý thuyết, 50% mang tính thực hành, gắn liền các kiến thức về quản trị nguồn
nhân lực với việc triển khai các hoạt động nhân sự trong công ty.
II. Mục tiêu mô đun:
- Về kiến thức: Mô đun cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về các hoạt
động của bộ phận phụ trách nhân sự, các công cụ quản trị nhân sự trong doanh nghiệp.
- Về kỹ năng: Mô đun giúp sinh viên hình thành kỹ năng phân tích, giải quyết các
vấn đề liên quan hoạt động quản trị nhân sự, vận dụng các kiến thức của quản trị nhân sự
vào công tác quản trị nhân sự tại doanh nghiệp.
- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Mô đun giúp sinh viên nhận thức tầm quan
trọng của công tác quản trị nhân sự trong doanh nghiệp, sẵn sàng nhận trách nhiệm của
nhà quản lý nhân sự hoặc nhân viên phụ trách công tác nhân sự của doanh nghiệp.
III. Nội dung mô đun:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:
Thời gian (giờ)
Số
TT

Tên các bài trong mô đun

Bài mở đầu

Tổng
số

Lý
thuyết

0.5

0.5

1.5

0.5

Thực
hành, thí
nghiệm,
thảo luận,
bài tập

Bài 1.
GIỚI THIỆU CHUNG VỀ QUẢN
TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC
1

I. Khái niệm và vai trò quản trị
nguồn nhân lực
1.1. Quản trị nguồn nhân lực là gì?
1.2. Vai trò của bộ phận QTNNL trong

1

Kiểm
tra

Thời gian (giờ)
Số
TT

Tên các bài trong mô đun

Tổng
số

Lý
thuyết

Thực
hành, thí
nghiệm,
thảo luận,
bài tập

2

1

1

Kiểm
tra

0

doanh nghiệp
II. Các chức năng cơ bản của quản trị
nguồn nhân lực
2.1. Nhóm chức năng thu hút nguồn
nhân lực
2.2. Nhóm chức năng đào tạo và phát
triển nguồn nhân lực
2.3. Nhóm chức năng duy trì nguồn
nhân lực
III. Quá trình phát triển của quản trị
nguồn nhân lực
3.1. Sơ lược quá trình phát triển NNL
3.2. Quản trị nguồn nhân lực ở Việt
Nam
Bài 2.
HOẠCH
LỰC

ĐỊNH

NGUỒN

NHÂN

I. Hoạch định nguồn nhân lực
1.1. Khái niệm hoạch định NNL

2

1.2. Ý nghĩa của hoạch định nguồn nhân
lực
1.3. Tầm quan trọng của hoạch định
NNL
1.4. Qui trình hoặc nội dung của hoạch
định NNL.
II. Quá trình hoạch định nguồn nhân
lực
III. Phân tích môi trường kinh
doanh, xác định mục tiêu và chiến
lược của doanh nghiệp

Thời gian (giờ)
Số
TT

Tên các bài trong mô đun

Tổng
số

Lý
thuyết

Thực
hành, thí
nghiệm,
thảo luận,
bài tập

6

2

3

Kiểm
tra

1

IV. Dự báo nhu cầu nguồn nhân lực
4.1. Phương pháp định lượng
4.1.1/ Phương pháp phân tích xu thế
4.1.2/ Phương pháp phân tích tương
quan
4.1.3/ Phương pháp hồi quy
4.1.4/ Sử dụng máy tính
4.2. Phương pháp định tính
4.2.1/ Phương pháp đánh giá của
chuyên gia
4.2.2/ Phương pháp Delphi
V.Tinh giản biên chế
Bài 3.
PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC
I. Khái niệm và ý nghĩa của phân tích
công việc
1.1/ Khái niệm phân tích công việc.
1.2/ Ý nghĩa của phân tích công việc

3

II. Các trường hợp cần phân tích
công việc
III. Lợi ích của phân tích công việc
IV. Những trở ngại đối với việc phân
tích công việc
V. Nội dung, trình tự thực hiện phân
tích công việc
5.1/ Bước 1: Xác định mục đích của
phân tích công việc
5.2/ Bước 2: Xem xét các thông tin liên
quan đến công việc

Thời gian (giờ)
Số
TT

Tên các bài trong mô đun

Tổng
số

Lý
thuyết

Thực
hành, thí
nghiệm,
thảo luận,
bài tập

14

4

9

Kiểm
tra

1

5.3/ Bước 3: Lựa chọn người thực hiện
công việc tiêu biểu
5.4/ Bước 4: Thu thập thông tin về công
việc
5.5/ Bước 5: Thẩm định thông tin phân
tích
5.6/ Bước 6: Viết các tài liệu về công
việc (Bản mô tả công việc, bản yêu cầu
chuyên môn, bản tiêu chuẩn kết quả
công việc)
Bài 4.
THU HÚT – TÌM KIẾM – TUYỂN
DỤNG NGUỒN NHÂN LỰC
I. Tìm kiếm các nguồn tuyển dụng
1.1. Khái niệm tuyển dụng
1.2. Tuyển dụng nội bộ
1.3. Tuyển dụng bên ngoài
II. Hồ sơ tuyển dụng
III. Sơ tuyển
4

3.1. Hồ sơ dự tuyển
3.2. Trắc nghiệm
IV. Phỏng vấn
4.1. Các hình thức phỏng vấn
4.2. Vai trò của các bên tham gia vào
quá trình phỏng vấn
V. Đánh giá và lựa chọn ứng viên
5.1. Phương pháp đánh giá
5.2. Các tiêu chí tuyển chọn thường
được sử dụng
VI. Hoàn tất quá trình tuyển chọn

Thời gian (giờ)
Số
TT

Tên các bài trong mô đun

Tổng
số

Lý
thuyết

Thực
hành, thí
nghiệm,
thảo luận,
bài tập

6

2

4

Kiểm
tra

0

6.1. Gởi thư mời nhận việc
6.2. Thư từ chối
6.3. Cập nhật dữ liệu ứng viên
6.4. Chuẩn bị hợp đồng lao động
6.5. Lập hồ sơ nhân viên
VII. Hướng dẫn hội nhập
7.1 Thử việc

Chương trình thử việc
Bài 5.
ĐÀO TẠO VÀ PHÁT
NGUỒN NHÂN LỰC

TRIỂN

I. Một số khái niệm về phát triển
nguồn nhân lực
1.1. Khái niệm về đào tạo
1.2. Khái niệm về phát triển nguồn nhân
lực

5

II. nguyên tắc, mục tiêu và phân loại
các hình thức đào tạo
2.1. Nguyên tắc đào tạo và phát triển
nguồn nhân lực
2.2. Mục tiêu của đào tạo và phát triển
nguồn nhân lực
2.3. Phân loại các hình thức đào tạo
III. Lợi ích của việc đào tạo
3.1. Cho doanh nghiệp
3.2. Cho chính người được đào tạo

IV. Qui trinh đào tạo
4.1. Xác định nhu cầu đào tạo

Thời gian (giờ)
Số
TT

Tên các bài trong mô đun

Tổng
số

Lý
thuyết

Thực
hành, thí
nghiệm,
thảo luận,
bài tập

6

2

4

Kiểm
tra

0

4.2. Lên kế hoạch và chuẩn bị đào tạo
4.3. Thực hiện kế hoạch đào tạo
4.4. Đánh giá hiệu quả đào tạo

V. Đào tạo và phát triển nguồn nhân
lực
5.1. Các phương pháp đào tạo và phát
triển nguồn nhân lực
5.2. Các ưu điểm và khuyết điểm của
các phương pháp đào tạo
VI. Các chương trình phát triển nhân
viên
Bài 6.
ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC THỰC
HIỆN CÔNG VIỆC CỦA NHÂN
VIÊN
I. Khái niệm, mục đích việc đánh giá
năng lực nhân viên
1.1. Khái niệm
1.2. Mục đích
6

II. Quy trình đánh giá
2.1. Xác định các yêu cầu cần đánh giá
2.2. Chọn phương pháp đánh giá
2.3. Tập huấn
2.4. Thảo luận với nhân viên về nội
dung, phạm vi đánh giá
2.5. Triển khai thu thập thông tin
2.6. Thảo luận với nhân viên về kết quả
đánh giá
2.7. Xác định mục tiêu và yêu cầu mới

Thời gian (giờ)
Số
TT

Tên các bài trong mô đun

Tổng
số

Lý
thuyết

Thực
hành, thí
nghiệm,
thảo luận,
bài tập

9

3

5

Kiểm
tra

1

cho nhân viên
III. Phương pháp đánh giá
3.1. Phương pháp cho điểm
3.2. Phương pháp xếp hạng
3.3. Phương pháp quan sát hành vi
3.4. Phương pháp phê bình lưu giữ
3.5. Phương pháp phân tích định lượng
IV. Những điều cần tránh khi thực
hiện đánh giá thành tích nhân viên
Bài 7.
TRẢ CÔNG LAO ĐỘNG
I. Khái niệm và cấu trúc tiền lương
1.1. Tiền lương
1.2. Tiền lương tối thiểu
1.3. Tiền lương danh nghĩa và tiền
lương thực tế
II. Cơ cấu thu nhập
2.1. Tiền lương cơ bản
7

2.2. Phụ cấp lương
2.3. Tiền thưởng
2.4. Phúc lợi
III. Mục tiêu của hệ thống tiền lương
3.1. Thu hút nhân viên
3.2. Duy trì những nhân viên giỏi
3.3. Kích thích, động viên nhân viên
3.4. Đáp ứng các yêu cầu của luật pháp
VI. Các yếu tố ảnh hưởng tới tiền
lương

Thời gian (giờ)
Số
TT

Tên các bài trong mô đun

Tổng
số

Lý
thuyết

Thực
hành, thí
nghiệm,
thảo luận,
bài tập

45

15

27

Kiểm
tra

3

4.1. Bản thân công việc
4.2. Bản thân nhân viên
4.3. Môi trường của công ty
4.4. Thị trường lao động
V. Các hình thức trả lương (hay trả
công)
5.1. Hình thức trả công theo sản phẩm
5.2. Hình thức trả công theo thời gian
5.3. Trả lương theo nhân viên
Cộng
2. Nội dung chi tiết:
BÀI MỞ ĐẦU

Thời gian: 0,5 giờ

1. Mục tiêu: Giới thiệu về mô đun Quản trị nguồn nhân lực
2. Nội dung :
2.1. Thông tin tổng quan về mô đun
2.2. Nội dung của mô đun
2.3. Phương pháp nghiên cứu mô đun
2.4. Tài liệu học tập mô đun
2.5. Cách thức tính điểm mô đun
Bài 1.

Thời gian: 0,5 giờ

GIỚI THIỆU CHUNG VỀ QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC
1. Mục tiêu: Giúp sinh viên hiểu được:
- Vì sao khái niệm quản trị nguồn nhân lực lại thay thế cho khái niệm quản trị nhân
sự.
- Xác định được các hoạt động, chức năng cơ bản của quản trị nguồn nhân lực.
- Mô tả mô hình quản trị nguồn nhân lực và khả năng áp dụng vào trong điều kiện
của các doanh nghiệp VN.

2. Nội dung :
I. Khái niệm và vai trò quản trị nguồn nhân lực
1.1. Quản trị nguồn nhân lực là gì?
1.2. Vai trò của bộ phận QTNNL trong doanh nghiệp
II. Các chức năng cơ bản của quản trị nguồn nhân lực
2.1. Nhóm chức năng thu hút nguồn nhân lực
2.2. Nhóm chức năng đào tạo và phát triển nguồn nhân lực
2.3. Nhóm chức năng duy trì nguồn nhân lực
III. Quá trình phát triển của quản trị nguồn nhân lực
3.1. Sơ lược quá trình phát triển NNL
3.2. Quản trị nguồn nhân lực ở Việt Nam
Thời gian: 0,5 giờ

Bài 2.
HOẠCH ĐỊNH NGUỒN NHÂN LỰC
1. Mục tiêu: Giúp sinh viên hiểu được:
- Khái niệm, ý nghĩa của hoạch định nguồn nhân lực.
- Mô tả được quá trình hoạch định nguồn nhân lực.
2. Nội dung bài:
I. Hoạch định nguồn nhân lực
1.1. Khái niệm hoạch định NNL
1.2. Ý nghĩa của hoạch định nguồn nhân lực
1.3. Tầm quan trọng của hoạch định NNL
1.4. Qui trình hoặc nội dung của hoạch định NNL.
II. Quá trình hoạch định nguồn nhân lực

III. Phân tích môi trường kinh doanh, xác định mục tiêu và chiến lược của doanh
nghiệp
IV. Dự báo nhu cầu nguồn nhân lực
4.1. Phương pháp định lượng
4.1.1/ Phương pháp phân tích xu thế
4.1.2/ Phương pháp phân tích tương quan
4.1.3/ Phương pháp hồi quy
4.1.4/ Sử dụng máy tính
4.2. Phương pháp định tính

4.2.1/ Phương pháp đánh giá của chuyên gia
4.2.2/ Phương pháp Delphi
V.Tinh giản biên chế
Bài 3.

Thời gian: 2 giờ

PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC
1. Mục tiêu: Giúp sinh viên hiểu được:
- Nội dung, vai trò, ý nghĩa của phân tích công việc đối với hoạt động QTNNL.
- Thực hiện phân tích công việc, xây dựng bản mô tả công việc và tiêu chuẩn nghiệp
vụ nhân viên.
- Xác định chức năng, nhiệm vụ và mối quan hệ của các phòng ban, bộ phận trong
bộ máy quản lý.
2. Nội dung:
I. Khái niệm và ý nghĩa của phân tích công việc
1.1/ Khái niệm phân tích công việc.
1.2/ Ý nghĩa của phân tích công việc
II. Các trường hợp cần phân tích công việc
III. Lợi ích của phân tích công việc
IV. Những trở ngại đối với việc phân tích công việc
V. Nội dung, trình tự thực hiện phân tích công việc
5.1/ Bước 1: Xác định mục đích của phân tích công việc
5.2/ Bước 2: Xem xét các thông tin liên quan đến công việc
5.3/ Bước 3: Lựa chọn người thực hiện công việc tiêu biểu
5.4/ Bước 4: Thu thập thông tin về công việc
5.5/ Bước 5: Thẩm định thông tin phân tích
5.6/ Bước 6: Viết các tài liệu về công việc (Bản mô tả công việc, bản yêu cầu chuyên
môn, bản tiêu chuẩn kết quả công việc)
Bài 4

Thời gian: 4 giờ

THU HÚT – TÌM KIẾM – TUYỂN DỤNG NGUỒN NHÂN LỰC
1. Mục tiêu: Giúp cho sinh viên:
- Hiểu rõ ưu nhược điểm của các nguồn ứng viên cho DN.
- Mô tả được nội dung quá trình tuyển dụng.
- Thực hiện được các kỹ năng tìm kiếm, thu hút và tuyển dụng nguồn nhân lực.
2. Nội dung:

I. Tìm kiếm các nguồn tuyển dụng
1.1. Khái niệm tuyển dụng
1.2. Tuyển dụng nội bộ
1.3. Tuyển dụng bên ngoài
II. Hồ sơ tuyển dụng
III. Sơ tuyển
3.1. Hồ sơ dự tuyển
3.2. Trắc nghiệm
IV. Phỏng vấn
4.1. Các hình thức phỏng vấn
4.2. Vai trò của các bên tham gia vào quá trình phỏng vấn
V. Đánh giá và lựa chọn ứng viên
5.1. Phương pháp đánh giá
5.2. Các tiêu chí tuyển chọn thường được sử dụng
VI. Hoàn tất quá trình tuyển chọn
6.1. Gởi thư mời nhận việc
6.2. Thư từ chối
6.3. Cập nhật dữ liệu ứng viên
6.4. Chuẩn bị hợp đồng lao động
6.5. Lập hồ sơ nhân viên
VI. Hướng dẫn hội nhập
7.1. Thử việc
7.2. Chương trình thử việc

Thời gian: 2 giờ

Bài 5.
ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC
1. Mục tiêu: Giúp sinh viên
-

Xác định được mục đích của đào tạo và phát triển.

-

Hiểu được khái niệm và sự khác biệt giữa đào tạo và phát triển.

-

Biết cách phân tích các hình thức đào tạo.

-

Biết cách xác định nhu cầu đào tạo.

-

Biết cách lựa chọn phương pháp đào tạo.

-

Ưu khuyết điểm của các phương pháp đào tạo.

-

Đánh giá hiệu quả đào tạo.

2. Nội dung:
Một số khái niệm về phát triển nguồn nhân lực

I.

1.1. Khái niệm về đào tạo
1.2. Khái niệm về phát triển nguồn nhân lực
II. nguyên tắc, mục tiêu và phân loại các hình thức đào tạo
2.1. Nguyên tắc đào tạo và phát triển nguồn nhân lực
2.2. Mục tiêu của đào tạo và phát triển nguồn nhân lực
2.3. Phân loại các hình thức đào tạo
III. Lợi ích của việc đào tạo
3.1. Cho doanh nghiệp
3.2. Cho chính người được đào tạo

IV. Qui trinh đào tạo
4.1. Xác định nhu cầu đào tạo
4.2. Lên kế hoạch và chuẩn bị đào tạo
4.3. Thực hiện kế hoạch đào tạo
4.4. Đánh giá hiệu quả đào tạo

V. Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực
5.1.

Các phương pháp đào tạo và phát triển nguồn nhân lực

5.2.

Các ưu điểm và khuyết điểm của các phương pháp đào tạo

VI. Các chương trình phát triển nhân viên
Thời gian: 6 giờ

Bài 6.

ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC THỰC HIỆN CÔNG VIỆC CỦA NHÂN VIÊN
1. Mục tiêu: Giúp sinh viên
-

Hiểu rõ mục đích của đánh giá nhân viên.

-

Mô tả được nội dung, trình tự thực hiện đánh giá nhân viên.

-

Biết được các phương pháp đánh giá kết quả thực hiện công việc của nhân viên.

-

Biết được những nội dung chính trong đánh giá năng lực của nhân viên.

2. Nội dung:
I. Khái niệm, mục đích việc đánh giá năng lực nhân viên
1.1. Khái niệm
1.2. Mục đích
II. Quy trình đánh giá
2.1. Xác định các yêu cầu cần đánh giá

2.2. Chọn phương pháp đánh giá
2.3. Tập huấn
2.4. Thảo luận với nhân viên về nội dung, phạm vi đánh giá
2.5. Triển khai thu thập thông tin
2.6. Thảo luận với nhân viên về kết quả đánh giá
2.7. Xác định mục tiêu và yêu cầu mới cho nhân viên
III. Phương pháp đánh giá
3.1. Phương pháp cho điểm
3.2. Phương pháp xếp hạng
3.3. Phương pháp quan sát hành vi
3.4. Phương pháp phê bình lưu giữ
3.5. Phương pháp phân tích định lượng
IV. Những điều cần tránh khi thực hiện đánh giá thành tích nhân viên
Bài 7.
TRẢ CÔNG LAO ĐỘNG
1. Mục tiêu: Giúp sinh viên
- Biết được tiền lương và cơ cấu thu nhập
- Biết cách xác định các hình thức tiền lương.
- Xác định các yếu tố ảnh hưởng tới trả lương.
2. Nội dung
I. Khái niệm và cấu trúc tiền lương
1.1. Tiền lương
1.2. Tiền lương tối thiểu
1.3. Tiền lương danh nghĩa và tiền lương thực tế
II. Cơ cấu thu nhập
2.1. Tiền lương cơ bản
2.2. Phụ cấp lương
2.3. Tiền thưởng
2.4. Phúc lợi
III. Mục tiêu của hệ thống tiền lương
3.1. Thu hút nhân viên
3.2. Duy trì những nhân viên giỏi
3.3. Kích thích, động viên nhân viên

Thời gian: 6 giờ

3.4. Đáp ứng các yêu cầu của luật pháp
VI. Các yếu tố ảnh hưởng tới tiền lương
4.1. Bản thân công việc
4.2. Bản thân nhân viên
4.3. Môi trường của công ty
4.4. Thị trường lao động
V. Các hình thức trả lương (hay trả công)
5.1. Hình thức trả công theo sản phẩm
5.2. Hình thức trả công theo thời gian
5.3. Trả lương theo nhân viên
IV. Điều kiện thực hiện mô đun:
1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Không
2. Trang thiết bị máy móc: máy chiếu LCD để hỗ trợ cho giảng viên trong việc giảng
bài và sinh viên báo cáo kết quả thực hành.
3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: Không
4. Các điều kiện khác: Không
V. Nội dung và phương pháp đánh giá:
1. Nội dung đánh giá:
- Kiến thức:
Phân tích, đánh giá và thực hiện các chính sách, hoạt động thực tiễn về QTNNL như
hoạch định, thiết kế dòng công việc, tuyển dụng; đào tạo; đánh giá nhân viên; giải quyết
các vấn đề nhân sự.
- Kỹ năng:
 Kỹ năng Nhận dạng được những vấn đề trong quá trình quản lý nguồn nhân
lực của doanh nghiệp
 Kỹ năng Phân tích nguyên nhân và yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động quản trị
nguồn nhân lực của doanh nghiệp
 Kỹ năng tổng hợp và kết luận vấn đề của doanh nghiệp liên quan đến nguồn
nhân lực
 Kỹ năng tìm hiểu thông tin liên quan đến hoạt động nguồn nhân lực từ sách,
báo, internet
 Kỹ năng xác định được nguyên nhân của vấn đề quản trị nguồn nhân lực tại
doanh nghiệp
 Kỹ năng vận dụng quy trình thực hiện cũng như giải quyết các vấn đề liên
quan đến nguồn nhân lực của doanh nghiệp

 Kỹ năng giao tiếp trong thuyết trình báo cáo kết quả hoạt động nhóm
 Kỹ năng làm việc nhóm và thảo luận để giải quyết vấn đề
 Kỹ năng giao tiếp hiệu quả
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
 Khả năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm
 Khả năng chịu trách nhiệm cho kết quả làm việc của cá nhân và nhóm
3. Phương pháp đánh giá:
- Bài tập cá nhân: 20%
-

Hình thức + nội dung + cấu trúc + phương pháp.

-

Ít nhất 2 bài được chọn ngẫu nhiên để chấm.

- Bài tập nhóm: 20%
-

Thuyết trình: nội dung + năng lực trình bày + trang trình diễn + trả lời câu
hỏi.

-

Đóng vai: nội dung + trả lời câu hỏi.

- Tham gia hoạt động lớp học và hoạt động lớp: 10%
-

Dự lớp (5%)

-

Số lượt phát biểu.

-

Chất lượng ý kiến.

-

Thái độ tham gia.

- Thi kết thúc mô đun: 50%
o Bài thi kết thúc mô đun được tổ chức theo lịch thi của Phòng Khảo thí sau khi
kết thúc mô đun
o Hình thức thi: Tự luận (Sinh viên được mang tài liệu là một tờ giấy A4 hai mặt
(trình bày như qui định bài tập cá nhân). Bài kiểm tra sẽ có bài tập định lượng,
bài đọc và/hoặc bài tập tình huống và các câu hỏi.
o Thời gian: 75-90’
VI. Hướng dẫn thực hiện mô đun:
1. Phạm vi áp dụng mô đun: Chương trình mô đun quản trị nguồn nhân lực được áp
dụng để giảng dạy cho sinh viên năm thứ 3 ngành Quản trị kinh doanh bậc Cao đẳng
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập mô đun:
- Đối với giảng viên: Giảng viên áp dụng linh hoạt các phương pháp giảng dạy khác
nhau để phù hợp với nội dung bài giảng và trình độ nhận thức của sinh viên cũng như
thực tế giảng dạy (thuyết trình, diễn giải, chứng minh, thảo luận và làm việc nhóm; đặc
biệt chú ý liên hệ thực tế và phát huy tính tích cực của sinh viên...)
- Đối với người học:

 Sinh viên cần đọc các tài liệu theo chỉ dẫn của giảng viên trước mỗi giờ học
lý thuyết.
 Tham gia các buổi học lý thuyết đầy đủ.
 Tích cực tham gia đóng góp ý kiến thảo luận trên lớp.
 Các nhóm thực hành (5 – 7 sinh viên) sẽ được thành lập theo sự chỉ định của
giảng viên vào buổi học đầu tiên trên cơ sở danh sách lớp. Nhóm sẽ tự bầu
trưởng nhóm và thực hiện bài tập thực hành theo yêu cầu của giảng viên.
3. Những trọng tâm cần chú ý:
4. Tài liệu tham khảo:
4.1. Giáo trình/tài liệu giảng dạy chính:
[1] Trần Kim Dung. (2000). Quản trị nguồn nhân lực. Hồ Chí Minh: NXB Đại học
quốc gia.
[2] Nguyeãn Thanh Hoäi. (2002). Quản trị nhân sự (Xuất bản lần thứ 4). Hà Nội:
Nhà xuất bản Thống kê.
[3] Nguyễn Hữu Thân. (2001). Quản trị nhân sự. Nhà xuất bản Thống kê.
4.2. Tài tham khảo:
[1] Business Edge. (2007). Bản chất quản trị nguồn nhân lực. Nhà xuất bản trẻ.
[2] Business Edge. (2007). Đào tạo nguồn nhân lực. Nhà xuất bản trẻ.
[3] Business Edge. (2006). Đánh giá hiệu quả làm việc. Nhà xuất bản trẻ.
[4] Business Edge. (2007). Tuyển dụng đúng người. Nhà xuất bản trẻ.
[5] Business Edge. (2006). Phân tích công việc. Nhà xuất bản trẻ.
5. Ghi chú và giải thích (nếu có): Không
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QUẢN TRỊ SẢN XUẤT

Tên mô đun: Quản trị sản xuất
Mã mô đun: MD
Thời gian thực hiện mô đun: 45 giờ; (Lý thuyết: 15 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo
luận, bài tập: 28 giờ; Kiểm tra: 2 giờ)
I. Vị trí, tính chất của mô đun:
- Vị trí: Mô đun cung cấp cho Sinh viên những kỹ năng và kiến thức căn bản về việc
quản trị hệ thống sản xuất trong thực tế nhằm mục đích giúp cho Sinh viên có thể hiểu và
thực hiện được các công việc cần phải làm trong quá trình quản trị hệ thống sản xuất cụ
thể thông qua việc giải quyết các bài tập tình huống và bài tập định lượng trên lớp.
- Tính chất: Mô đun chủ yếu tập trung xoay quanh vào các vấn đề: Dự báo nhu cầu,
hoạch định năng lực sản xuất, xác định địa điểm & bố trí mặt bằng sản xuất, tính toán tồn

kho tối ưu, hoạch định tổng hợp, hoạch định nhu cầu nguyên vật liệu và điều hành sản
xuất.
II. Mục tiêu mô đun:
- Về kiến thức:
 Hiểu khái quát về vai trò của quản trị sản xuất trong hoạt động sản xuất kinh
doanh và các công việc phải làm của nhà quản trị trong quá trình điều hành sản
xuất kinh doanh
 Biết cách phân tích, đánh giá và lựa chọn phương án sản xuất, máy móc thiết bị
tối ưu.
 Biết cách xác định địa điểm đặt cơ sở kinh doanh và bố trí mặt bằng sản xuất
kinh doanh một cách khoa học.
 Biết áp dụng kỹ thuật dự báo nhu cầu vào công tác hoạch định tổng hợp xác
định lịch trình sản xuất chính, các phương pháp quản trị tồn kho, hoạch định
nhu cầu nguyên vật liệu, và điều hành sản xuất.
- Về kỹ năng:
 Phân tích và lựa chọn được các phương án sản xuất tối ưu.
 Xác định được địa điểm đặt cơ sở kinh doanh và bố trí mặt bằng sản xuất kinh
doanh một cách khoa học.
 Sử dụng được các phương pháp dự báo nhu cầu, các phương pháp định lượng
trong công tác hoạch định tổng hợp, tính toán được lượng tồn kho tối ưu và
hoạch định nhu cầu nguyên, vật liệu đáp ứng cho hoạt động sản xuất kinh
doanh.
 Lập được lịch trình sản xuất chính và điều hành hoạt động sản xuất đơn giản.
- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:
 Giúp sinh viên nhận thức đúng đắn và hiểu biết về vai trò của quản trị sản xuất
trong hoạt động sản xuất kinh doanh.
 Giúp sinh viên có thái độ tích cực trong việc vận dụng, tổng hợp các kiến thức,
kỹ năng đã học áp dụng vào công tác quản trị hoạt động sản xuất kinh doanh
thực tế.
 Giúp sinh viên hình thành thái độ tìm tòi các phương pháp sản xuất mới, hiện
đại để tối ưu hóa hoạt động quản trị sản xuất.

III. Nội dung mô đun:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:
Thời gian (giờ)
Số
TT

Tên các bài trong
mô đun

1

Bài 1: Tổng quan về
quản trị sản xuất

Tổng số

Lý
thuyết

Thực hành, thí
nghiệm, thảo
luận, bài tập

2

1

1

5

2

3

6

2

4

8

2

6

1. Một số khái niệm
2. Lịch sử phát triển
của lý thuyết sản xuất
3. Hệ thống quản trị
sản xuất và các quyết
định trong sản xuất
4. Nội dung quản trị
sản xuất
5. Đánh giá hiệu quả
sản xuất
2

Bài 2: Dự báo và các
phương pháp dự báo
1. Khái niệm về dự
báo
2. Các phương pháp
dự báo
3. Giám sát và kiểm
soát dự báo

3

Bài 3: Hoạch định
năng lực sản xuất
1. Các quyết định
trong hoạch định
năng lực sản xuất
2. Cơ sở định lượng
ra quyết định

4

Bài 4: Xác định và
bố trí địa điểm sản
xuất

Kiểm tra

1. Xác định địa điểm
sản xuất
2. Bố trí mặt bằng
trong sản xuất
3. Phương pháp phân
tích định lượng
Kiểm tra 1
5

1

1

Bài 5: Hoạch định
tồn kho
1. Tìm hiểu về công
tác quản trị tồn kho
2. Phân tích chi phí
tồn kho

6

2

4

7

3

4

3

1

2

6

2

4

3. Các mô hình tồn
kho và phương pháp
đánh giá hiệu quả tồn
kho
6

Bài 6: Lập lịch trình
sản xuất
1. Phương pháp sắp
xếp thứ tự tối ưu
trong sản xuất
2. Lịch trình sản xuất
chính

7

Bài 7: Hoạch định
nhu cầu vật tư
1. Vai trò – Mục tiêu
2. Các thành phần của
MRP
3. Phương pháp xác
định kích thước lô
hàng

8

Bài 8: Điều hành sản
xuất
1. Hoạch định tổng
hợp
2. Kiểm soát tiến độ

công việc
Kiểm tra 2
Cộng

1
45

1
15

28

2

2. Nội dung chi tiết:
Bài 1:

Thời gian: 2 giờ

1. Mục tiêu: Hiểu được các khái niệm về sản xuất, phân biệt được các loại hình sản
xuất và nắm bắt được xu hướng sản xuất hiện đại. Hiểu được vai trò của quản trị sản xuất
trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Biết được các nhân tố cấu thành nên hệ thống quản
trị sản xuất. Biết được các quyết định cần thực hiện trong quá trình quản trị sản xuất. Hiểu
được cách sử dụng yếu tố năng suất để đánh giá hiệu quả sản xuất. Hiểu được các nhân tố
ảnh hưởng đến năng suất và biện pháp nâng cao năng suất
2. Nội dung bài: Tổng quan về quản trị sản xuất
2.1. Một số khái niệm
2.2. Lịch sử phát triển của lý thuyết sản xuất
2.3. Hệ thống quản trị sản xuất và các quyết định trong sản xuất
2.4. Nội dung quản trị sản xuất
2.5. Đánh giá hiệu quả sản xuất
Bài 2:

Thời gian: 5 giờ

1. Mục tiêu: Hiểu được tầm quan trọng của dự báo. Phân biệt được các loại dự báo.
Hiểu được ý nghĩa và cách sử dụng phương pháp dự báo định tính. Hiểu được ý nghĩa và
cách sử dụng phương pháp dự báo định lượng. Áp dụng được các phương pháp dự báo
định tính và định lượng vào các bài tập tình huống và thực tế. Đánh giá được độ chính xác
của các phương pháp dự báo
2. Nội dung bài: Dự báo và các phương pháp dự báo
2.1. Khái niệm về dự báo
2.2. Các phương pháp dự báo
2.3. Giám sát và kiểm soát dự báo
Bài 3:

Thời gian: 6 giờ

1. Mục tiêu: Hiểu được các quyết định cần thực hiện trong quá trình quản lý sản
xuất. Hiểu được cách sử dụng các yếu tố định lượng để ra quyết định. Vận dụng các yếu
tố định lượng để giải quyết các bài tập tình huống
2. Nội dung bài: Hoạch định năng lực sản xuất
2.1. Các quyết định trong hoạch định năng lực sản xuất
2.2. Cơ sở định lượng ra quyết định

Bài 4:

Thời gian: 8 giờ

1. Mục tiêu: Hiểu được mục tiêu và vai trò của công tác xác định địa điểm sản xuất.
Nắm rõ quy trình xác định địa điểm đặt cơ sở sản xuất. Phân tích được các nhân tố ảnh
hưởng đến quá trình xác định địa điểm sản xuất. Hiểu được vai trò và ý nghĩa của việc bố
trí mặt bằng sản xuất. Hiểu cách sử dụng các phương pháp định lượng trong công tác xác
đinh địa điểm sản xuất. Hiểu được cách sử dụng các phương pháp định lượng trong bố trí
mặt bằng sản xuất dịch vụ.
2. Nội dung bài: Xác định và bố trí địa điểm sản xuất
2.1. Xác định địa điểm sản xuất
2.2. Bố trí mặt bằng trong sản xuất
2.3. Phương pháp phân tích định lượng
Kiểm tra 1

Thời gian: 1 giờ

Bài 5:

Thời gian: 6 giờ

1. Mục tiêu: Hiểu được vai trò và chức năng của công tác quản trị hàng tồn kho .
Vận dụng vào việc phân loại hàng tồn kho tại một doanh nghiệp bất kỳ. Hiểu được sự tác
động của việc thay đổi mức tồn kho. Hiểu được cách sử dụng các mô hình xác định lượng
tồn kho, đặt hàng tối ưu. Vận dụng giải quyết các bài tập tình huống.
2. Nội dung bài: Hoạch định tồn kho
2.1. Tìm hiểu về công tác quản trị tồn kho
2.2. Phân tích chi phí tồn kho
2.3. Các mô hình tồn kho và phương pháp đánh giá hiệu quả tồn kho
Bài 6:

Thời gian: 7 giờ

1. Mục tiêu: Hiểu được cách đánh giá và lựa chọn các nguyên tắc sắp xếp thứ tự các
công việc cần thực hiện khi sản xuất, trong trường hợp chỉ có 1 máy sản xuất. Hiểu rõ
cách lập lịch trình sản xuất chính trong một chu kỳ sản xuất. Lập lịch trình sản xuất chính
cho một tình huống kinh doanh cụ thể
2. Nội dung bài: Lập lịch trình sản xuất
2.1. Phương pháp sắp xếp thứ tự tối ưu trong sản xuất
2.2. Lịch trình sản xuất chính
Bài 7:

Thời gian: 3 giờ

1. Mục tiêu: Hiểu được tầm quan trọng của công tác hoạch định nhu cầu vật liệu.
Hiểu được cách hoạch định nhu cầu nguyên vật liệu cho một chu kỳ sản xuất sản phẩm.
Hiểu được cách sử dụng các phương pháp xác định kích thước lô hàng. Vận dụng vào
công tác hoạch định nhu cầu nguyên vật liệu cho một chu kỳ sản xuất sản phẩm đơn giản
2. Nội dung bài: Hoạch định nhu cầu vật tư
2.1. Vai trò – Mục tiêu
2.2. Các thành phần của MRP

2.3. Phương pháp xác định kích thước lô hàng
Thời gian: 6 giờ

Bài 8:

1. Mục tiêu: Hiểu được vai trò và mục tiêu của công tác hoạch định tổng hợp trong
quá trình vận hành hệ thống sản xuất. Hiểu được cách sử dụng của các chiến lược thuần
túy trong công tác hoạch định tổng hợp. Hiểu được cách sử dụng các phương pháp phân
tích định lượng khi thực hiện công tác hoạch định tổng hợp. Vận dụng các phương pháp
định lượng để giải quyết các bài tập hoạch định tổng hợp.
2. Nội dung bài: Điều hành sản xuất
2.1. Hoạch định tổng hợp
2.2. Kiểm soát tiến độ công việc
Kiểm tra 2

Thời gian: 1 giờ

IV. Điều kiện thực hiện mô đun:
1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng:
2. Trang thiết bị máy móc: Phòng có máy chiếu
3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:
4. Các điều kiện khác: Trong 28 giờ thuộc phần ”Thực hành, thí nghiệm, thảo luận”,
được sắp xếp như sau:
- 19 giờ được thực hiện trên lớp
- 9 giờ dành cho các nhóm sinh viên đi khảo sát thực tế ngoài lớp học tại thị trường
và tại các cơ sở sản xuất kinh doanh. Trong đó, 03 giờ đi thực tế ngoài lớp học được sắp
xếp vào tuần thứ 4 của học kỳ và 6 giờ còn lại được xếp vào tuần thứ 7 và thứ 8 của học
kỳ
V. Nội dung và phương pháp, đánh giá:
1. Nội dung:
- Kiến thức: Các phương pháp dự báo nhu cầu, phương pháp quản trị tồn kho, hoạch
định nhu cầu vật tư, đánh giá và lựa chọn máy móc thiết bị, phương pháp xác định địa
điểm đặt cơ sở sản xuất kinh doanh và bố trí mặt bằng một cách khoa học, phương pháp
lập lịch trình và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Kỹ năng: Vận dụng được các phương pháp định tính và định lượng trong việc giải
quyết các bài tập và tình huống trong quản trị sản xuất.
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: tích cực trong việc vận dụng, tổng hợp các kiến
thức, kỹ năng đã học áp dụng vào công tác quản trị hoạt động sản xuất kinh doanh thực tế,
tìm tòi các phương pháp sản xuất mới, hiện đại để tối ưu hóa hoạt động quản trị sản xuất.
2. Phương pháp:
Điểm quá trình: 50%, bao gồm:
-

Kiểm tra cá nhân trên lớp (02 bài): 30%

-

Báo cáo nhóm: 20%. Mỗi nhóm tối đa 5 thành viên, báo cáo về 1 chủ đề có liên
quan đến mô đun.

Điểm thi kết thúc học phần: 50%
-

Hình thức thi: tự luận

-

Thời gian: 90 phút

-

Sinh viên được tham khảo tài liệu khi làm bài thi.

VI. Hướng dẫn thực hiện mô đun:
1. Phạm vi áp dụng mô đun: Mô đun được áp dụng cho chuyên ngành quản trị kinh
doanh.
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập mô đun:
- Đối với giáo viên, giảng viên:
 Đưa trước tài liệu giảng dạy gồm lý thuyết, bài tập định lượng của các bài,
yêu cầu sinh viên đọc lý thuyết ở nhà trước buổi học.
 Trên lớp nhấn mạnh các vấn đề quan trọng và khó hiểu.
 Hướng dẫn thêm cho sinh viên cách xử lý các bài tập định lượng trên excel.
- Đối với người học:
 Người học buộc phải đọc lý thuyết ở nhà trước buổi học
 Nên làm trước một số bài tập dễ
 Tích cực tham gia thảo luận tại lớp
 Tích cực tham gia các công việc của nhóm trong hoạt động nghiên cứu thực
tế
3. Những trọng tâm cần chú ý:
4. Tài liệu tham khảo:
[1] Lê Trung Ngọc Phát. Tài liệu giảng dạy môn Quản trị sản xuất. Năm 2014.
Tổng hợp và biên soạn, lưu hành nội bộ
[2] Đồng Thị Thanh Phương. Năm 2011. Quản trị sản xuất và dịch vụ. NXB
LĐ&XH.
[3] Trương Chí Tiến, Nguyễn Văn Duyệt. 2006. Giáo trình quản trị sản xuất. Đại
học Cần Thơ.
5. Ghi chú và giải thích (nếu có):
20.

QUẢN TRỊ CHẤT LƯỢNG

Tên mô đun: QUẢN TRỊ CHẤT LƯỢNG
Mã mô đun: MD
Thời gian thực hiện mô đun: 45 giờ; (Lý thuyết: 15 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo
luận, bài tập: 25 giờ; Kiểm tra 5 giờ)

I. Vị trí, tính chất của mô đun:
- Vị trí: Năm thứ hai.
- Tính chất: Môn chuyên ngành.
II. Mục tiêu mô đun:
- Về kiến thức:
Sinh viên sẽ biết được các khái niệm cơ bản liên quan đến chất lượng, chất lượng
sản phẩm, chất lượng dịch vụ và các phương pháp cải tiến chất lượng
- Về kỹ năng:
Sinh viên học được kỹ năng phân tích, đánh giá chất lượng sản phẩm và dịch vụ,
đề ra cách thức cải tiến chất lượng tại doanh nghiệp.
- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:
Sinh viên rèn luyện được ý thức làm việc có chất lượng tốt, làm đúng ngay từ đầu
và ý thức cải tiến chất lượng tại doanh nghiệp.
III. Nội dung mô đun:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:
Thời gian (giờ)

Lý
thuyết

Thực
hành, thí
nghiệm,
thảo luận,
bài tập

4

2

2

Bài 2. Quản trị chất lượng sản phẩm

3

1

2

3

Bài 3. Chất lượng dịch vụ

2

1

1

4

Bài 4. Đo lường và đánh giá chất lượng

14

4

8

2

5

Bài 5. Kiểm soát chất lượng bằng thống
kê

13

3

7

3

6

Bài 6. Vòng tròn Deming

4

2

2

7

Bài 7. Kaizen

5

2

3

45

15

25

Số
TT

Tên các bài trong mô đun

1

Bài 1. Chất lượng, chất lượng sản phẩm

2

Cộng

Tổng
số

Kiểm
tra

5

2. Nội dung chi tiết:
Số
TT
1

Nội dung
Bài 1. Chất lượng, chất lượng sản phẩm

Số tiết
4

Mục tiêu: Hình thành được quan điểm chất lượng dựa trên sự đánh giá
của khách hàng.
1.1

Chất lượng, các yếu tố của chất lượng

2

1.2

Sản phẩm, các thành phần của sản phẩm

1

1.3

Chất lượng sản phẩm

1

Bài 2. Quản trị chất lượng sản phẩm

3

2

Mục tiêu: Biết được khái niệm quản trị chất lượng sản phẩm và các
giai đoạn phát triển của quản trị chất lượng sản phẩm.
2.1

Khái niệm quản trị chất lượng sản phẩm

1

2.2

Các giai đoạn phát triển của quản trị chất lượng sản phẩm

2

Bài 3. Chất lượng dịch vụ

2

3

Mục tiêu: Biết được dịch vụ là gì và các đặc trưng của dịch vụ.
3.1

Dịch vụ và sản phẩm hữu hình

1

3.2

Các đặc trưng của dịch vụ

1

4

Bài 4. Đo lường và đánh giá chất lượng

14

Mục tiêu: Biết được phương pháp đo lường chất lượng sản phẩm/dịch
vụ bằng phương pháp chuyên gia
4.1

Chi phí ẩn của sản phẩm

2

4.2

Các phương pháp đo lường và đánh giá sản phẩm/dịch vụ

2

4.3

Đo lường và đánh giá chất lượng sản phẩm/dịch vụ bằng phương pháp
chuyên gia

10

Bài 5. Kiểm soát chất lượng bằng thống kê

13

5

Mục tiêu: Ứng dụng được một số công cụ thống kê cơ bản trong kiểm
soát chất lượng

5.1

Kiểm soát chất lượng là gì. Tại sao nên sử dụng thống kê để kiểm soát
chất lượng.

1

5.2

Phiếu kiểm tra

1

5.3

Lưu đồ

2

5.4

Biểu đồ xương cá

2

5.5

Biểu đồ Pareto

3

5.6

Biểu đồ kiểm soát

2

5.7

Biểu đồ phân tán

2

Bài 6. Vòng tròn Deming

4

6

Mục tiêu: Ứng dụng được vòng tròn PDCA trong công tác lập kế
hoạch, chương trình kiểm soát chất lượng, chương trình cải tiến chất
lượng.
6.1

Vòng tròn Deming là gì. Tác dụng của vòng tròn Deming

1

6.2

Nội dung của vòng tròn Deming

3

Bài 7. Kaizen

5

7

Mục tiêu: Biết được tầm quan trọng, ích lợi và sự phù hợp của Kaizen
(cải tiến) trong trường hợp các doanh nghiệp Việt Nam. Ứng dụng
được một số phương pháp cải tiến ở bộ phận sản xuất/văn phòng.
7.1

Phân biệt cải tiến và đổi mới

1

7.2

Mối quan hệ giữa Kaizen và PDCA

1

7.3

Giới thiệu một số phương pháp cải tiến ở bộ phận sản xuất/văn phòng

3

IV. Điều kiện thực hiện mô đun:
1.Tổ chức cho sinh viên tham quan mô hình thực tế tại các nhà máy, phân xưởng,
nơi sản xuất.
2. Phòng thực hành máy tính: vẽ các biểu đồ kiểm soát chất lượng bằng thống kê.
3. Phòng học có máy chiếu, màn chiếu, bảng.

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá:

1

Nội dung

% đánh
giá

Trong kỳ

50%
30%

1.1

Bài tập cá nhân

Tiêu chuẩn/phương pháp đánh giá

 Trả lời đầy đủ, đúng kiến thức, nội dung mô
đun
 Kỹ năng viết, hình thức trình bày, cấu trúc,
ngữ pháp, câu.
 Tư duy sáng tạo, đột phá.

10%

 Trả lời đầy đủ, đúng kiến thức, nội dung mô
đun
 Kỹ năng viết, hình thức trình bày, cấu trúc,
ngữ pháp, câu.

1.2

Bài tập nhóm

 Kỹ năng thuyết trình: nội dung+năng lực trình
bày+ trang trình diễn+trả lời câu hỏi.
 Trách nhiệm với nhóm, sự tham gia, đóng góp
của từng thành viên.
 Không phạm lỗi đạo văn.
10%

1.3

 Dự lớp.
 Số lượt phát biểu.

Hoạt động lớp học

 Chất lượng ý kiến.
 Thái độ tham gia.

2

Cuối kỳ

50%
 Hiểu được nguyên tắc, vận dụng lý thuyết.

2.1

Thi viết (cá nhân)

 Kỹ năng tính toán cơ bản, kỹ năng phân tích.
 Hình thức trình bày, kỹ năng viết.

VI. Hướng dẫn thực hiện mô đun:
1. Phạm vi áp dụng mô đun:
- Mô đun trước nên là các môn: Marketing căn bản, quản trị học, xác suất thống kê
- Mô đun được áp dụng cho chuyên ngành Quản trị kinh doanh.
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập mô đun:

- Đối với giáo viên, giảng viên:
 Liên hệ với các doanh nghiệp/nơi sản xuất để tổ chức cho sinh viên tham
quan, viết bài thu hoạch về Kaizen, hoặc
 Giao bài tập sinh viên tự tìm các đơn vị sản xuất, tìm các yếu tố cần cải tiến
và cách cải tiến. Cho sinh viên làm nhóm. Sinh viên tự quay phim, chụp hình
các đơn vị sản xuất để giáo viên kiểm soát sinh viên có đi thực tế hay không.
 Tổ chức cho sinh viên thực hành vẽ các biểu đồ kiểm soát chất lượng bằng
thống kê bằng máy tính, sử dụng phần mềm excel, spss.
- Đối với người học:
 Trang bị kỹ năng thuyết trình.
 Rèn luyện kỹ năng sử dụng máy tính (phần mềm excel, spss).
 Rèn luyện kỹ năng giao tiếp khi tiếp xúc với các đơn vị sản xuất.
 Rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm.
 Trang bị khả năng sử dụng thư điện tử để làm việc với giáo viên/giảng viên.
3. Tài liệu tham khảo:
-

Nguyễn Thị Ngọc Lan. Năm 2010. Quản trị chất lượng. Tài liệu giảng dạy. Đại
học An Giang.

-

Bùi Nguyên Hùng – Nguyễn Thúy Quỳnh Loan. Năm 2004. Quản lí chất lượng.
Nhà xuất bản Đại học quốc gia TPHCM.

-

Business Edge. Năm 2007. Chăm sóc khách hàng. Phát huy lợi thế cạnh tranh.
Nhà xuất bản trẻ.

-

Business Edge. Năm 2005. Đánh giá chất lượng. Qui trình thực hiện như thế nào?.
Nhà xuất bản trẻ.

-

Business Edge. Năm 2005. Đạt chất lượng bằng các phương pháp và công cụ nào?
Nhà xuất bản trẻ

-

Business Edge. Năm 2003. Tìm hiểu chất lượng có phải như bạn nghĩ không? Nhà
xuất bản trẻ.

-

Hồ Thêm. Năm 2001. Cẩm nang áp dụng ISO 9001 :2000. Nhà xuất bản trẻ.

-

Kỹ sư- Tiến Sĩ. Năm 2002. Đặng Đình Cung. Bảy công cụ quản lý chất lượng.
Nhà xuất bản trẻ

-

Lê Anh Tuấn, Minh Đức. Năm 2006. ISO 9000. Tài liệu hướng dẫn thực hiện.
Nhà xuất bản trẻ.

-

Matsushita Konnosuke. Năm 2006. Quản lý chất lượng là gì? Trần Quang Tuệ
biên dịch. Nhà xuất bản TPHCM.

-

Nguyễn Quốc Tuấn, Trương Hồng Trình, Lê Thị Minh Hằng. Năm 2007. TQM.
Quản trị chất lượng toàn diện. Nhà xuất bản tài chính.

-

Tạ Thị Kiều An – Ngô Thị Ánh - Nguyễn Hoàng Kiệt – Đinh Phượng Vương.
Năm 1998. Quản trị chất lượng. NXB Giáo dục. Nhà xuất bản giáo dục

-

Tôn Thất Nguyễn Thiêm. Năm 2006. Thị trường chiến lược cơ cấu. Nhà xuất bản
trẻ.

-

Ts Lưu Thanh Tâm. Năm 2003. Quản trị chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế. Nhà
xuất bản Đại học Quốc Gia TPHCM.

21.

KẾ HOẠCH MARKETING

Tên mô đun: Kế Hoạch Marketing
Mã mô đun: MD
Thời gian thực hiện mô đun: 45 giờ; (Lý thuyết: 15 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo
luận, bài tập: 28 giờ; Kiểm tra 2 giờ)
I. Vị trí, tính chất của mô đun:
- Vị trí: là mô đun được bố trí sau khi sinh viên học xong môn Marketing căn bản
- Tính chất: là mô đun thuộc khối kiến thức chuyên ngành
II. Mục tiêu mô đun:
- Về kiến thức: Hiểu rõ các bước lập kế hoạch marketing, nghiên cứu và phân tích
các yếu tố thuộc môi trường marketing.
- Về kỹ năng: Kỹ năng lập kế hoạch marketing hiệu quả, kỹ năng làm việc nhóm và
thuyết trình trước đám đông
- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Phân tích, lập kế hoạch và triển khai kế hoạch
marketing một cách hiệu quả
III. Nội dung mô đun:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:
Thời gian (giờ)
Số
TT

1

Tên các bài trong mô đun

Tổng
số

Lý
thuyết

Thực hành, thí
nghiệm, thảo
luận, bài tập

8

3

5

Bài 1: Tổng quan về
Marketing và kế hoạch
Marketing
I. Tổng quan
II. Các thành phần của
Marketing
III. Kế hoạch marketing

Kiểm
tra

2

Bài 2: Hiện trạng của hoạt
động marketing
I. Thị trường và cạnh tranh
II. Sản phẩm và phân phối

8

3

5

8

2

5

12

4

8

9

3

5

1

45

15

28

2

III. Môi trường vĩ mô
3

Bài 3: Phân tích cơ hội và
hướng giải quyết
I. Phân tích các cơ hội, de
doạ, điểm mạnh và điểm yếu
II. Những vấn đề đặt ra cho
sản phẩm và hướng giải
quyết

4

1

Bài 4: Mục tiêu và chiến
lược marketing
I. Các mục tiêu cần đạt được
II. Chiến lược marketing

5

Bài 5: Tổ chức, thực hiện
và kiểm tra kế hoạch
marketing
I. Chương trình hành động
II. Dự kiến kết quả lãi lỗ
III. Kiểm tra
Cộng

2. Nội dung chi tiết:
Bài 1:

Tổng quan về Marketing và kế hoạch
Marketing

Thời gian : 8 giờ

Mục tiêu:
- Hiểu được các khái niệm về marketing và kế hoạch marketing;
- Nắm rõ các thành phần của marketing hỗn hợp;
- Hiểu được ý nghĩa và vai trò của kế hoạch marketing đối với doanh nghiệp.
1. Tổng quan về Marketing và kế hoạch marketing
2. Các thành phần của Marketing hỗn hợp
3. Kế hoạch marketing
Bài 2:

Hiện trạng của hoạt động marketing

Thời gian : 8 giờ

Mục tiêu:
- Mô tả được các số liệu cơ bản có liên quan đến thị trường, sản phẩm và môi trường
cạnh tranh.
- Phân tích được các yếu tố môi trường vĩ mô tác động đến doanh nghiệp
1. Thị trường và cạnh tranh
2. Sản phẩm và phân phối
3. Môi trường vĩ mô
Bài 3:

Phân tích cơ hội và hướng giải quyết

Thời gian : 8 giờ

Mục tiêu:
- Xác định được những cơ hội, đe doạ, điểm mạnh và điểm yếu từ việc phân tích môi
trường marketing.
- Xác định những vấn đề và cơ hội cho chương trình hành động tiếp theo
1. Phân tích các cơ hội, de doạ, điểm mạnh và điểm yếu
2. Những vấn đề đặt ra cho sản phẩm và hướng giải quyết
Bài 4:

Mục tiêu và chiến lược marketing

Thời gian : 12 giờ

Mục tiêu:
- Đề ra các chỉ tiêu mà kế hoạch muốn đạt được
- Đưa ra cách thức giải quyết chính về chiến lược marketing để đạt được mục tiêu đặt
ra.
1.

Các mục tiêu cần đạt được

2. Chiến lược marketing
Bài 5:

Tổ chức, thực hiện và kiểm tra kế hoạch
Thời gian : 9 giờ
marketing

Mục tiêu:
- Xác định nhân lực, vật lực cho việc thực hiện kế hoạch
- Dự báo được kết quả về thu chi tài chính mà kế hoạch mong đợi
- Xây dựng các tiêu chí để theo dõi và giám sát việc thực hiện kế hoạch
1. Chương trình hành động
2. Dự kiến kết quả lãi lỗ
3. Kiểm tra
IV. Điều kiện thực hiện mô đun:
1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Phòng học
2. Trang thiết bị máy móc: máy chiếu Projector
3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: Slide bài giảng, Tài liệu giảng dạy, Tài liệu
đọc thêm, Các phần mềm tham khảo
4. Các điều kiện khác: Giờ thực hành được thực hiện trong lớp học và ngoài thực tế
chứ không nằm trong phòng thực hành như bên kỹ thuật.
V. Nội dung và phương pháp, đánh giá:
1. Nội dung:
- Kiến thức: nắm vững lý thuyết về kế hoạch marketing, quy trình lập kế hoạch
marketing
- Kỹ năng: Trình bày văn bản, thuyết trình, làm việc nhóm
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: nghiêm túc trong học tập, tự xây dựng một kế
hoạch marketing điển hình.
2. Phương pháp:
- Đánh giá qua bày kiểm tra lý thuyết trên lớp, trả lời các câu hỏi, thảo luận nhóm
- Đánh giá qua thực hành lập một kế hoạch marketing theo nhóm, cá nhân

VI. Hướng dẫn thực hiện mô đun:
1. Phạm vi áp dụng mô đun: Chương trình mô đun được sử dụng để giảng dạy cho
trình độ Cao đẳng Quản trị kinh doanh. Tổng thời gian giảng dạy là 45 tiết bao gồm cả lý
thuyết và thực hành được giảng dạy đan xen với nhau
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập mô đun:
- Đối với giáo viên, giảng viên: chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện mô đun theo
từng nội dung bày giảng nhằm đảm bảo chất lượng giảng dạy.
- Đối với người học: nghiên cứu trước tài liệu ở nhà, theo dõi và tham gia các hoạt
động trong lớp
3. Những trọng tâm cần chú ý: trọng tâm của mô đun nằm ở bài 2, 3, 4
4. Tài liệu tham khảo:
(1). Philip Kotler. 1997. Quản trị Marketing. Nhà xuất bản Thống kê
(2). Lưu Thanh Đức Hải. 2007. Quản trị tiếp thị. Nhà xuất bản Giáo dục
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KẾ HOẠCH KINH DOANH

Tên mô đun: KẾ HOẠCH KINH DOANH (Business Plan)
Mã mô đun: MD
Thời gian thực hiện mô đun: 75 giờ; (Lý thuyết: 15 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo
luận, bài tập: 60 giờ; Kiểm tra.......giờ)
I. Vị trí, tính chất của mô đun:
- Vị trí: Học kỳ VI
- Tính chất: mô đun chuyên môn
II. Mục tiêu mô đun:
Sinh viên học xong học phần này có kiến thức, kỹ năng và năng lực sau:
- Kiến thức:
Khi học xong, sinh viên cần nắm kiến thức cơ bản về kế hoạch kinh doanh. Cụ thể,
các kiến thức mà sinh viên sẽ nắm sau khi hoàn tất học phần bao gồm:
(1)

Mối quan hệ giữa chiến lược kinh doanh và kế hoạch kinh doanh;

(2)

Tính cách và năng lực của doanh nhân;

(3)

Các công việc cần chuẩn bị để khởi sự kinh doanh;

(4)

Phương pháp phân tích môi trường kinh doanh để xác định các cơ hội, đe dọa,
điểm mạnh và điểm yếu của doanh nghiệp;

(5)

Quy trình hoạch định và nội dung của một kế hoạch kinh doanh;

(6)

Phương pháp đánh giá kế hoạch kinh doanh.

- Kỹ năng
Các kỹ năng mà sinh viên cần đạt khi hoàn tất mô đun gồm:

(1) Phân tích, đánh giá kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp;
(2) Thu thập dữ liệu và phân tích môi trường kinh doanh của doanh nghiệp để xác
định các điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và đe dọa chủ yếu;
(3) Hoạch định kế hoạch kinh doanh cho doanh nghiệp;
(4) Thực hiện các bước chuẩn bị cần thiết để khởi sự kinh doanh;
- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:
(1) Sinh viên hình thành thái độ nghiêm túc khi giải quyết vấn đề kinh doanh;
(2) Sinh viên hình thành thái độ đúng đắn về vấn đề đạo đức kinh doanh.
III. Nội dung mô đun:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:
Thời gian (giờ)
Nội dung

Tổng
Lý
Thực hành,
số
thuyết thí nghiệm, Kiểm
(Ghi chi tiết đến từng bài dạy của từng chương)
thảo luận,
tra
bài tập
(1)
Bài 1. Giới thiệu hoạch định kinh doanh

(2)

(4)

8,0

2,0

6,0

3,0

0,0

3,0

1.1. Các hình thức hoạch định kinh doanh
1.2. Mối quan hệ giữa chiến lược và kế hoạch
kinh doanh
1.3. Tính cách và năng lực của doanh nhân
1.4. Chuẩn bị để khởi sự kinh doanh
Bài 2. Chiến lược kinh doanh
2.1. Khái quát về chiến lược kinh doanh
2.2. Phân tích môi trường kinh doanh
2.3. Mục tiêu kinh doanh
2.4. Chiến lược cấp công ty
2.5. Chiến lược cấp đơn vị kinh doanh
2.6. Chiến lược cấp chức năng

(5)

2.7. Thực hiện chiến lược
2.8. Kiểm tra và đánh giá chiến lược
Bài 3. Kế hoạch kinh doanh

52,0

8,0

44,0

3.1. Khái quát về kế hoạch kinh doanh
3.2. Quy trình lập kế hoạch kinh doanh

1,5

3.3. Nội dung của kế hoạch kinh doanh
3.3.1. Mô tả doanh nghiệp, SP/DV; phân
tích thị trường và môi trường kinh
doanh

8,0

3.3.2. Mục tiêu & chiến lược kinh doanh

6,0

3.3.3. Kế hoạch marketing

6,0

3.3.4. Kế hoạch sản xuất – vận hành

6,0

3.3.5. Kế hoạch nhân sự

6,0

3.3.6. Tổng hợp nhu cầu nguồn lực

5,5

3.3.7. Kế hoạch tài chính

5,5

3.3.8. Phân tích rủi ro

6,0

Thi giữa kỳ & thảo luận kế hoạch kinh doanh

6,0

2,0

4,0

Báo cáo tiểu luận nhóm

6,0

3,0

3,0

75,0

15,0

60,0

Cộng
2. Nội dung chi tiết:
Bài 1. Giới thiệu hoạch định kinh doanh
Hình thức tổ
chức dạy học
Lý thuyết

Nội dung chính
 Các hình thức hoạch định KD
 Mối quan hệ giữa chiến lược và kế
hoạch kinh doanh
 Tính cách và năng lực doanh nhân

Yêu cầu SV
chuẩn bị

Thời gian,
địa điểm Ghi
chú
thực hiện

 Đọc đề cương chi Theo bố trí
của Phòng
tiết mô đun
đào tạo

 Chuẩn bị để khởi sự kinh doanh
Bài tập
Thảo luận
nhóm

 Tính cách và năng lực doanh nhân
 Chuẩn bị để khởi sự kinh doanh

Bài 2. Chiến lược kinh doanh
Hình thức tổ
chức dạy học

Nội dung chính

Yêu cầu SV
chuẩn bị

 Khái quát về chiến lược kinh doanh  Đọc giáo trình
Chiến lược kinh
 Phân tích môi trường kinh doanh
doanh
 Mục tiêu kinh doanh
Lý thuyết

Thời gian,
địa điểm Ghi
chú
thực hiện
Theo bố trí
của Phòng
đào tạo

 Chiến lược cấp công ty
 Chiến lược cấp đơn vị kinh doanh
 Chiến lược cấp chức năng
 Thực hiện chiến lược
 Kiểm tra và đánh giá chiến lược

Bài tập
Thảo luận
nhóm
Bài 3. Kế hoạch kinh doanh
Hình thức tổ
chức dạy học

Nội dung chính
 Khái quát về kế hoạch kinh doanh
 Quy trình lập kế hoạch kinh doanh

Lý thuyết

Yêu cầu SV
chuẩn bị

Thời gian,
địa điểm Ghi
chú
thực hiện

 Đọc sách Kế
hoạch kinh doanh

 Đọc sách Lập kế
hoạch kinh doanh Theo bố trí
của Phòng
o Mô tả DN, SP/DV; phân tích thị
từ A đến Z
đào tạo
trường và môi trường kinh doanh
 Đọc các kế hoạch
o Mục tiêu & chiến lược kinh doanh kinh doanh tham
khảo
o Kế hoạch marketing

 Nội dung của kế hoạch kinh doanh:

o Kế hoạch sản xuất – vận hành
o Kế hoạch nhân sự
o Tổng hợp nhu cầu nguồn lực
o Kế hoạch tài chính
o Phân tích rủi ro

Bài tập

 Phân tích và đánh giá một kế hoạch
kinh doanh

 Đọc tình huống
trước khi đến lớp

 Thực hiện nghiên cứu thị trường và
khảo sát đối thủ cạnh tranh

 Soạn các bản hỏi,
đề cương phỏng
vấn và bảng phân
công công việc

 Xây dựng các kế hoạch: marketing,
sản xuất-vận hành, nhân sự
 Xây dựng kế hoạch tài chính
 Phân tích rủi ro

Thảo luận
nhóm

 Báo cáo & thảo luận về các kế hoạch  Nộp bản in và file
kinh doanh mà các nhóm sinh viên
báo cáo cho giảng
đã tự xây dựng
viên theo lịch
 Gửi bài báo cáo
cho các nhóm
khác theo lịch

IV. Điều kiện thực hiện mô đun:
1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Không yêu cầu
2. Trang thiết bị máy móc: Không yêu cầu
3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: Phòng học có máy chiếu LCD để báo cáo
4. Các điều kiện khác: Không yêu cầu
V. Nội dung và phương pháp, đánh giá:
1. Nội dung:
- Kiến thức:
+ Phương pháp phân tích môi trường kinh doanh để xác định các cơ hội, đe dọa,
điểm mạnh và điểm yếu của doanh nghiệp
+ Nội dung của một kế hoạch kinh doanh
+ Các chỉ tiêu đánh giá tính khả thi của kế hoạch kinh doanh
- Kỹ năng:
+ Phân tích môi trường kinh doanh
+ Đánh giá tính khả thi của kế hoạch kinh doanh

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Tham gia tích cực vào bài tập nhóm.
2. Phương pháp:
Kết quả học tập của sinh viên được đánh giá theo cấu trúc điểm gồm 2 phần chính:
điểm quá trình (50%) và thi kết thúc học phần (50%).

Nội dung

TT
Điểm quá trình

1

2

Tỷ lệ (%)
50

1.1

Kiểm tra tại lớp

10

1.2

Thi giữa kỳ

20

1.3

Tiểu luận nhóm và báo cáo nhóm

20

Thi kết thúc học phần
TỔNG

50
100

Dạng thức đề thi: Thi giữa kỳ và thi kết thúc học phần đều tổ chức dạng thi viết tự
luận, đề đóng (sinh viên không được tham khảo tài liệu). Thời gian làm bài thi giữa kỳ là
60..90 phút; thời gian làm bài thi kết thúc học phần là 90..120 phút. Trọng tâm của đề thi
là đánh giá năng lực vận dụng của sinh viên vào thực tiễn kinh doanh thông qua việc giải
quyết tình huống kinh doanh với các câu hỏi đi kèm. Ngoài ra, đề thi cũng bao gồm một
số câu hỏi về lý thuyết kế hoạch kinh doanh.
VI. Hướng dẫn thực hiện mô đun:
1. Phạm vi áp dụng mô đun:
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập mô đun:
2.1 Đối với giáo viên, giảng viên:
Các phương pháp giảng dạy được áp dụng trong học phần:
- Phương pháp thuyết giảng: giảng viên giảng ngắn gọn các nội dung cốt lõi của
từng bài trước khi sinh viên chuyển sang các phương pháp khác.
- Phương pháp tình huống: sinh viên tiếp cận và giải quyết những tình huống kinh
doanh được tổng kết từ thực tiễn để rèn luyện năng lực vận dụng kiến thức vào giải
quyết các vấn đề thực tiễn.
- Phương pháp thảo luận nhóm: sinh viên tham gia thảo luận và giải quyết vấn đề
theo nhóm nhằm rèn luyện khả năng làm việc tập thể.
- Phương pháp dạy học dựa vào dự án: sinh viên kế hoạch kinh doanh cho một
doanh nghiệp để có thể vận dụng tất cả các kiến thức và kỹ năng về phân tích môi
trường và hoạch định kinh doanh cho doanh nghiệp.

2.2 Đối với người học:
Khi tham dự mô đun, sinh viên cần tuân thủ các quy định sau:
- Dự lớp và làm đầy đủ các bài tập tại lớp: Vì các phần kiến thức của hoạch định
kinh doanh liên quan chặt chẽ với nhau nên sinh viên cần tham dự giờ giảng
thường xuyên và tham gia thảo luận tích cực. Giảng viên sẽ cho làm nhiều bài tập
tại lớp (một số trong số đó được chấm điểm) để kiểm tra mức độ chuẩn bị bài hoặc
mức độ tiếp thu kiến thức của sinh viên. Mỗi lần không nộp bài viết hoặc không trả
lời được câu hỏi kiểm tra vấn đáp, sinh viên sẽ nhận một điểm 0 (không) vào một
cột điểm kiểm tra ở lớp (bất kể bài tập đó có được chấm điểm hay không).
- Làm đầy đủ các bài tập cá nhân và nhóm: Trong quá trình học, sinh viên sẽ làm
một số bài tập để rèn luyện khả năng vận dụng lý thuyết vào thực tiễn kinh doanh.
Đề bài tập được cung cấp trước để sinh viên chuẩn bị ở nhà. Sinh viên phải làm và
nộp tất cả bài tập đúng thời hạn đã được quy định trước. Một số bài tập sẽ được
chấm điểm. Mỗi lần không nộp bài tập cá nhân/nhóm, sinh viên/nhóm sẽ nhận một
điểm 0 (không) vào một cột điểm bài tập cá nhân/nhóm (bất kể bài tập đó có được
chấm điểm hay không). Bài tập nộp trễ không quá 15 phút sẽ bị trừ 1.0 điểm. Bài
tập nộp trễ quá 15 phút sẽ không được chấp nhận.
- Đảm bảo sự trung thực: Sinh viên phải đảm bảo trung thực khi làm bài và phải
thực hiện đúng quy định về trích dẫn khi làm bài tập. Nếu vi phạm quy định về
trích dẫn lần đầu, sinh viên phải nhận điểm 0 (không) cho bài tập đó. Nếu vi phạm
lần thứ hai, sinh viên phải nhận điểm 0 (không) cho toàn mô đun. Nếu chủ thể vi
phạm là nhóm, toàn bộ thành viên của nhóm bị xử lý như nhau.
- Yêu cầu khi làm việc nhóm: Khi làm việc nhóm, nhóm trưởng phải phân công
công việc cho tất cả các thành viên một cách tương đối hài hòa, và tất cả các thành
viên phải tham gia tích cực vào công việc của nhóm. Bản đánh giá sự tham gia của
các thành viên vào công việc của nhóm và Biên bản thảo luận nhóm phải được nộp
cho Giảng viên cùng với bài tập nhóm.
- Quy định về điểm thưởng và điểm trừ: Những sinh viên có kết quả thể hiện xuất
sắc trong toàn khóa học sẽ nhận được một mức điểm thưởng tối đa là 1.0 điểm
(được cộng vào điểm quá trình). Bên cạnh đó, một mức điểm trừ tối đa 1.0 điểm
cũng được dành cho những sinh viên không tham gia tích cực vào học phần (chuẩn
bị bài không tốt, không tham gia thảo luận tình huống…). Mức điểm quá trình tối
đa mà mỗi sinh viên được nhận là 10.
3. Những trọng tâm cần chú ý:
4. Tài liệu tham khảo:
4.1. Tài liệu chính
Mike McKeever. 2009. Lập kế hoạch kinh doanh từ A đến Z. TP.HCM: NXB
Tổng hợp TPHCM.
Phạm Ngọc Thúy (chủ biên). 2002. Kế hoạch kinh doanh. TP. Hồ Chí Minh: Nhà
xuất bản Đại học quốc gia TP. Hồ Chí Minh

4.2. Tài liệu tham khảo
Huỳnh Phú Thịnh. 2009. TLGD Chiến lược kinh doanh. An Giang: Trường Đại
học An Giang.
Các tài liệu học tập khác được Giảng viên giới thiệu ở buổi học đầu tiên và một số
tài liệu được cung cấp vào thời điểm thích hợp trong quá trình học.
5. Ghi chú và giải thích (nếu có):
23.

QUẢN TRỊ BÁN HÀNG

Tên mô đun: Quản trị bán hàng
Mã mô đun: MD
Thời gian thực hiện mô đun: 75 giờ; (Lý thuyết: 15 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo
luận, bài tập: 58 giờ; Kiểm tra: 2 giờ)
I. Vị trí, tính chất của mô đun:
- Vị trí: Đây là mô đun giúp cho học viên hiểu được kiến thức và vận dụng tốt các kỹ
năng cơ bản về quản trị bán hàng, nhận thức về người quản lý bán hàng và nhân viên bán
hàng trong công ty, nắm được cách thức xây dựng và quản trị đội ngũ bán hàng, hiểu
được quy trình mua hàng và các mối quan hệ với khách hàng, nắm vững các kỹ năng lãnh
đạo, tuyển dụng, huấn luyện, và đánh giá thành tích lực lượng bán hàng, nhận thức được
tương lai phát triển của quản trị bán hàng
- Tính chất: Quản trị bán hàng là mô đun nghiên cứu các hoạt động tổ chức, xây
dựng, và quản lý hoạt động của lực lượng bán hàng trong doanh nghiệp.
II. Mục tiêu mô đun:
- Về kiến thức:
 Nhằm cung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ bản, tư duy trong việc thực hiện
công việc quản trị bán hàng như: giới thiệu về công việc bán hàng và quản trị
bán hàng, kỹ thuật bán hàng và chăm sót khách hàng, kỹ năng cần thiết đối với
quản trị bán hàng như lãnh đạo, phân tích, dự báo và lên kế hoạch bán hàng, tổ
chức đội ngũ bán hàng, quản lý và làm tăng năng suất của lực lượng bán hàng,
quản trị đội ngũ bán hàng.
- Về kỹ năng:
 Phân tích được môi trường kinh doanh để xác định cơ hội bán hàng.
 Lên kế hoạch bán hàng.
 Tăng năng năng suất của lực lượng bán hàng.
 Quản trị đội ngũ bán hàng.
 Rèn luyện cho sinh viên kỹ năng làm việc nhóm để thực hiện công tác bán
hàng trong thực tế.
 Luyện kỹ năng vận dụng, tổng hợp các kiến thức đã học áp dụng vào một tình
huống bán hàng và quản trị bán hàng trong thực tế.

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:
 Giúp sinh viên nhận thức đúng đắn và hiểu biết về vai trò của bán hàng và
quản trị bán hàng trong hoạt động kinh doanh.
 Giúp sinh viên có thái độ tích cực trong việc vận dụng, tổng hợp các kiến thức
đã học áp dụng vào một tình huống bán hàng và quản trị bán hàng trong thức
tế.
III. Nội dung mô đun:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:
Thời gian (giờ)
Số
TT

Tên các bài trong
mô đun

1

Bài 1: Tổng quan về
bán hàng và quản trị
bán hàng
1. Tổng quan về bán
hàng

Tổng số

Lý
thuyết

Thực hành, thí
nghiệm, thảo
luận, bài tập

3

1

2

15

4

11

2. Tổng quan về quản
trị bán hàng

2

Bài 2: Kế hoạch bán
hàng
1. Quy trình xây dựng
kế hoạch bán hàng
2. Nghiên cứu nhiệm
vụ, mục tiêu của
doanh nghiệp
3. Phân tích môi
trường kinh doanh và
tiềm lực bán hàng của
doanh nghiệp
4. Xác định mục tiêu
và chiến lược bán
hàng
5. Xác định kỹ thuật
và hệ thống yểm trợ
bán hàng

Kiểm tra

6. Tổ chức và thực
hiện kế hoạch bán
hàng
7. Kiểm tra đánh giá
việc thực hiện kế
hoạch
8. Các công cụ hỗ trợ
lập kế hoạch bán hàng
3

Bài 3: Kỹ thuật bán
hàng và chăm sóc
khách hàng
1. Nghiên cứu hành vi
của người tiêu dùng

21

3

18

2. Kỹ thuật bán hàng
3. Hoạt động chăm
sóc khách hàng
Kiểm tra 1
4

1

1

Bài 4: Quản lý năng
suất của lực lượng
bán hàng
1. Năng suất của lực
lượng bán hàng
2. Tăng năng suất
thông qua phân chia
khu vực

18

3

15

16

4

12

3. Tăng năng suất
thông qua khách hàng
trong khu vực
4. Tự động hoá lực
lượng bán hàng
5

Bài 5: Quản trị đội
ngũ bán hàng
1. Tuyển mộ, tuyển
chọn nhân viên bán
hàng
2. Huấn luyện nhân
viên bán hàng
3. Tổ chức quản lý

đội ngũ bán hàng
4. Động viên khuyến
khích đội ngũ bán
hàng
5. Đánh giá thành tích
của đội ngũ bán hàng
Kiểm tra 2
Cộng

1
75

1
15

58

2

2. Nội dung chi tiết:
Bài 1:

Thời gian: 3 giờ

1. Mục tiêu: Hiểu được thế nào là nghề bán hàng và lịch sử của bán hàng. Hiểu được
các yêu cầu đối với người bán hàng. Vận dụng vào thực tế để có biện pháp quản trị bán
hàng có hiệu quả.
2. Nội dung bài: Tổng quan về bán hàng và quản trị bán hàng
2.1. Tổng quan về bán hàng
2.2. Tổng quan về quản trị bán hàng
Bài 2:

Thời gian: 15 giờ

1. Mục tiêu: nắm vững mục tiêu của doanh nghiệp và các nhiệm vụ đặc ra để thực
hiện mục tiêu đó. Hiểu phân tích môi trường kinh doanh và tiềm lực bán hàng của doanh
nghiệp. Xác định mục tiêu và kế hoạch bán hàng. Phương thức và hình thức bán hàng,
Chiến lược bán hàng, chính sách giá, các hoạt động xúc tiến bán hàng. Phương pháp đánh
giá việc thực hiện kế hoạch bán hàng.
2. Nội dung bài: Kế hoạch bán hàng
2.1. Quy trình xây dựng kế hoạch bán hàng
2.2. Nghiên cứu nhiệm vụ, mục tiêu của doanh nghiệp
2.3. Phân tích môi trường kinh doanh và tiềm lực bán hàng của doanh nghiệp
2.4. Xác định mục tiêu và chiến lược bán hàng
2.5. Xác định kỹ thuật và hệ thống yểm trợ bán hàng
2.6. Tổ chức và thực hiện kế hoạch bán hàng
2.7. Kiểm tra đánh giá việc thực hiện kế hoạch
2.8. Các công cụ hỗ trợ lập kế hoạch bán hàng

Bài 3:

Thời gian: 21 giờ

1. Mục tiêu: Hiểu hành vi mua của người tiêu dùng và hành vi mua của tổ chức.
Hiểu Khái niệm, vai trò, bộ máy, nội dung phương tiện hỗ trợ của hoạt động chăm sóc
khách hàng. Vận dụng giải quyết các bài đọc tình huống.
2. Nội dung bài: Kỹ thuật bán hàng và chăm sóc khách hàng
2.1. Nghiên cứu hành vi của người tiêu dùng
2.2. Kỹ thuật bán hàng
2.3. Hoạt động chăm sóc khách hàng
Kiểm tra 1

Thời gian: 1 giờ

Bài 4:

Thời gian: 18 giờ

1. Mục tiêu: Phương pháp tăng năng suất bán hàng. Thiết kế các khu vực bán hàng
hiệu quả. Hiểu các chức năng hệ thống máy tính và các phần mềm quản lý bán hàng.
2. Nội dung bài: Quản lý năng suất của lực lượng bán hàng
2.1. Năng suất của lực lượng bán hàng
2.2. Tăng năng suất thông qua phân chia khu vực
2.3. Tăng năng suất thông qua khách hàng trong khu vực
2.4. Tự động hoá lực lượng bán hàng
Bài 5:

Thời gian: 16 giờ

1. Mục tiêu: Hiểu quá trình, phương pháp tuyển mộ, tuyển chọn nhân viên bán hàng,
Hiểu các hình thức thức và bước cơ bản trong tiến trình huấn luyện bán hàng, thực hiện và
triển khai một chương trình huấn luyện bán hàng cụ thể. Hiểu các hoạt động quản trị lực
lượng bán hàng. Hiểu cơ sở, phương pháp chỉ đạo bán hàng và phương pháp giám sát bán
hàng. Chương trình tính lương, thưởng cho nhân viên bán hàng. Quy trình đánh giá thực
hiện của nhân viên bán hàng và Các phương pháp đánh giá.
2. Nội dung bài: Quản trị đội ngũ bán hàng
2.1. Tuyển mộ, tuyển chọn nhân viên bán hàng
2.2. Huấn luyện nhân viên bán hàng
2.3. Tổ chức quản lý đội ngũ bán hàng
2.4. Động viên khuyến khích đội ngũ bán hàng
2.5. Đánh giá thành tích của đội ngũ bán hàng
Kiểm tra 2
IV. Điều kiện thực hiện mô đun:
1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng:
2. Trang thiết bị máy móc: Phòng có máy chiếu
3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:

Thời gian: 1 giờ

4. Các điều kiện khác: Trong 58 giờ thuộc phần ”Thực hành, thí nghiệm, thảo luận”,
được sắp xếp như sau:
- 18 giờ thảo luận trên lớp
- 40 giờ dành cho các nhóm sinh viên đi khảo sát thực tế ngoài lớp học và thực hành
bán hàng tại thị trường, được xếp thời khoá biểu từ tuần thứ 3 đến tuần thứ 12 của học kỳ.
V. Nội dung và phương pháp, đánh giá:
1. Nội dung:
- Kiến thức: Phương pháp phân tích thị trường và lập kế hoạch bán hàng, kiến thức
về bán hàng và chăm sóc khách hàng, kiến thức về quản lý năng suất lực lượng bán hàng
và quản trị đội ngũ bán hàng.
- Kỹ năng: Kỹ năng lập kế hoạch bán hàng cho doanh nghiệp, kỹ năng bán hàng, kỹ
năng quản trị đội ngũ bán hàng.
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: nhận thức đúng đắn và hiểu biết về vai trò của bán
hàng và quản trị bán hàng trong hoạt động kinh doanh, có thái độ tích cực trong việc vận
dụng, tổng hợp các kiến thức đã học áp dụng vào một tình huống bán hàng và quản trị bán
hàng trong thức tế.
2. Phương pháp:
Điểm quá trình: 50%, bao gồm:
-

Kiểm tra cá nhân trên lớp (02 bài): 30%

-

Báo cáo nhóm: 20%. Mỗi nhóm tối đa 5 thành viên, báo cáo về 1 chủ đề có liên
quan đến mô đun.

Điểm thi kết thúc học phần: 50%
-

Hình thức thi: tự luận

-

Thời gian: 90 phút

-

Sinh viên không được tham khảo tài liệu khi làm bài thi.

VI. Hướng dẫn thực hiện mô đun:
1. Phạm vi áp dụng mô đun: Mô đun được áp dụng cho chuyên ngành quản trị kinh
doanh. Các môn nên học trước: Quản trị học, Marketing căn bản.
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập mô đun:
- Đối với giáo viên, giảng viên:
 Đưa trước tài liệu giảng dạy gồm lý thuyết, bài tập tình huống của các bài,
yêu cầu sinh viên đọc lý thuyết ở nhà trước buổi học.
 Trên lớp nhấn mạnh các vấn đề quan trọng và khó hiểu.
 Gợi ý cho sinh viên cách phân tích và xử lý các bài tập tình huống.
- Đối với người học:
 Người học buộc phải đọc lý thuyết ở nhà trước buổi học

 Nên đọc trước các tình huống
 Tích cực tham gia thảo luận tại lớp
 Tích cực tham gia các công việc của nhóm trong hoạt động nghiên cứu thực
tế
3. Những trọng tâm cần chú ý:
4. Tài liệu tham khảo:
[1] Bùi Văn Danh, Nguyễn Văn Dung, Lê Quang Khôi. Quản trị bán hàng. Năm
2012. Nhà xuất bản Phương Đông
[2] Tôn Thất Hải, Hà Thị Thuỳ Dương. Quản Trị bán hàng. Năm 2009. Tài liệu
trường Đại học mở tp. HCM
[3] Phan Thanh Lâm. Kỹ Năng bán hàng. Năm 2011. Nhà xuất bản Phụ Nữ
5. Ghi chú và giải thích (nếu có):
24.

THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

Tên mô đun: Thực tập tốt nghiệp
Mã mô đun: MD
Thời gian thực hiện mô đun: 90 giờ; (Lý thuyết: 00 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo
luận, bài tập: 90 giờ; Kiểm tra 00 giờ)
I. Vị trí, tính chất của mô đun:
học.

Vị trí: Thực tập tốt nghiệp là mô đun bắt buộc ở học kỳ cuối cùng của chương trình
Tính chất:

- Giúp Sinh viên tiếp cận thực tế để học hỏi và làm quen với chuyên môn được đào
tạo để khi tốt nghiệp có thể làm việc được.
- Giúp Sinh viên có điều kiện tiếp xúc với môi trường năng động, tác phong công
nghiệp, và ý thức tổ chức kỹ luật để trao dồi kỹ năng làm việc.
- Giúp Sinh viên hiểu rõ trách nhiệm và vai trò của nhân viên marketing trong hoạt
động kinh doanh của doanh nghiệp.
- Giúp Sinh viên vận dụng các kiến thức đã học để áp dụng vào một (hay một số)
nội dung liên quan đến công việc cụ thể tại đơn vị thực tập.
- Sinh viên thực tập tham gia vào các hoạt động kinh doanh, nghiên cứu và trình
bày kết quả bằng báo cáo thực tập.
II. Mục tiêu mô đun:
- Về kiến thức: Giúp cho sinh viên tiếp cận môi trường làm việc thực tế tại các
doanh nghiệp. Qua đó có điều kiện so sánh, đánh giá giữa lý thuyết và thực tiễn với trọng
tâm là kiến thức nghề marketing và bán hàng
- Về kỹ năng: Hình thành kỹ năng làm việc ở các bộ phận của doanh nghiệp, biết
cách xử lý việc và giao tiếp hiệu quả.

III. Nội dung mô đun:
1. Gợi ý một số nhóm đề tài
Nhóm đề tài ứng dụng marketing, chiến lược marketing của một doanh nghiệp
(thuộc lĩnh vực sản xuất, thương mại dịch vụ, du lịch, xuất khẩu …):
(1) Ứng dụng marketing về biện pháp hoàn thiện công tác marketing của một đơn
vị dịch vụ (sản xuất, thương mại, du lịch, …)
(2) Kế hoạch sản xuất sản phẩm của doanh nghiệp.
(3) Kế hoạch phát triển sản phẩm mới hoặc cải tiến sản phẩm của doanh nghiệp.
(4) Kế hoạch xây dựng và phát triển thương hiệu của doanh nghiệp.
(5) Kế hoạch phân phối sản phẩm của doanh nghiệp.
(6) Phân tích đánh giá hoạt động bán hàng của doanh nghiệp.
(7) Kế hoạch truyền thông quảng cáo của doanh nghiệp.
(8) Kế hoạch hoạt động khuyến mãi, khuyến mại của doanh nghiệp.
(9) Đánh giá hoạt động PR của doanh nghiệp nhằm tạo lập và phát triển thương
hiệu / hoặc giới thiệu sản phẩm mới / hoặc xử lý khủng hoảng …
Nhóm đề tài thuộc nghiên cứu thị trường, người tiêu dùng:
(10) Đặc điểm và thói quen tiêu dùng một loại sản phẩm của người tiêu dùng.
(11) Nghiên cứu hành vi tiêu dùng của cá nhân / tổ chức với một loại sản phẩm /
dịch vụ.
(12) Đặc điểm vận động của thị trường (cung/ cầu, giá cả) một loại sản phẩm tác
động đến chiến lược kinh doanh hoặc marketing của các doanh nghiệp.
(13) Đặc điểm quảng cáo, khuyến mãi, PR … của thị trường/ ngành hàng.
Nhóm đề tàì phân tích công tác tổ chức, nhân sự, hoàn thiện công tác tổ chức,
nhân sự ở từng bộ phận doanh nghiệp hoặc từng lĩnh vực cụ thể.
Nhóm đề tài về nâng cao hiều quả hoạt động kinh doanh (cụ thể ở từng bộ phần
của doanh nghiệp)
Nhóm đề tài về hành chính văn phòng, quản lý thông tin
Nhóm đề tài về quản trị sản xuất, quản trị chất lượng, đánh giá rủi ro.
Ngoài các dạng đề tài trên, sinh viên có thể tự chọn các đề tài thuộc phạm vi lĩnh
vực marketing, bán hàng phù hợp với yêu cầu thực tế của doanh nghiệp và phải được sự
đồng ý của giảng viên hướng dẫn.
2. Nội dung tổng quát
Nội dung của báo cáo thực tập tốt nghiệp tuân thủ theo quy định hiện hành của
trường Hiệu trưởng ĐH An Giang về việc thực tập tốt nghiệp.
Gợi ý kết cấu báo cáo thưc tập tốt nghiệp
Trang bìa chính

Trang bìa phụ
Trang nhận xét của đơn vị thực tập
Trang nhận xét của GV hướng dẫn
Trang tóm tắt kết quả thực tập
Mục lục
Danh mục bảng
Danh mục hình, biểu đồ
Bài 1: Giới thiệu
Sinh viên thực hiện bài này đảm bào 2 nội dung (1) Giới thiệu về nội dung nghiên
cứu (2) Giới thiệu về đơn vị thực tập.
Bài 2: Phương pháp thực hiện
Sinh viên thực hiện bài này đảm bảo 2 nội dung (1) Lý thuyết nào áp dụng phục vụ
cho nghiên cứu (2) Cụ thể cách thức áp dụng lý thuyết vào chủ đề nghiên cứu.
Bài 3: Kết quả
Sinh viên thực hiện ngắn gọn, phân tích thật cụ thể, rõ ràng, có căn cứ minh chứng
cho kết quả phân tích, không viết lý thuyết sáo rỗng, đánh giá cảm tính, mơ hồ.
Bài 4: Nhận xét, đánh giá
Dự vào kết quả phân tích Sinh viên đưa ra những nhận xét sát đáng hoặc đề xuất
hướng xử lý hoặc đưa ra giải pháp cụ thể để xử lý.
IV. Điều kiện thực hiện mô đun:
Tùy theo tình hình thức tế tại đơn vị thực tập tốt nghiệp
V. Nội dung và phương pháp, đánh giá:
Đánh giá mô đun này bao gồm đánh giá quá trình làm việc của Sinh viên tại đơn vị
thực tập (30%) và đánh giá báo cáo kết quả thực tập (70%) theo qui định hiện hành của
Hiệu trưởng Trường Đại học An Giang.
VI. Hướng dẫn thực hiện mô đun:
- Kế hoạch tổ chức thực tập tốt nghiệp của Khoa
- Quy định hướng dẫn, trình bày báo cáo thực tập tốt nghiệp của Hiệu trưởng Đại học
An Giang.
25.

THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

Tên mô đun: THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ
Mã mô đun: MD
Thời gian thực hiện mô đun: 45 giờ; (Lý thuyết: 15 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo
luận, bài tập: 30 giờ; Kiểm tra 0giờ)

I. Vị trí, tính chất của mô đun:
- Vị trí: Môn tự chọn theo hướng chuyên ngành ứng dụng công nghệ trong quản trị
kinh doanh.
- Tính chất: Cung cấp những kiến thức về thương mại điện tử, tình hình phát triển
Thương mại điện tử trên thế giới và ở Việt Nam; hoạt động TMĐT của các doanh nghiệp
vừa và nhỏ. Qua đó thấy được lợi ích và hiệu quả của các tổ chức và cá nhân tham gia khi
vào TMĐT.
II. Mục tiêu mô đun:
- Về kiến thức: Hiểu những kiến thức căn bản về công nghệ Internet, tình hình phát
triển Thương mại điện tử tại Việt Nam; mô hình thương mại điện tử, hoạt động marketing
và thanh toán trực tuyến; hiểu vấn đề an toàn và pháp lý trong thương mại điện tử.
- Về kỹ năng: Áp dụng kiến thức về các mô hình thương mại điện tử, hoạt động
marketing.
- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Hiểu vai trò và trách nhiệm cá nhân trong hệ
thống thương mại điện tử.
III. Nội dung mô đun:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:
Thời gian (giờ)
Số
TT

1

Tên các bài trong mô đun

Tổng
số

Lý
thuyết

3

3

3

3

Bài 1. KHÁI QUÁT VỀ THƯƠNG
MẠI ĐIỆN TỬ
1. Lược sử về Internet
2. Sơ lược về web, một số thuật ngữ
và hoạt động của Web
3. Mối liên hệ giữa Internet, Web và
TMĐT
4. Lịch sử hình thành và tác động của
các yếu tố đến sự ra đời của TMĐT
5. Khái niệm, đặc điểm, phân loại,
bản chất TMĐT
6. Lợi ích, rào cản và tương lai của
TMĐT

2

Bài 2. CÁC MÔ HÌNH KINH

Thực hành, thí
nghiệm, thảo
luận, bài tập

Kiểm
tra

DOANH CỦA TMĐT
1. Khái niệm, các nhân tố cơ bản của
mô hình kinh doanh trong thương
mại điện tử.
2. Các mô hình kinh doanh chủ yếu
trong thương mại điện tử B2C.
3. Các mô hình kinh doanh chủ yếu
trong thương mại điện tử B2B.
4. Các mô hình kinh doanh đặc thù
của thương mại điện tử
3

Bài 3. XÂY DỰNG KẾ HOẠCH
KINH DOANH
1. Hình thành một doanh nghiệp trực
tuyến mới
2. Xây dựng website kinh doanh
3. Lưu trú website và đăng ký trên
miền

3

3

2

2

2

2

4. Tạo, phân phối và quản lý nội dung
5. Thiết kế website
Cung cấp các dịch vụ hỗ trợ TMĐT
4

Bài 4. HỆ THỐNG THANH TOÁN
TRONG TMĐT
1. Điều kiện để thanh toán điện tử
phát triển
2. Khái niệm và các phương thức
thanh toán
3. Thanh toán điện tử B2B và B2C
4. Lợi ích và hạn chế trong thanh toán
điện tử

5

Bài 5. AN TOÀN
THƯƠNG TMĐT

TRONG

1. Định nghĩa & những vấn đề đặt ra
cho an toàn trongTMĐT
2. Các nguy cơ và hình thức tấn công
đe dọa an toànTMĐT
3. Quản trị an toànTMĐT

4. Một số giải pháp công nghệ đảm
bảo an toàn trongTMĐT
6

Bài 6. CÁC VẤN ĐỀ PHÁP LÝ
TRONG TMĐT
1. Vì sao phải cần ban hành Luật giao
dịch điện tử
2. Kế hoạch tổng thể Thương mại
điện tử của Việt Nam 2011 – 2015

2

2

3. Khái quát một số nội dung về
TMĐT và pháp luật có liên quan
4. Một số vấn đề quan trọng trong
Luật giao dịch điện tử
7

Thực hành xây dựng mô hình
Thương mại điện tử

30

Cộng

45

30
15

30

2. Nội dung chi tiết:
Bài 1. KHÁI QUÁT VỀ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

Thời gian: 3giờ

1. Lược sử về Internet
1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của Internet
1.2. Các thành phần của Internet
1.3. Các kết nối Internet
2. Sơ lược về web, một số thuật ngữ và hoạt động của Web
2.1. Sự ra đời của Web
2.2. Một số thuật ngữ cơ bản liên quan đến Web
2.3. World Wide Web họat động như thế nào?
3. Mối liên hệ giữa Internet, Web và TMĐT
4. Lịch sử hình thành và tác động của các yếu tố đến sự ra đời của TMĐT
4.1. Lịch sử hình thành thương mại điện tử
4.2. Những yếu tố tác động đến sự ra đời của TMĐT
5. Khái niệm, đặc điểm, phân loại, bản chất TMĐT
6. Lợi ích, rào cản và tương lai của TMĐT
Bài 2. CÁC MÔ HÌNH KINH DOANH CỦA TMĐT

Thời gian: 3giờ

1. Khái niệm, các nhân tố cơ bản của mô hình kinh doanh trong thương mại điện tử.
2. Các mô hình kinh doanh chủ yếu trong thương mại điện tử B2C.

3. Các mô hình kinh doanh chủ yếu trong thương mại điện tử B2B.
4. Các mô hình kinh doanh đặc thù của thương mại điện tử
Bài 3. XÂY DỰNG KẾ HOẠCH KINH DOANH

Thời gian: 3giờ

1. Hình thành một doanh nghiệp trực tuyến mới
2. Xây dựng website kinh doanh
3. Lưu trú website và đăng ký trên miền
4. Tạo, phân phối và quản lý nội dung
5. Thiết kế website
6. Cung cấp các dịch vụ hỗ trợ TMĐT
Bài 4. HỆ THỐNG THANH TOÁN TRONG TMĐT

Thời gian: 2giờ

1. Điều kiện để thanh toán điện tử phát triển
2. Khái niệm và các phương thức thanh toán
3. Thanh toán điện tử B2B và B2C
4. Lợi ích và hạn chế trong thanh toán điện tử
Bài 5. AN TOÀN TRONG THƯƠNG TMĐT

Thời gian: 2giờ

1. Định nghĩa & những vấn đề đặt ra cho an toàn trongTMĐT
2. Các nguy cơ và hình thức tấn công đe dọa an toànTMĐT
3. Quản trị an toànTMĐT
4. Một số giải pháp công nghệ đảm bảo an toàn trongTMĐT
Bài 6. CÁC VẤN ĐỀ PHÁP LÝ TRONG TMĐT

Thời gian: 2giờ

1. Vì sao phải cần ban hành Luật giao dịch điện tử
2. Kế hoạch tổng thể Thương mại điện tử của Việt Nam 2011 – 2015
3. Khái quát một số nội dung về TMĐT và pháp luật có liên quan
4. Một số vấn đề quan trọng trong Luật giao dịch điện tử
THỰC HÀNH XÂY DỰNG MÔ HÌNH TMĐT

Thời gian: 30giờ

IV. Điều kiện thực hiện mô đun:
1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Phòng máy tính (giờ thực hành)
2. Trang thiết bị máy móc: Máy tính
3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:
4. Các điều kiện khác:
V. Nội dung và phương pháp, đánh giá:
1. Nội dung:

- Kiến thức: Trắc nghiệm hiểu những kiến thức căn bản về công nghệ Internet, tình
hình phát triển Thương mại điện tử tại Việt Nam; mô hình thương mại điện tử, hoạt động
marketing và thanh toán trực tuyến; hiểu vấn đề an toàn và pháp lý trong thương mại điện
tử.
- Kỹ năng: Thực hành xây dựng mô hình thương mại điện tử, hoạt động marketing.
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Hiểu vai trò và trách nhiệm cá nhân trong hệ
thống thương mại điện tử.
2. Phương pháp: Thi trắc nghiệm; đánh giá quá trình thực hành.
VI. Hướng dẫn thực hiện mô đun:
1. Phạm vi áp dụng mô đun:
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập mô đun:
- Đối với giáo viên, giảng viên: Chuẩn bị slide bài giảng, hướng dẫn thực hành.
- Đối với người học: Đọc tài liệu, xem hướng dẫn thực hành.
3. Những trọng tâm cần chú ý:
4. Tài liệu tham khảo:
4.1. Giáo trình
[1] Slide bài giảng.
[2] Bộ môn Thương mại Điện tử. 2009. Giáo trình Thương mại Điện tử Căn bản.
Hà Nội: Trường Đại học Ngoại thương.
4.2. Tài liệu khác
[1] Bùi Văn Danh. 2011. Thương mại điện tử. NXB Phương Đông.
[2] Nguyễn Thị Tuyết Mai. 2004. Thương mại điện tử. NXB Khoa học và Kỹ thuật.
[3] Nguyễn Trung Toàn và Nhóm biên dịch. 2007. Khái quát Thương mại điện tử.
Hà Nội: NXB Lao Động.
[4] Turban E. et al. 2008. Electronic Commerce 2008: A managerial Perspective.
New Jersey: Pearson Education, Inc.
5. Ghi chú và giải thích (nếu có):
26.

MARKETING DỊCH VỤ

Tên mô đun: MARKETING DỊCH VỤ (Service Marketing)
Mã mô đun: MD
Thời gian thực hiện mô đun: 45 giờ; (Lý thuyết: 14 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo
luận, bài tập: 30 giờ; Kiểm tra 1 giờ)
I. Vị trí, tính chất của mô đun:
- Vị trí: được bố trí sau mô đun Marketing căn bản
- Tính chất: học phần Tự chọn

II. Mục tiêu mô đun:
- Về kiến thức: Sinh viên có thể hiểu và phân tích, đánh giá những kiến thức về các
sản phẩm dịch vụ và marketing dịch vụ; trong đó bao gồm các kiến thức về giao tiếp cá
nhân, quản lý nguồn nhân lực trong hoạt động kinh doanh dịch vụ; các chiến lược phát
triển dịch vụ; phương pháp marketing mix trong kinh doanh dịch vụ và quản lý chất lượng
dịch vụ.
- Về kỹ năng: Sinh viên có thể phân tích, đánh giá và giải quyết các vấn đề liên quan
đến các hoạt động marketing dịch vụ trong thực tế, từ đó cũng phát triển các kỹ năng về
làm việc, phối hợp nhóm và kỹ năng giao tiếp. Bên cạnh đó, sinh viên có thể vận động
dụng các lý thuyết đã học để lập kế hoạch marketing mix cho sản phẩm dịch vụ.
- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Sinh viên có nhận thức đúng về tầm quan trọng
của hoạt động marketing trong việc phát triển dịch vụ. Sinh viên có thể phát triển các kỹ
năng tự nghiên cứu và giải quyết vấn đề, chủ động tiếp cận và tìm hiểu các kiến thức liên
quan đến hoạt động marketing dịch vụ của các doanh nghiệp trong thực tế. Sinh viên có
khả năng tự lập kế hoạch để học tập và rèn luyện các kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm,
thiết lập các mối quan hệ với người khác.
III. Nội dung mô đun:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:
Thời gian (giờ)
Số
TT

1

Tên các bài trong mô đun

Tổng
số

Lý
thuyết

Thực hành, thí
nghiệm, thảo
luận, bài tập

6

3

3

8

2

6

Bài 1: Tổng quan về các hoạt
động marketing dịch vụ
1.1. Một số khái niệm về dịch vụ
và marketing dịch vụ
1.2. Đặc điểm và phân loại dịch
vụ
1.3.Vai trò của Marketing dịch vụ
1.4. Môi trường Marketing dịch
vụ
1.5. Hành vi khách hàng

2

Bài 2: Vấn đề con người trong
kinh doanh dịch vụ
2.1. Quản lý quá trình giao tiếp
với khách hàng
2.2.Quản lý nhân
marketing dịch vụ

lực

trong

Kiểm tra

3

Bài 3: Các chiến lược phát
triển dịch vụ
3.1. Giới thiệu chung
3.2. Các chiến lược chức năng

9

2

6

14

4

10

8

3

5

45

14

30

1

3.3. Thiết lập chiến lược hoạt
động kinh doanh
4

Bài 4: Các hoạt động Marketing
dịch vụ
4.1.Phân khúc và chọn thị trường
mục tiêu
4.2. Sản phẩm trong marketing
dịch vụ.
4.3. Phân phối trong marketing
dịch vụ
4.4. Định giá dịch vụ
4.5. Các hoạt động xúc tiến

5

Bài 5: Quản lý chất lượng dịch
vụ
5.1. Xác định chất lượng dịch vụ.
5.2. Đo lường chất lượng dịch vụ
5.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến
chất lượng dịch vụ
Cộng

2. Nội dung chi tiết:
Bài 1: Tổng quan về các hoạt động marketing dịch vụ

Thời gian: 6 giờ

1. Mục tiêu: Hoàn thành bài này sinh viên có thể:
-

Nắm rõ các khái niệm của dịch vụ và marketing dịch vụ;

-

Nắm được đặc điểm dịch vụ và phân biệt được các loại dịch vụ;

-

Hiểu được tầm quan trọng của marketing dịch vụ, môi trường marketing dịch vụ;

-

Hiểu khái quát về hành vi khách hàng, một số phương pháp để nghiên cứu hành vi
khách hàng;

-

Giải thích, phân tích một số tình huống cơ bản trong thực tế về marketing dịch vụ.
2. Nội dung bài:

2.1. Một số khái niệm về dịch vụ và marketing dịch vụ
2.1.1. Khái niệm về dịch vụ
2.1.2. Khái niệm về marketing dịch vụ
2.2. Đặc điểm và phân loại dịch vụ
2.2.1. Đặc điểm của dịch vụ
2.2.2. Phân loại dịch vụ
2.3. Vai trò của Marketing dịch vụ
2.4. Môi trường Marketing dịch vụ
2.4.1. Khái quát về môi trường marketing dịch vụ
2.4.2. Khác biệt giữa marketing hàng hóa và marketing dịch vụ
2.5. Hành vi khách hàng
2.5.1. Khái quát về hành vi khách hàng
2.5.2. Nghiên cứu hành vi khách hàng
Bài 2: Vấn đề con người trong kinh doanh dịch vụ

Thời gian: 8 giờ

1. Mục tiêu: Hoàn thành bài này sinh viên có thể:
-

Nắm được vai trò, đặc điểm của quá trình giao tiếp với khách hàng, các cách thức
để quản trị mối quan hệ với khách hàng;

-

Hiểu rõ vai trò quan trọng của hành vi khách hàng tác động đến hoạt động giao tiếp
trong kinh doanh dịch vụ và quản lý nhu cầu của khách hàng;

-

Nắm được các khái niệm và quan điểm về quản trị nguồn nhân lực, các chiến lược
quản trị nguồn nhân lực trong marketing dịch vụ;

-

Phân tích, giải quyết một số tình huống về quản trị các mối quan hệ giao tiếp với
khách hàng và chiến lược quản trị nguồn nhân lực trong kinh doanh dịch vụ.
2. Nội dung bài:
2.1. Quản lý quá trình giao tiếp với khách hàng
2.1.1. Giao tiếp trong dịch vụ
2.1.2. Phát triển mối quan hệ với khách hàng
2.1.3. Hành vi khách hàng và quản lý nhu cầu của khách hàng
2.2. Quản lý nhân lực trong marketing dịch vụ
2.2.1. Khái quát về quản trị nguồn nhân lực trong marketing dịch vụ
2.2.2. Một số chiến lược về quản trị nguồn nhân lực trong marketing dịch vụ

Bài 3: Các chiến lược phát triển dịch vụ

Thời gian: 9 giờ

1. Mục tiêu: Hoàn thành bài này sinh viên có thể:
-

Hiểu rõ về tầm quan trọng của việc phát triển các chiến lược dịch vụ cho doanh
nghiệp;

-

Nắm các chiến lược chức năng trong phát triển dịch vụ

-

Hiểu được quy trình thiết lập chiến lược hoạt động kinh doanh cho sản phẩm dịch
vụ

-

Mô tả, phân tích chiến lược phát triển dịch vụ của một doanh nghiệp
2. Nội dung bài:
2.1. Giới thiệu chung
2.2. Các chiến lược chức năng (Ma trận sản phẩm thị trường của Ansoff)
2.2.1. Chiến lược xâm nhập thị trường
2.2.2. Chiến lược phát triển thị trường
2.2.3. Chiến lược phát triển dịch vụ
2.2.4. Chiến lược đa dạng hóa
2.3. Thiết lập chiến lược hoạt động kinh doanh
2.3.1. Định hướng mô hình phát triển
2.3.2. Quy trình thiếp lập chiến lược hoạt động kinh doanh

Bài 4: Các hoạt động Marketing dịch vụ

Thời gian:14 giờ

1. Mục tiêu: Hoàn thành bài này sinh viên có thể:
-

Hiểu rõ tầm quan trọng của phân khúc thị trường, phương pháp phân khúc thị
trường và chọn thị trường mục tiêu, thực hành được việc phân khúc thị trường cho
một số sản phẩm dịch vụ;

-

Nắm được khát quát về sản phẩm và các chiến lược sản phẩm trong marketing dịch
vụ

-

Nắm được khái quát về phân phối và phát triển các chiến lược phân phối trong
marketing dịch vụ

-

Nắm được các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định giá dịch vụ và các chiến lược định
giá

-

Nắm được khái quát về hoạt động xúc tiến và xây dựng các chiến lược xúc tiến
trong marketing dịch vụ

-

Lập kế hoạch marketing mix cho một sản phẩm dịch vụ
2. Nội dung bài:
2.1. Phân khúc và chọn thị trường mục tiêu
2.1.1. Khái niệm và tầm quan trọng của phân khúc thị trường
2.1.2. Thực hiện phân khúc và chọn thị trường mục tiêu đối với sản phẩm dịch vụ
2.2. Sản phẩm trong marketing dịch vụ
2.2.1. Khái quát về sản phẩm trong marketing dịch vụ
2.2.2. Các chiến lược phát triển sản phẩm trong marketing dịch vụ

2.3. Phân phối trong marketing dịch vụ
2.3.1. Khái quát về phân phối trong marketing dịch vụ
2.3.2. Phát triển các chiến lược phân phối
2.4. Định giá dịch vụ
2.4.1. Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định giá của sản phẩm dịch vụ
2.4.2. Các chiến lược định giá
2.5. Các hoạt động xúc tiến
2.5.1. Quá trình truyền thông
2.5.2. Xây dựng bài trình xúc tiến hỗn hợp
2.5.3. Quảng cáo
2.5.4. Khuyến mãi
2.5.5. Bán hàng trực tiếp
2.5.6. Quan hệ với công chúng
Bài 5: Quản lý chất lượng dịch vụ

Thời gian: 8 giờ

1. Mục tiêu: Hoàn thành bài này sinh viên có thể:
-

Nắm được khái niệm của chất lượng dịch vụ, các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng
dịch vụ

-

Hiểu được tầm quan trọng của việc đo lường chất lượng dịch vụ và các phương
pháp đo lường chất lượng dịch vụ
2. Nội dung bài:
2.1. Xác định chất lượng dịch vụ
2.1.1. Khái quát về chất lượng dịch vụ
2.1.1. Năm khoảng cách chất lượng dịch vụ
2.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ (tiêu chí đánh giá CLDV)
2.2.1. Tiêu chí đánh giá chất lượng dịch vụ
2.2.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ
2.2.3. Hướng đến một chất lượng dịch vụ cao
2.3. Đo lường chất lượng dịch vụ
2.3.1. Tầm quan trọng của việc đo lường chất lượng dịch vụ
2.3.2. Phương pháp đo lường chất lượng dịch vụ

IV. Điều kiện thực hiện mô đun:
1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng:
2. Trang thiết bị máy móc: Máy chiếu
3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:

4. Các điều kiện khác:
V. Nội dung và phương pháp, đánh giá:
1. Nội dung:
- Về kiến thức: Sinh viên có thể hiểu và phân tích, đánh giá những kiến thức về các
sản phẩm dịch vụ và marketing dịch vụ; trong đó bao gồm các kiến thức về giao tiếp cá
nhân, quản lý nguồn nhân lực trong hoạt động kinh doanh dịch vụ; các chiến lược phát
triển dịch vụ; phương pháp marketing mix trong kinh doanh dịch vụ và quản lý chất lượng
dịch vụ.
- Về kỹ năng: Sinh viên có thể phân tích, đánh giá và giải quyết các vấn đề liên quan
đến các hoạt động marketing dịch vụ trong thực tế, từ đó cũng phát triển các kỹ năng về
làm việc, phối hợp nhóm và kỹ năng giao tiếp. Bên cạnh đó, sinh viên có thể vận động
dụng các lý thuyết đã học để lập kế hoạch marketing mix cho sản phẩm dịch vụ.
- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Sinh viên có nhận thức đúng về tầm quan trọng
của hoạt động marketing trong việc phát triển dịch vụ. Sinh viên có thể phát triển các kỹ
năng tự nghiên cứu và giải quyết vấn đề, chủ động tiếp cận và tìm hiểu các kiến thức liên
quan đến hoạt động marketing dịch vụ của các doanh nghiệp trong thực tế. Sinh viên có
khả năng tự lập kế hoạch để học tập và rèn luyện các kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm,
thiết lập các mối quan hệ với người khác.
2. Phương pháp:
2.1. Đánh giá quá trình
Sinh viên làm kiểm tra trên lớp
- Số lượng bài : 01 bài
- Thời gian: thời gian 1 tiết, kiểm tra vào giữa kỳ và sinh viên được thông báo trước
thời gian cho bài kiểm tra bày
- Đánh giá: 15% điểm của học phần.
Sinh viên hoàn thành tiểu luận nhóm
- Nội dung : Mô tả và phân tích chiến lược phát triển dịch vụ của một doanh nghiệp
có sẳn hoặc lập kế hoạch marketing cho một sản phẩm dịch vụ.
- Hình thức: sinh viên hoàn thành tiểu luận theo nhóm và sẽ nộp tiểu luận vào tuần
cuối cùng của học phần.
- Đánh giá: Tính 35% điểm của học phần
2.2. Thi kết thúc học phần
- Hoàn thành thi kết thúc học phần
- Hình thức: Tự luận và trắc nghiệm
- Thời gian: 90 phút
- Đánh giá: Tính 50% điểm của học phần.

VI. Hướng dẫn thực hiện mô đun:
1. Phạm vi áp dụng mô đun: Ngành cao đẳng Quản trị kinh doanh
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập mô đun:
2.1. Đối với giáo viên, giảng viên:
Thực hiện nghiêm túc thời khóa biểu; chuẩn mực và tác phong của nhà giáo
2.2. Đối với người học
2.2.1. Quy định về tham dự lớp học
Sinh viên có trách nhiệm tham dự đầy đủ các buổi học. Trong trường hợp nghỉ học
do lý do bất khả kháng thì phải có giấy tờ chứng minh đầy đủ và hợp lý.
Sinh viên vắng quá 2 buổi học dù có lý do hay không có lý do đều bị coi như không
hoàn thành khóa học và phải đăng ký học lại vào học kỳ sau.
2.2.2. Quy định về hành vi lớp học
Học phần được thực hiện trên nguyên tắc tôn trọng người học và người dạy. Mọi
hành vi làm ảnh hưởng đến quá trình dạy và học đều bị nghiêm cấm.
Sinh viên phải đi học đúng giờ quy định. Sinh viên/học viên đi trễ quá 5 phút sau khi
giờ học bắt đầu sẽ không được tham dự buổi học.
Tuyệt đối không làm ồn, gây ảnh hưởng đến người khác trong quá trình học.
Tuyệt đối không được ăn uống, nhai kẹo cao su, sử dụng các thiết bị như điện thoại,
máy nghe nhạc trong giờ học.
Máy tính xách tay, máy tính bảng chỉ được thực hiện vào mục đích ghi chép bài
giảng, tính toán phục vụ bài giảng, bài tập, tuyệt đối không dùng vào việc khác.
2.2.3. Quy định về nộp bài tập, tiểu luận cuối khóa, báo cáo
Sinh viên không tham dự kiểm tra trên lớp, nộp bài tập, tiểu luận đúng thời hạn quy
định thì được coi như không nộp bài và sẽ nhận điểm không.
2.3.4. Quy định về học vụ
Các vấn đề liên quan đến xin bảo lưu điểm, khiếu nại điểm, chấm phúc tra, kỷ luật
trường thì được thực hiện theo quy chế học vụ của Trường Đại học An Giang.
3. Những trọng tâm cần chú ý:
4. Tài liệu tham khảo:
4.1. Giáo trình
[1] Christine Hope, Alan Muhleman (2001). Nguyên lý điều hành doanh nghiệp dịch
vụ (Biên dịch: Phan Văn Sâm, Trần Đình Hải). Nhà xuất bản Thống Kê.
4.2. Tài liệu khác
[1] Lưu Văn Nghiêm (2008). Marketing dịch vụ. Nhà xuất bản Đại học Kinh tế Quốc
Dân
[2] Phan Thăng (2007). Marketing Căn Bản. Nhà xuất bản Thống Kê.

[3] Nguyễn Văn Dung (2009). Marketing du lịch. Nhà xuất bản Giao Thông Vận
Tải.
5. Ghi chú và giải thích (nếu có):
27.

QUẢN TRỊ THƯƠNG HIỆU

Tên mô đun: Quản trị thương hiệu
Mã mô đun: MD
Thời gian thực hiện mô đun: 45 giờ; (Lý thuyết: 13 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo
luận, bài tập: 30 giờ; Kiểm tra 02 giờ)
I. Vị trí, tính chất của mô đun:
- Vị trí: Được bố trí sau mô đun Marketing căn bản
- Tính chất: Thuộc nhóm mô đun tự chọn
II. Mục tiêu mô đun:
1. Về kiến thức
- Nắm được những kiến thức cơ bản nhất về thương hiệu.
- Nắm rõ quá trình quản trị thương hiệu như xây dựng, duy trì, phát triển, bảo vệ và
khai thác giá trị thương hiệu.
- Hiểu biết những công việc, nhiệm vụ, vai trò của nhà quản trị thương hiệu.
- Hiểu biết về quy trình hoạch định và nội dung của một số chiến lược và kế hoạch
xây dựng thương hiệu tại doanh nghiệp.
- Thấu hiểu các vấn đề liên quan đến quá trình tổ chức, điều khiển thực hiện và kiểm
tra các chiến lược, kế hoạch xây dựng thương hiệu.
- Nắm được nội dung của việc kiểm soát, đánh giá hiệu quả và xây dựng các biện
pháp cải tiến quá trình quản trị thương hiệu.
2. Về kỹ năng
- Phân tích, đánh giá các hoạt động xây dựng và quản trị thương hiệu của doanh
nghiệp;
- Hoạch định một cách cơ bản nhất về chiến lược xây dựng, định vị, phát triển và
duy trì thương hiệu.
- Đánh giá “sức khỏe” của thương hiệu; Đánh giá mức độ trung thành và giữ gìn sự
trung thành của khách hàng đối với thương hiệu.
- Kỹ năng làm việc nhóm và thuyết trình trước đám đông.
3. Về năng lực tự chủ và trách nhiệm
- Có nhận thức đúng về hoạt động xây dựng và quản trị thương hiệu của doanh
nghiệp.
- Xây dựng và nâng cao thái độ học tập và làm việc nghiêm túc cho người học;
- Hình thành tác phong quản trị và thiết lập quan hệ với người khác.

III. Nội dung mô đun:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:
Thời gian (giờ)
Số
TT

1

Tên các bài trong mô đun

Tổng
số

Lý
thuyết

Thực hành, thí
nghiệm, thảo
luận, bài tập

7

3

4

8

2

6

Bài 1. Tổng quan về thương
hiệu
1.1. Quan niệm về thương hiệu
1.1.1. Các quan niệm về thương
hiệu
1.1.2. Thương hiệu và nhãn hiệu
1.2. Tầm quan trọng của thương
hiệu
1.2.1. Đối với người tiêu dùng
1.2.2. Đối với doanh nghiệp
1.3. Phân loại thương hiệu
1.3.1. Thương hiệu cá thể
1.3.2. Thương hiệu tập thể
1.3.3. Thương hiệu gia đình
1.3.4. Thương hiệu quốc gia
1.4. Các thành phần của thương
hiệu
1.4.1. Thành phần chức năng
1.4.2. Thành phần cảm xúc
1.5. Thương hiệu – tài sản của
doanh nghiệp
1.5.1. Tài sản thương hiệu
1.5.2. Các mô hình về giá trị
thương hiệu

2

Bài 2. Xây dựng thương hiệu
2.1. Tiến trình xây dựng thương
hiệu
2.1.1. Tiến trình xây dựng

Kiểm
tra

thương hiệu
2.1.2. Mô hình xây dựng và
phát triển thương hiệu
2.2. Lựa chọn chiến lược
thương hiệu
2.2.1. Xác lập nhiều thương
hiệu cho các chủng loại sản
phẩm khác nhau
2.2.2. Xác lập thương hiệu riêng
cho từng dòng sản phẩm của
công ty trên thị trường
2.2.3. Xác lập một thương hiệu
chung cho tất cả các loại sản
phẩm của công ty và thường
gắn với tên công ty
2.3. Lựa chọn chính sách
thương hiệu
2.3.1. Thương hiệu của nhà sản
xuất
2.3.2. Thương hiệu của nhà
phân phối
2.3.3. Thương hiệu chung
2.4. Xây dựng thương hiệu
mạnh trên thị trường
2.4.1. Các yếu tố tạo nên một
thương hiệu mạnh
2.4.2. Xây dựng thương hiệu
mạnh trên thị trường
2.4.3. Khác biệt hóa thương
hiệu dưới một đề nghị bán duy
nhất
2.4.4. Tạo lập lòng trung thành
của khách hàng cho thương hiệu
3

Bài 3. Hệ thống nhận diện
thương hiệu
3.1. Khái quát chung về hệ
thống nhận diện thương hiệu
3.1.1. Khái niệm

8

2

6

3.1.2. Các yếu tố trong hệ thống
nhận diện thương hiệu
3.2. Xác định tên thương hiệu
3.2.1. Khái niệm về tên thương
hiệu
3.2.2. Vai trò của tên thương
hiệu
3.2.3. Các quyết định chiến lược
về tên thương hiệu
3.2.4. Phát triển chiến lược đặt
tên thương hiệu
3.2.5. Các chiến lược đặt tên
thương hiệu
3.2.6. Những yêu cầu của một
cái tên thương hiệu có khả năng
thành công
3.2.7. Cách đặt tên thương hiệu
3.2.8. Yêu cầu chung khi đặt tên
thương hiệu
3.2.9. Quy trình đặt tên thương
hiệu
3.3. Thiết kế biểu trưng (logo)
của thương hiệu
3.3.1. Khái niệm chung về biểu
trưng, logo
3.3.2. Yêu cầu khi thiết kế biểu
trưng (logo) cho thương hiệu
3.3.3. Các dạng thức của biểu
trưng (logo)
3.4. Sự nhận biết thương hiệu
3.4.1. Khái niệm về nhận biết
thương hiệu
3.4.2. Các mức độ nhận biết
thương hiệu
3.4.3. Tầm quan trọng của nhận
biết thương hiệu đối với sự phát
triển thương hiệu
3.5. Thương hiệu mạnh và liên

kết thương hiệu
3.5.1. Khái niệm liên kết thương
hiệu
3.5.2. Vai trò của các liên kết
thương hiệu
4

Bài 4. Định vị thương hiệu
4.1. Khái niệm định vị thương
hiệu
4.4.1. Khái niệm
4.4.2. Các đối tượng có thể định
vị
4.2. Công cụ tạo đặc điểm khác
biệt có sức cạnh tranh
4.2.1. Ma trận BCG (Boston
Consulting Group)
4.2.2. Các biến tạo đặc điểm
khác biệt
4.3. Quy trình định vị thương
hiệu
4.3.1 Xác định tập thương hiệu
cạnh tranh

5

2

2

7

1

6

4.3.2. Xác định tập thuộc tính
của thương hiệu
4.3.3. Xây dựng sơ đồ và phân
tích vị trí các thương hiệu
4.3.4. Quyết định chiến lược
định vị
4.4. Các sai lầm chủ yếu khi
định vị thương hiệu
4.4.1. Định vị quá thấp
4.4.2. Định vị quá cao
4.4.3. Định vị không rõ ràng
4.4.4. Định vị đáng ngờ
5

Bài 5. Truyền thông thương
hiệu
5.1. Lựa chọn nội dung và

1

phương tiện truyền thông
5.1.1. Nội dung truyền thông
thương hiệu
5.1.2. Lựa chọn phương tiện
truyền thông
5.2. Quảng cáo thương hiệu
5.2.1. Mục tiêu của quảng cáo
thương hiệu
5.2.2. Quyết định ngân sách và
chọn phương tiện quảng cáo
5.2.3. Đặc trưng của phương
tiện quảng cáo
5.2.4. Thông điệp và thử
nghiệm quảng cáo
5.2.5. Thực hiện và đánh giá
chương trình quảng cáo
5.3. Quan hệ công chúng với
(PR) phát triển thương hiệu
5.3.1. Khái niệm
5.3.2. Các công cụ của PR
6

Bài 6. Đăng ký bảo hộ thương
hiệu
6.1. Tầm quan trọng của việc
đăng ký bảo hộ thương hiệu
6.2. Quy trình đăng ký bảo hộ
thương hiệu
6.3. Nội dung đăng ký bảo hộ
thương hiệu

3

1

2

7

2

4

6.4. Một số vấn đề pháp luật
đăng ký bảo hộ thương hiệu
hàng hóa của Việt Nam và quốc
tế
7

Bài 7. Quản lý các thương hiệu
trong quá trình kinh doanh
7.1. Quản lý tài sản thương hiệu
7.1.1. Đánh giá thường xuyên
tài sản TH của doanh nghiệp

1

7.1.2. Đo lường tài sản TH
7.1.3. Đánh giá mức độ trung
thành và giữ gìn sự trung thành
của khách hàng với thương hiệu
7.2. Quản lý các yếu tố tạo nên
hình ảnh thương hiệu
7.3. Các vấn đề có tính quyết
định khác đối với việc quản lý
thương hiệu
7.4. Vai trò của nhà nước trong
xây dựng và quản lý thương
hiệu của các doanh nghiệp
Cộng

45

13

30

2

2. Nội dung chi tiết:
Bài 1. Tổng quan về thương hiệu

Thời gian: 7 giờ

1. Mục tiêu: Hiểu được tổng quan về thương hiệu và tầm quan trọng của thương hiệu đối
với người tiêu dùng và doanh nghiệp
2. Nội dung bài
2.1. Quan niệm về thương hiệu
2.1.1. Các quan niệm về thương hiệu
2.1.2. Thương hiệu và nhãn hiệu
2.2. Tầm quan trọng của thương hiệu
2.2.1. Đối với người tiêu dùng
2.2.2. Đối với doanh nghiệp
2.3. Phân loại thương hiệu
2.3.1. Thương hiệu cá thể
2.3.2. Thương hiệu tập thể
2.3.3. Thương hiệu gia đình
2.3.4. Thương hiệu quốc gia
2.4. Các thành phần của thương hiệu
2.4.1. Thành phần chức năng
2.4.2. Thành phần cảm xúc
2.5. Thương hiệu – tài sản của doanh nghiệp
2.5.1. Tài sản thương hiệu
2.5.2. Các mô hình về giá trị thương hiệu

Bài 2. Xây dựng thương hiệu

Thời gian: 8 giờ

1. Mục tiêu: Hiểu được nội dung của các bước trong tiến trình xây dựng thương hiệu;
Phân tích được các vấn đề cốt lõi trong tiến trình xây dựng thương hiệu
2. Nội dung bài
2.1. Tiến trình xây dựng thương hiệu
2.1.1. Tiến trình xây dựng thương hiệu
2.1.2. Mô hình xây dựng và phát triển thương hiệu
2.2. Lựa chọn chiến lược thương hiệu
2.2.1. Xác lập nhiều thương hiệu cho các chủng loại sản phẩm khác nhau
2.2.2. Xác lập thương hiệu riêng cho từng dòng sản phẩm của công ty trên thị trường
2.2.3. Xác lập một thương hiệu chung cho tất cả các loại sản phẩm của công ty và thường
gắn với tên công ty
2.3. Lựa chọn chính sách thương hiệu
2.3.1. Thương hiệu của nhà sản xuất
2.3.2. Thương hiệu của nhà phân phối
2.3.3. Thương hiệu chung
2.4. Xây dựng thương hiệu mạnh trên thị trường
2.4.1. Các yếu tố tạo nên một thương hiệu mạnh
2.4.2. Xây dựng thương hiệu mạnh trên thị trường
2.4.3. Khác biệt hóa thương hiệu dưới một đề nghị bán duy nhất
2.4.4. Tạo lập lòng trung thành của khách hàng cho thương hiệu
Bài 3. Hệ thống nhận diện thương hiệu

Thời gian: 8 giờ

1. Mục tiêu: Hiểu được các yếu tố trong hệ thống nhận diện thương hiệu và tầm quan
trọng của các yếu tố trong hệ thống nhận diện thương hiệu; Phân tích, đánh giá được các
yếu tố trong hệ thống nhận diện thương hiệu, từ đó xây dựng được hệ thống nhận diện
thương hiệu của doanh nghiệp
2. Nội dung bài
2.1. Khái quát chung về hệ thống nhận diện thương hiệu
2.1.1. Khái niệm
2.1.2. Các yếu tố trong hệ thống nhận diện thương hiệu
2.2. Xác định tên thương hiệu
2.2.1. Khái niệm về tên thương hiệu
2.2.2. Vai trò của tên thương hiệu
2.2.3. Các quyết định chiến lược về tên thương hiệu
2.2.4. Phát triển chiến lược đặt tên thương hiệu

2.2.5. Các chiến lược đặt tên thương hiệu
2.2.6. Những yêu cầu của một cái tên thương hiệu có khả năng thành công
2.2.7. Cách đặt tên thương hiệu
2.2.8. Yêu cầu chung khi đặt tên thương hiệu
2.2.9. Quy trình đặt tên thương hiệu
2.3. Thiết kế biểu trưng (logo) của thương hiệu
2.3.1. Khái niệm chung về biểu trưng, logo
2.3.2. Yêu cầu khi thiết kế biểu trưng (logo) cho thương hiệu
2.3.3. Các dạng thức của biểu trưng (logo)
2.4. Sự nhận biết thương hiệu
2.4.1. Khái niệm về nhận biết thương hiệu
2.4.2. Các mức độ nhận biết thương hiệu
2.4.3. Tầm quan trọng của nhận biết thương hiệu đối với sự phát triển thương hiệu
2.5. Thương hiệu mạnh và liên kết thương hiệu
2.5.1. Khái niệm liên kết thương hiệu
2.5.2. Vai trò của các liên kết thương hiệu
Bài 4. Định vị thương hiệu

Thời gian: 5 giờ

1. Mục tiêu: Hiểu được các công cụ tạo đặc điểm khác biệt có sức cạnh tranh, đánh giá
được các công cụ tạo đặc điểm khác biệt có sức cạnh tranh, có thể tiến hành định vị cho một
sản phẩm/dịch vụ cụ thể.
2. Nội dung bài
2.1. Khái niệm định vị thương hiệu
2.4.1. Khái niệm
2.4.2. Các đối tượng có thể định vị
2.2. Công cụ tạo đặc điểm khác biệt có sức cạnh tranh
2.2.1. Ma trận BCG (Boston Consulting Group)
2.2.2. Các biến tạo đặc điểm khác biệt
2.3. Quy trình định vị thương hiệu
2.3.1 Xác định tập thương hiệu cạnh tranh
2.3.2. Xác định tập thuộc tính của thương hiệu
2.3.3. Xây dựng sơ đồ và phân tích vị trí các thương hiệu
2.3.4. Quyết định chiến lược định vị
2.4. Các sai lầm chủ yếu khi định vị thương hiệu
2.4.1. Định vị quá thấp

2.4.2. Định vị quá cao
2.4.3. Định vị không rõ ràng
2.4.4. Định vị đáng ngờ
Bài 5. Truyền thông thương hiệu

Thời gian: 7 giờ

1. Mục tiêu: Biết được nội dung truyền thông thương hiệu; Phân tích, đánh giá được nội
dung của thông điệp và hiệu quả của chương trình quảng cáo thương hiệu thông cũng như
hiệu quả của các phương tiện quảng cáo.
2. Nội dung bài
2.1. Lựa chọn nội dung và phương tiện truyền thông
2.1.1. Nội dung truyền thông thương hiệu
2.1.2. Lựa chọn phương tiện truyền thông
2.2. Quảng cáo thương hiệu
2.2.1. Mục tiêu của quảng cáo thương hiệu
2.2.2. Quyết định ngân sách và chọn phương tiện quảng cáo
2.2.3. Đặc trưng của phương tiện quảng cáo
2.2.4. Thông điệp và thử nghiệm quảng cáo
2.2.5. Thực hiện và đánh giá chương trình quảng cáo
2.3. Quan hệ công chúng với (PR) phát triển thương hiệu
2.3.1. Khái niệm
2.3.2. Các công cụ của PR
Bài 6. Đăng ký bảo hộ thương hiệu

Thời gian: 3 giờ

1. Mục tiêu: Biết được tầm quan trọng của việc đăng ký bảo hộ thương hiệu; Hiểu được
các nội dung đăng ký bảo hộ thương hiệu
2. Nội dung bài
2.1. Tầm quan trọng của việc đăng ký bảo hộ thương hiệu
2.2. Quy trình đăng ký bảo hộ thương hiệu
2.3. Nội dung đăng ký bảo hộ thương hiệu
2.4. Một số vấn đề pháp luật đăng ký bảo hộ thương hiệu hàng hóa của Việt Nam và quốc
tế
Bài 7. Quản lý các thương hiệu trong quá trình kinh doanh

Thời gian: 7 giờ

1. Mục tiêu: Hiểu được các phương pháp đánh giá thương hiệu, các chỉ tiêu dùng để đo
lường sự trung thành với thương hiệu, tầm quan trọng của việc loại bỏ hay mở rộng
thương hiệu, các chiến lược có thể hồi sinh thương hiệu.
2. Nội dung bài
2.1. Quản lý tài sản thương hiệu

2.1.1. Đánh giá thường xuyên tài sản TH của doanh nghiệp
2.1.2. Đo lường tài sản TH
2.1.3. Đánh giá mức độ trung thành và giữ gìn sự trung thành của khách hàng với thương
hiệu
2.2. Quản lý các yếu tố tạo nên hình ảnh thương hiệu
2.3. Các vấn đề có tính quyết định khác đối với việc quản lý thương hiệu
2.4. Vai trò của nhà nước trong xây dựng và quản lý thương hiệu của các doanh nghiệp
IV. Điều kiện thực hiện mô đun:
1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng:
2. Trang thiết bị máy móc: Máy chiếu
3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: Phấn, bông bảng, bút long, giấy A0
4. Các điều kiện khác: thực hành tại lớp học và thực tế ngoài thị trường
V. Nội dung và phương pháp, đánh giá:
1. Nội dung
1.1. Về kiến thức
- Nắm được những kiến thức cơ bản nhất về thương hiệu.
- Nắm rõ quá trình quản trị thương hiệu như xây dựng, duy trì, phát triển, bảo vệ và
khai thác giá trị thương hiệu.
- Hiểu biết những công việc, nhiệm vụ, vai trò của nhà quản trị thương hiệu.
- Hiểu biết về quy trình hoạch định và nội dung của một số chiến lược và kế hoạch
xây dựng thương hiệu tại doanh nghiệp.
- Thấu hiểu các vấn đề liên quan đến quá trình tổ chức, điều khiển thực hiện và kiểm
tra các chiến lược, kế hoạch xây dựng thương hiệu.
- Nắm được nội dung của việc kiểm soát, đánh giá hiệu quả và xây dựng các biện
pháp cải tiến quá trình quản trị thương hiệu.
1.2. Về kỹ năng
- Phân tích, đánh giá các hoạt động xây dựng và quản trị thương hiệu của doanh
nghiệp;
- Hoạch định một cách cơ bản nhất về chiến lược xây dựng, định vị, phát triển và
duy trì thương hiệu.
- Đánh giá “sức khỏe” của thương hiệu; Đánh giá mức độ trung thành và giữ gìn sự
trung thành của khách hàng đối với thương hiệu.
- Kỹ năng làm việc nhóm và thuyết trình trước đám đông.
1.3. Về năng lực tự chủ và trách nhiệm
- Có nhận thức đúng về hoạt động xây dựng và quản trị thương hiệu của doanh
nghiệp.

- Xây dựng và nâng cao thái độ học tập và làm việc nghiêm túc cho người học;
- Hình thành tác phong quản trị và thiết lập quan hệ với người khác.
2. Phương pháp
2.1. Bài tập kiểm tra giữa kỳ
- Số lượng bài: 02 bài
- Thời gian: 01 tiết, kiểm giữa kỳ và cuối kỳ
- Đánh giá: Tính 50% điểm mô đun.
2.2. Tiểu luận cuối khóa
- Nội dung: Mô tả và phân tích quá trình xây dựng thương hiệu và hệ thống nhận
diện thương hiệu của doanh nghiệp hoặc lập kế hoạch phát triển thương hiệu cho doanh
nghiệp.
- Đánh giá: Tính 50% điểm mô đun
VI. Hướng dẫn thực hiện mô đun:
1. Phạm vi áp dụng mô đun: Ngành cao đẳng Quản trị kinh doanh
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập mô đun
2.1. Đối với giáo viên, giảng viên:
Thực hiện nghiêm túc thời khóa biểu; chuẩn mực và tác phong của nhà giáo
2.2. Đối với người học
2.2.1. Quy định về tham dự lớp học
Sinh viên/học viên có trách nhiệm tham dự đầy đủ các buổi học. Trong trường hợp
nghỉ học do lý do bất khả kháng thì phải có giấy tờ chứng minh đầy đủ và hợp lý.
Sinh viên vắng quá 2 buổi học dù có lý do hay không có lý do đều bị coi như không
hoàn thành khóa học và phải đăng ký học lại vào học kỳ sau.
2.2.2. Quy định về hành vi lớp học
Học phần được thực hiện trên nguyên tắc tôn trọng người học và người dạy. Mọi
hành vi làm ảnh hưởng đến quá trình dạy và học đều bị nghiêm cấm.
Sinh viên/học viên phải đi học đúng giờ quy định. Sinh viên/học viên đi trễ quá 5
phút sau khi giờ học bắt đầu sẽ không được tham dự buổi học.
Tuyệt đối không làm ồn, gây ảnh hưởng đến người khác trong quá trình học.
Tuyệt đối không được ăn uống, nhai kẹo cao su, sử dụng các thiết bị như điện thoại,
máy nghe nhạc trong giờ học.
Máy tính xách tay, máy tính bảng chỉ được thực hiện vào mục đích ghi chép bài
giảng, tính toán phục vụ bài giảng, bài tập, tuyệt đối không dùng vào việc khác.
3.3.3. Quy định về nộp bài tập, tiểu luận cuối khóa, báo cáo
Sinh viên không nộp bài tập, tiểu luận và báo cáo đúng thời hạn quy định, được coi
như không nộp bài và sẽ nhận điểm không.

Báo cáo nhóm: Thành viên nào vắng mặt trong buổi báo cáo của nhóm mình sẽ nhận
điểm KHÔNG cho phần điểm báo cáo. Thành viên nào tham dự trễ quá 4 phút trong
khoảng thời gian báo cáo của nhóm mình sẽ bị trừ 5,0 điểm cho phần điểm báo cáo, nếu
tham dự trễ quá 10 phút trong khoảng thời gian báo cáo và thảo luận của nhóm mình sẽ
nhận điểm KHÔNG cho phần điểm báo cáo.
2.3.4. Quy định về học vụ
Các vấn đề liên quan đến xin bảo lưu điểm, khiếu nại điểm, chấm phúc tra, kỷ luật
trường thì được thực hiện theo quy chế học vụ của Trường Đại học An Giang.
3. Những trọng tâm cần chú ý:
Giờ thực hành được thực hiện tại lớp học và thực tế ngoài thị trường
4. Tài liệu tham khảo
4.1 Giáo trình/Tài liệu giảng dạy chính
[1] Trương Đình Chiến. (2005). Quản trị thương hiệu hàng hóa – Lý thuyết và thực
tiễn. Hà Nội: NXB Thống Kê.
4.2 Tài liệu tham khảo
[1] Nguyễn Quốc Thịnh & Nguyễn Thành Trung. (2012). Thương hiệu với nhà quản
lý. Hà Nội: NXB Lao động Xã hội.
[2] Lê Xuân Tùng (2005). Xây dựng và phát triển thương hiệu. Nơi xuất bản: NXB
Lao động Xã hội.
[3] Phan Đình Quyền, Trần Thị Ý Nhi, Võ Thị Ngọc Trinh & Nguyễn Ngọc Quế
Trân. (2010). Giảng trình mô đun Nguyên Lý Marketing.
[4] Keller KL. (2008). Strategic brand management. Pearson Education, Inc.
5. Ghi chú và giải thích (nếu có):
28.

HÀNH VI NGƯỜI TIÊU DÙNG

Tên mô đun : HÀNH VI NGƯỜI TIÊU DÙNG
Mã mô đun:
Thời gian thực hiện mô đun: 45 giờ; (Lý thuyết: 15 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo
luận, bài tập: 28 giờ; Kiểm tra: 2giờ)
I. Vị trí, tính chất của mô đun:
- Vị trí: Mô đun Hành vi người tiêu dùng là mô đun chuyên ngành trong chương
trình đào tạo Quản trị kinh doanh bậc cao đẳng
- Tính chất: Mô đun Hành vi người tiêu dùng là mô đun thuộc khoa học xã hội, 50%
mang tính lý thuyết, 50% mang tính thực hành, gắn liền các kiến thức về hành vi người
tiêu dùng với việc triển khai các hoạt động Marketing trong công ty
II. Mục tiêu mô đun:
- Về kiến thức: Mô đun cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về hành vi
người tiêu dùng bao gồm ảnh hưởng của các nhân tố bên trong (động cơ, khả năng, cơ

hội,...) và các nhân tố bên ngoài (văn hóa, giai cấp, giá trị, ...) tác động như thế nào đến
quyết định của người tiêu dùng, tiến trình ra quyết định của người tiêu dùng và kết quả
hành vi người tiêu dùng.
- Về kỹ năng: Mô đun giúp sinh viên hình thành kỹ năng thu thập thông tin, phân
tích và đánh giá thông tin về hành vi người tiêu dùng để có thể ứng dụng trong các hoạt
động Marketing cụ thể. Đồng thời mô đun cũng tạo cơ hội cho sinh viên hoàn thiện thêm
kỹ năng giao tiếp trong việc báo cáo kết quả thực hành thực tế.
- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Mô đun giúp sinh viên xây dựng năng lực làm
việc độc lập và năng lực làm việc theo nhóm trong việc giải quyết các vấn đề liên quan tới
hành vi người tiêu dùng ứng dụng trong Marketing.
III. Nội dung mô đun:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:
Thời gian (giờ)
Số
TT

1

Tên các bài trong mô đun

Bài mở đầu

Thực
hành, thí
nghiệm,
thảo luận,
bài tập

Tổng
số

Lý
thuyết

0.5

0.5

3.5

1.5

2

9

3

5

Kiểm
tra

Bài 1.
TỔNG QUAN VỀ HÀNH VI NGƯỜI
TIÊU DÙNG
2

1.Khái niệm hành vi người tiêu dùng
2. Những nhân tố ảnh hưởng đến hành
vi người tiêu dùng
3. Phương pháp nghiên cứu hành vi
người tiêu dùng
Bài 2.

3

ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC NHÂN TỐ
TÂM LÝ CỐT LÕI
1. Động cơ, khả năng và cơ hội
2. Nhận thức
3. Kiến thức và trí nhớ
4. Thái độ

1

Bài 3.
TIẾN TRÌNH RA QUYẾT ĐỊNH
MUA CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG
4

1. Các kiểu ra quyết định của người tiêu
dùng

9

3

6

9

3

5

14

4

10

2. Hành vi người tiêu dùng trước khi
mua
3. Hành vi người tiêu dùng khi mua
4. Hành vi người tiêu dùng sau khi mua
Bài 4.
ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC NHÂN TỐ
BÊN NGOÀI VÀ CÁ NHÂN
5

1. Ảnh hưởng của văn hóa và giai cấp
xã hội đến hành vi người tiêu dùng
2.Ảnh hưởng của tuôi, giới tính, hộ gia
đình và truyền thông xã hội đến hành vi
người tiêu dùng
3. Ảnh hưởng của giá trị, tính cách và
lối sống đến hành vi 1người tiêu dùng
Bài 5
ỨNG DỤNG MARKETING CỦA
NGHIÊN CỨU HÀNH VI NGƯỜI
TIÊU DÙNG
1. Nghiên cứu hành vi tiêu dùng và
phân khúc thị trường – Định vị sản
phẩm

6

2. Nghiên cứu hành vi tiêu dùng và
chiến lược sản phẩm
3. Nghiên cứu hành vi tiêu dùng và
chiến lược giá
4. Nghiên cứu hành vi tiêu dùng và
chiến lược phân phối
5. Nghiên cứu hành vi tiêu dùng và
chiến lược chiêu thị

1

Cộng

45

15

28

2

2. Nội dung chi tiết:
BÀI MỞ ĐẦU

Thời gian: 0,5 giờ

1. Mục tiêu: Giới thiệu về môn học Hành vi người tiêu dùng
2. Nội dung :
2.1. Thông tin tổng quan về môn học
2.2. Nội dung của môn học
2.3. Phương pháp nghiên cứu môn học
2.4. Tài liệu học tập môn học
2.5. Cách thức tính điểm môn học
Thời gian: 1,5 giờ

Bài 1
TỔNG QUAN VỀ HÀNH VI NGƯỜI TIÊU DÙNG
1. Mục tiêu của bài:

Trang bị cho sinh viên những kiến thức tổng quan về hành vi người tiêu dùng, các
nhân tố ảnh hưởng đến hành vi người tiêu dùng, phương pháp nghiên cứu hành vi và chỉ
ra những ứng dụng của nghiên cứu hành vi người tiêu dùng trong việc đưa ra các quyết
định chiến lược Marketing hay phát triển các kế hoạch sản phẩm cụ thể.
2. Nội dung bài:
2.1. Khái niệm hành vi người tiêu dùng
2.2. Những nhân tố ảnh hưởng đến hành vi người tiêu dùng
2.2.1. Những nhân tố tâm lý cốt lõi
2.2.2. Tiến trình ra quyết định
2.2.3. Những nhân tố bên ngoài và cá nhân
2.3. Phương pháp nghiên cứu hành vi người tiêu dùng
2.4.1. Phương pháp điều tra
2.4.2. Phương pháp thảo luận nhóm trọng điểm
2.4.3. Phương pháp phỏng vấn
2.4.4. Phương pháp kể chuyện
2.4.5. Sử dụng tranh ảnh
2.4.6. Nhật ký
2.4.7. Phương pháp thực nghiệm
2.4.8. Phương pháp phân tích kết hợp
2.4.9. Phương pháp quan sát
Bài 2

Thời gian: 3 giờ

ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC NHÂN TỐ TÂM LÝ CỐT LÕI
1. Mục tiêu của bài:
Giúp sinh viên hiểu được những yếu tố tâm lý cốt lõi bên trong bao gồm động cơ,
khả năng, cơ hội, nhận thức, thái độ ảnh hưởng như thế nào đến cách ứng xử của người
tiêu dùng.
2. Nội dung bài:

2.1. Động cơ, khả năng và cơ hội
2.1.1. Động cơ người tiêu dùng và ảnh hưởng của nó
2.1.2. Khả năng hành động của người tiêu dùng
2.1.3. Cơ hội của người tiêu dùng
2.2. Nhận thức
2.2.1. Nhận thức - Tiến trình nhận thức
2.2.2. Tổ chức nhận thức
2.3. Thái độ
2.3.1. Thái độ - Đặc điểm thái độ
2.3.2. Tạo lập và thay đổi thái độ
Thời gian: 3 giờ

Bài 3

TIẾN TRÌNH RA QUYẾT ĐỊNH MUA CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG
1. Mục tiêu của bài
Giới thiệu cho sinh viên các kiểu ra quyết định, các mô hình ra quyết định, phân
tích sâu các bước trong tiến trình ra quyết định và xem xét cách thức người tiêu dùng xác
định mức độ hài lòng/ không hài lòng với quyết định.
2. Nội dung bài
2.1. Các kiểu ra quyết định của người tiêu dùng
2.1.1. Ra quyết định theo thói quen
2.1.2. Ra quyết định giới hạn
2.1.3. Ra quyết định mở rộng
2.2. Hành vi người tiêu dùng trước khi mua
2.2.1. Nhận biết vấn đề
2.2.2. Tìm kiếm thông tin
2.3. Hành vi người tiêu dùng khi mua
2.3.1. Tiến trình đánh giá và ra quyết định
2.3.2. Đánh giá và ra quyết định nỗ lực cao
2.3.3. Đánh giá và ra quyết định nỗ lực thấp
2.4. Hành vi người tiêu dùng sau khi mua
2.4.1. Sự băn khoăn, hối tiếc
2.4.2. Sự hài lòng/không hài lòng của người tiêu dùng sau quyết định
2.4.3. Loại bỏ hàng hóa
Bài 4

Thời gian: 3 giờ

ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC NHÂN TỐ BÊN NGOÀI VÀ CÁ NHÂN
1. Mục tiêu của bài
Giới thiệu và phân tích ảnh hưởng của các nhân tố bên ngoài và các nhân tố bản
sắc cá nhân tới hành vi người tiêu dùng
2. Nội dung bài
2.1. Ảnh hưởng của văn hóa và giai cấp xã hội đến hành vi người tiêu dùng
2.1.1. Văn hóa và hành vi người tiêu dùng
2.1.2. Giai cấp xã hội và hành vi người tiêu dung

2.2. Ảnh hưởng của tuổi, giới tính, hộ gia đình và truyền thông xã hội đến hành vi
người tiêu dùng
2.2.1. Ảnh hưởng của tuổi tác đến hành vi người tiêu dùng
2.2.2. Ảnh hưởng của giới tính đến hành vi người tiêu dùng
2.2.3. Ảnh hưởng của cơ cấu gia đình và vai trò của các thành viên gia đình
2.2.4. Ảnh hưởng truyền thông xã hội đến hành vi người tiêu dùng
2.3. Ảnh hưởng của giá trị, tính cách và lối sống đến hành vi người tiêu dùng
2.3.1. Giá trị - Các tác nhân ảnh hưởng đến giá trị
2.3.2. Tính cách và ảnh hưởng của tính cách lên hành vi người tiêu dùng
2.3.3. Lối sống
2.3.4. Sự kết hợp giữa giá trị, tính cách và lối sống
Thời gian: 4 giờ

Bài 5

ỨNG DỤNG MARKETING CỦA NGHIÊN CỨU HÀNH VI NGƯỜI TIÊU DÙNG
1. Mục tiêu của bài:
Giúp sinh viên hiểu và đánh giá đúng tác động của hành vi người tiêu dùng đến
việc phân khúc thị trường, định vị sản phẩm cũng như các chiến lược 4P
2. Nội dung bài
2.1. Nghiên cứu hành vi tiêu dùng và phân khúc thị trường – Định vị sản phẩm
2.1.1. Phân khúc thị trường
2.1.2. Định vị sản phẩm
2.2. Nghiên cứu hành vi tiêu dùng và chiến lược sản phẩm
2.2.1. Nhận thức của người tiêu dùng về sản phẩm
2.2.2. Nhận thức về sản phẩm tác động đến hành vi người tiêu dùng
2.3. Nghiên cứu hành vi tiêu dùng và chiến lược giá
2.3.1. Nhận thức của người tiêu dùng về giá
2.3.2. Nhận thức về giá tác động đến hành vi của người tiêu dùng
2.4. Nghiên cứu hành vi tiêu dùng và chiến lược phân phối
2.4.1. Nhận thức của người tiêu dùng liên quan đến hoạt động phân phối
2.4.2. Nhận thức về hoạt động phân phối tác động đến hành vi người tiêu dùng
2.5. Nghiên cứu hành vi tiêu dùng và chiến lược chiêu thị
2.5.1. Nhận thức của người tiêu dùng đối với hoạt động chiêu thị
2.5.2. Nhận thức về hoạt động chiêu thị tác động đến hành vi người tiêu dùng
IV. Điều kiện thực hiện mô đun:
1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Không
2. Trang thiết bị máy móc: máy chiếu LCD để hỗ trợ cho giảng viên trong việc giảng
bài và sinh viên báo cáo kết quả thực hành.
3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: Không
4. Các điều kiện khác: Không
V. Nội dung và phương pháp đánh giá:
1. Nội dung đánh giá:
- Kiến thức:






Các khái niệm về hành vi người tiêu dùng
Tiến trình ra quyết định mua của người tiêu dùng
Các nhân tố tác động bên trong và bên ngoài tới hành vi người tiêu dùng
Các ứng dụng Marketing trong phân khúc thị trường – Định vị sản phẩm và
chiến lược 4P

- Kỹ năng:





Kỹ năng thu thập thông tin trong nghiên cứu hành vi người tiêu dùng
Kỹ năng phân tích thông tin trong nghiên cứu hành vi người tiêu dùng
Kỹ năng giao tiếp trong thuyết trình báo cáo kết quả hoạt động nhóm
Kỹ năng làm việc nhóm

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
 Khả năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm
 Hoàn thành trách nhiệm cá nhân khi làm việc theo nhóm.
2. Phương pháp đánh giá:
- Kiểm tra cá nhân: 25%
o Sinh viên sẽ có 02 bài kiểm tra cá nhân
(kết thúc chương 2 & chương 4)
o Hình thức kiểm tra: Trắc nghiệm
o Thời gian kiểm tra: 50’
- Bài tập thực hành nhóm: 25%
o Các nhóm sinh viên sẽ được giao chủ đề bài tập nhóm liên quan đến
nội dung môn học
o Nhóm sinh viên sẽ thực hiện bài tập dưới sự hướng dẫn của giảng viên
o Nhóm sẽ báo cáo kết quả bài tập trước lớp
o Điểm bài tập thực hành bao gồm
 Điểm nội dung báo cáo (50%)
 Điểm trả lời các câu hỏi (25%)
 Điểm đặt câu hỏi cho các nhóm khác (cá nhân) (25%)
- Thi kết thúc môn học: 50%
o Bài thi kết thúc môn học được tổ chức theo lịch thi của Phòng Khảo thí
sau khi kết thúc môn học
o Hình thức thi: Tự luận (Sinh viên không được phép sử dụng tài liệu)
o Thời gian: 60’
VI. Hướng dẫn thực hiện mô đun:
1. Phạm vi áp dụng mô đun: Mô đun Hành vi người tiêu dùng được áp dụng để
giảng dạy cho sinh viên năm thứ 3 ngành Quản trị kinh doanh bậc Cao đẳng
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập mô đun:
- Đối với giáo viên, giảng viên: Giáo viên áp dụng linh hoạt các phương pháp giảng
dạy khác nhau để phù hợp với nội dung bài giảng và trình độ nhận thức của sinh viên
cũng như thực tế giảng dạy (thuyết trình, diễn giải, chứng minh, thảo luận và làm việc
nhóm; đặc biệt chú ý liên hệ thực tế và phát huy tính tích cực của học sinh...)

- Đối với người học:
 Sinh viên cần đọc các tài liệu theo chỉ dẫn của giảng viên trước mỗi giờ học
lý thuyết.
 Tham gia các buổi học lý thuyết đầy đủ
 Tích cực tham gia đóng góp ý kiến thảo luận trên lớp
 Các nhóm thực hành (5 – 7 sinh viên) sẽ được thành lập theo sự chỉ định của
giảng viên vào buổi học đầu tiên trên cơ sở danh sách lớp. Nhóm sẽ tự bầu
trưởng nhóm và thực hiện bài tập thực hành theo yêu cầu của giảng viên.
3. Những trọng tâm cần chú ý:
4. Tài liệu tham khảo:
 Nguyễn Xuân Lãn, Phạm Thị Lan Hương & Đường Thị Liên Hà. (Biên soạn).
(2011) Hành vi người tiêu dùng. Đà Nẵng: Nhà xuất bản Tài Chính
 Bùi Văn Quang & Nguyễn Thị Thu Trang. Hành vi người tiêu dùng – Thấu
hiểu và vận dụng. Hà Nội: Nhà xuất bản Lao động - Xã hội
 Vũ Huy Thông (2014). Giáo trình Hành vi người tiêu dùng. (Tái bản lần thứ
1). Hà Nội: Nhà xuất bản Đại học Kinh tế Quốc dân.
 Philip Grave (2011). Người tiêu dùng học (Nguyễn Xuân Hiền, Biên dịch).
TP. Hồ Chí Minh: Nhà xuất bản Trẻ.
 Tạ Thị Hồng Hạnh (2009). Hành vi khách hàng. Tài liệu trường Đại học mở
tp. HCM.
 Nguyễn Quốc Nghi, Lê Quang Viết (2011). Hành vi khách hàng. Cần Thơ:
Nhà xuất bản Đại học Cần Thơ.
5. Ghi chú và giải thích: Không
29.

NGHIÊN CỨU MARKEING

Tên mô đun: Nghiên cứu Marketing
Mã mô đun: MD
Thời gian thực hiện mô đun: 45 giờ; (Lý thuyết: 15 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo
luận, bài tập: 25 giờ; Kiểm tra 5 giờ)
I. Vị trí, tính chất của mô đun:
- Vị trí: Nghiên cứu Marketing là công cụ hỗ trợ cho các quyết định của Ban giám
đốc về hoạt động Marketing của công ty. Trước sự cạnh tranh thương mại giữa các công
ty ngày càng quyết liệt, các công ty phải có các thông tin cần thiết để đưa ra các biện
pháp, quyết định chính xác, cụ thể. Tại sao doanh số bán hàng bị sụt giảm liên tục? Tại
sao bao bì không được người tiêu dùng ưa chuộng? Quảng cáo và khuyến mãi có ảnh
hưởng ra sao đối với doanh số? Bao nhiêu câu hỏi “tại sao” luôn luôn đặt ra đối với công
ty và nghiên cứu Marketing là kỹ thuật nhằm nghiên cứu và giải thích các câu hỏi “tại
sao” ấy cho hoạt động Marketing của công ty.
- Tính chất: Mô đun Nghiên cứu Marketing sẽ cung cấp cho sinh viên những kiến
thức về tiến trình nghiên cứu Marketing từ việc xác định và tiếp cận vấn đề nghiên cứu,
thiết kế nghiên cứu sao cho phù hợp với từng trường hợp cụ thể trong kinh doanh, phương
pháp chọn mẫu để nghiên cứu, thu thập dữ liệu, thiết kế bảng câu hỏi, xử lý số liệu thu

thập được đến viết báo cáo và báo cáo kết quả với Ban giám đốc. Sinh viên sẽ vận dụng lý
thuyết để nghiên cứu thực tế một số tình huống trong kinh doanh như nghiên cứu sản
phẩm (thử nghiệm sản phẩm mới, định vị sản phẩm, thử nghiệm tên nhãn hiệu sản phẩm
mới, thử nghiệm bao bì sảm phẩm), nghiên cứu giá cả sản phẩm (mức giá mong đợi, sự
nhạy cảm của khách hàng đối với sự tăng giá…), nghiên cứu hiệu quả của quảng cáo,
v.v...
II. Mục tiêu mô đun:
- Về kiến thức: Sau khi hoàn thành mô đun này, sinh viên có thể:
 Nghiên cứu Marketing sẽ giúp sinh viên có thể hoạch định các khảo sát hiệu
quả nhằm khám phá (explore), mô tả (describe), hoặc phát hiện các quan hệ
nhân quả (causal relationship) để hiểu rõ kỳ vọng và nhu cầu của thị trường
mục tiêu.
 Giúp sinh viên có thể thiết kế một dự án nghiên cứu, qua kỹ thuật quan sát,
khảo sát trực tiếp, điện thoại, online, mail, thiết kế bảng câu hỏi
(questionnaires), triển khai khảo sát, chọn mẫu khách hàng, dự báo hoặc đánh
giá sự ưa thích của khách hàng về sản phẩm hay dịch vụ của doanh nghiệp,
đặc biệt với sự trợ giúp của các phương pháp thống kê (statistics), cho phép
tính toán các con số cụ thể làm cơ sở cho các quyết định quan trọng, giúp nhà
quản trị đưa sản phẩm và dịch vụ hiệu quả vào đúng thị trường khách hàng ,
đúng hệ thống phân phối, và đúng lúc, để đạt lợi thế cạnh tranh.
- Về kỹ năng: Sau khi hoàn thành học phần này, sinh viên có thể phát triển và cải
thiện những kỹ năng chung sau đây:
 Kỹ năng phân tích tình huống và xác định vấn đề nghiên cứu
 Kỹ năng giao tiếp bằng ngôn ngữ thông qua thảo luận trong quá trình học và
thuyết trình
 Tinh thần học tập hợp tác và kỹ năng làm việc nhóm
 Những kỹ năng viết
 Kỹ năng thuyết trình
- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:
 Rèn luyện thái độ học tập và làm việc nghiêm túc cho sinh viên;
 Xây dựng hoặc nâng cao nhận thức đúng đắn về đạo đức trong tiếp thị sản
phẩm.
III. Nội dung mô đun:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:
Số
TT

Tên các bài trong
mô đun

Thời gian (giờ)
Tổng số

Lý
thuyết

Thực hành, thí
nghiệm, thảo

Kiểm tra

luận, bài tập
Bài 1. Tổng quan về
Nghiên cứu
Marketing

3

2

1

Bài 2. Xác định vấn
đề và mục tiêu nghiên
cứu

3

2

1

3

Bài 3. Thiết kế nghiên
cứu

3

2

1

4

Bài 4. Những vấn đề
đo lường và thiết kế
bảng câu hỏi

8

2

5

1

5

Bài 5. Phương pháp
chọn mẫu

8

2

5

1

6

Bài 6. Thu thập dữ
liệu

8

2

5

1

7

Bài 7. Phân tích dữ
liệu

8

2

5

1

8

Bài 8. Viết báo cáo và
trình bày kết quả
nghiên cứu

4

1

2

1

Cộng

45

15

25

5

1

2

2. Nội dung chi tiết:
Bài 1. Tổng quan về Nghiên cứu Marketing

Số tiết: 3 giờ

1. Mục tiêu:
- Biết được vai trò của nghiên cứu Marketing trong Marketing
- Biết được các khái niệm về nghiên cứu Marketing và các khái niệm cơ bản liên quan
đến nghiên cứu Marketing
- Biết được mục đích của nghiên cứu Marketing
- Biết được công dụng của nghiên cứu Marketing
- Biết được các loại nghiên cứu Marketing
- Biết được hệ thống thông tin Marketing trong tổ chức
- Biết được những bước chính trong nghiên cứu Marketing
- Hiểu được ý nghĩa của nghiên cứu Marketing trong Marketing

- Hiểu được các khái niệm về nghiên cứu Marketing và các khái niệm cơ bản liên quan
đến nghiên cứu Marketing
- Hiểu được mục đích của nghiên cứu Marketing
- Hiểu được công dụng của nghiên cứu Marketing
- Hiểu được các loại nghiên cứu Marketing
- Hiểu được những bước chính trong nghiên cứu Marketing
- Phân biệt được các loại nghiên cứu Marketing
- Có thể thực hiện được một quy trình nghiên cứu cho tình huống cụ thể
2. Nội dung:
2.1. Nghiên cứu Marketing là một bộ phận của Marketing
2.2. Định nghĩa nghiên cứu Marketing
2.3. Mục đích của nghiên cứu Marketing
2.4 Công dụng của nghiên cứu Marketing
2.5 Phân loại nghiên cứu Marketing
2.6 Hệ thống thông tin Marketing (MIS)
2.7 Quá trình nghiên cứu Marketing
Bài 2. Xác định vấn đề và mục tiêu nghiên cứu

Số tiết: 3 giờ

1. Mục tiêu:
- Biết được tầm quan trọng của việc xác định vấn đề nghiên cứu
- Biết được những công việc liên quan đến việc xác định vấn đề nghiên cứu
- Biết được quá trinh xác định vấn đề và lập các mục tiêu nghiên cứu
- Biết được thế nào là một đề cương nghiên cứu Marketing
- Hiểu được khi nào cần nghiên cứu Marketing
- Hiểu được tầm quan trọng của việc xác định “đúng” vấn đề nghiên cứu
- Hiểu được những công việc liên quan đến việc xác định vấn đề nghiên cứu
- Hiểu được quá trinh xác định vấn đề và lập các mục tiêu nghiên cứu
- Hiểu được vai trò của mục tiêu nghiên cứu
- Hiểu được thế nào là một đề cương nghiên cứu Marketing
- Có thể xác định vấn đề nghiên cứu cho một tình huống cụ thể
- Có thể xác định vấn đề và lập các mục tiêu nghiên cứu cho một tình huống cụ thể
- Có thể lập được một đề cương nghiên cứu Marketing cho một tình huống cụ thể
2. Nội dung
2.1 Tầm quan trọng của việc xác định vấn đề nghiên cứu

2.2 Xác định vấn đề nghiên cứu
2.3 Quá trinh xác định vấn đề và lập các mục tiêu nghiên cứu
2.4 Hình thành đề cương nghiên cứu marketing
Bài 3. Thiết kế nghiên cứu

Số tiết: 3 giờ

1. Mục tiêu:
- Biết được mục tiêu của nghiên cứu khám phá.
- Biết được thế nào là nghiên cứu khám phá.
- Biết được các phương pháp được sử dụng trong nghiên cứu khám phá.
- Biết được mục tiêu của nghiên cứu mô tả.
- Biết được thế nào là nghiên cứu mô tả.
- Phân loại được các dạng nghiên cứu mô tả.
- Biết được các phương pháp khảo sát trong nghiên cứu mô tả.
- Biết được mục tiêu của nghiên cứu nhân quả.
- Biết được thế nào là nghiên cứu nhân quả.
- Biết được các biến trong nghiên cứu thực nghiệm
- Biết được các loại thực nghiệm khác nhau: thực nghiệm trong trong phòng thí nghiệm
và thực nghiệm tại hiện trường
- Biết được những điều kiện của quan hệ nhân quả
- Biết được các mô hình thực nghiệm cơ bản
- Hiểu được bản chất, cách áp dụng các phương pháp phỏng vấn, thảo luận nhóm, quan
sát trong nghiên cứu khám phá.
- Hiểu được 2 loại nghiên cứu mô tả: nghiên cứu lát cắt ngang (cross-sectional studies) và
nghiên cứu dọc (longitudial studies).
- So sánh được thuận lợi và khó khăn của các phương pháp khảo sát (mặt đối mặt, khảo
sát qua điện thoại, khảo sát qua thư tín, khảo sát online, khảo sát bằng máy tính,…).
- Hiểu được bản chất của các biến độc lập, phụ thuộc, ngoại vi.
- Hiểu được 2 loại thực nghiệm: trong phòng thí nghiệm và tại hiện trường.
- Hiểu được 3 điều kiện của quan hệ nhân nhân quả: sự biến thiên, chuỗi thời gian, sự loại
trừ có hệ thống.
- Phân tích được 4 mô hình thiết kế thực nghiệm: thiết kế chỉ sau; một nhóm, trước –sau,
chỉ sau với nhóm kiểm soát, và trước – sau với nhóm kiểm soát.
- Ứng dụng được các phương pháp nghiên cứu khám phá trong nghiên cứu định tính.
- Áp dụng được các hình thức khảo sát như mặt đối mặt, khảo sát qua điện thoại, khảo sát
qua thư tín, khảo sát online, khảo sát bằng máy tính,…trong nghiên cứu thực tế

- Thiết kế và thực nghiệm được các mô hình nghiên cứu thực nghiệm: thiết kế chỉ sau;
một nhóm, trước –sau, chỉ sau với nhóm kiểm soát, và trước – sau với nhóm kiểm soát
trong một vấn đề nghiên cứu thực tế của doanh nghiệp.
2. Nội dung:
2.1 Nghiên cứu khám phá
2.2 Nghiên cứu mô tả
2.3 Nghiên cứu nhân quả (thực nghiệm)
Bài 4. Những vấn đề đo lường và thiết kế bảng câu hỏi

Số giờ: 8 giờ

1. Mục tiêu:
- Biết được đặc điểm của thang đo.
- Biết được các cấp độ thang đo.
- Biết được các định dạng hỏi – đáp cơ bản.
Biết được thang đo đơn biến và thang đo đa biến.
Đánh giá độ tin cậy và giá trị của đo lường.
Biết được các loại thang đo đo lường thái độ.
- Biết được chức năng của bảng câu hỏi.
- Xác định được những tiêu chuẩn cho một bảng câu hỏi tốt.
- Biết được tiến trình thiết kế bảng câu hỏi.
- Ảnh hưởng của Internet trong việc phát triển bảng câu hỏi.
- Hiểu được những vấn đề cần đo lường là gì: thái độ và nhận thức của khách hàng, hành
vi tiêu dùng, đặc tính khách hàng...?
- Phân biệt được sự khác nhau và cách áp dụng 4 cấp độ thang đo (định danh, thứ tự,
khoảng, và tỉ lệ) trong việc đo lường.
- Đánh giá được ưu và nhược điểm của 3 loại định dạng trả lời: câu hỏi dạng trả lời mở,
câu hỏi dạng trả lời đóng, câu hỏi trả lời theo thang đo.
- Xác định và phân biệt được các loại thang đo đo lường giá trị: thang đo xếp hạng đồ
họa, thang đo xếp hạng từng khoản, thang đo xếp hạng, Q-sorting, so sánh cặp, thang đo
tổng liên tục, thang đo phân biệt ngữ nghĩa, thang đo Staple, thang đo Likert, thang đo dự
định mua.
- Xác định được 10 bước tiến hành thiết kế bảng câu hỏi.
- Xác định được cách phát triển một bảng câu hỏi (Làm thế nào để phát triển một bảng
câu hỏi?).
- Xác định được nội dung bảng câu hỏi (nên hỏi những gì?).
- Xác định cách diễn đạt bảng câu hỏi.
- Hiểu được cách sắp xếp các câu hỏi.

- Thiết kế được 4 cấp độ thang đo dùng trong đo lường thái độ, quan điểm, niềm tin, nhận thức, hành vi tiêu dùng, phong cách sống, nhân cách và nhân khẩu học.
- Liên kết được khi nào sử dụng loại thang đo nào cho định dạng hỏi đáp nào.
- Đáng giá được độ tin cậy của thang đo.
- Ứng dụng được khi nào sử dụng thang đo đơn biến và khi nào sử dụng thang đo đa biến.
- Sử dụng được các loại thang đo đo lường thái độ trong một vấn đề nghiên cứu cụ thể.
- Thiết được được một bảng câu hỏi hoàn chỉnh cho một vấn đề nghiên cứu cụ thể.
2. Nội dung:
2.1 Những vấn đề đo lường
2.2 Thiết kế bảng câu hỏi
Bài 5. Phương pháp chọn mẫu

Số giờ: 8 giờ

1. Mục tiêu:
-

Biết được các khái niệm về tổng thể, mẫu và đơn vị mẫu, cuộc điều tra thống kê,
khung mẫu và sai số khung mẫu.

-

Xác định được kế hoạch lấy mẫu thông qua 6 bước.

-

Biết được các sai số do chọn mẫu và không do chọn mẫu

-

Xác định được các phương pháp chọn mẫu xác suất

-

Xác định được các phương pháp chọn mẫu xác suất

-

Biết được các phương pháp lấy mẫu trực tuyến.

-

Biết được các phương pháp xác định cỡ mẫu.

-

Phân tích được từng bước trong quá trình chọn mẫu: xác định tổng thể mục tiêu,
chọn khung chọn mẫu, chọn phương pháp chọn mẫu, xác định cỡ mẫu, xác định số
lượng tiếp xúc và thực hiện nghiên cứu tại hiệnt trường.

-

Phân biệt được đặc điểm của phương pháp chọn mẫu ngẫu nhiên đơn giản, phương
pháp chọn mẫu ngẫu nhiên có hệ thống, phương pháp chọn mẫu theo cụm, phương
pháp chọn mẫu phân tầng.

-

So sánh được thuận lợi và khó khăn của từng phương pháp chọn mẫu xác suất.

-

Phân biệt được đặc điểm của phương pháp chọn mẫu thuận tiện, phương pháp
chọn mẫu phán đoán, phương pháp chọn mẫu tham khảo, phương pháp chọn mẫu
hạn mức.

-

So sánh được thuận lợi và khó khăn của từng phương pháp chọn mẫu phi xác suất.

-

Phân tích được các phương pháp lấy mẫu ngẫu nhiên trực tuyến, lấy mẫu trực
tuyến mời gọi, lấy mẫu nhóm tham chiếu trực tuyến.

-

Xác định được khi nào sử dụng phương pháp chọn mẫu phi xác suất hay phương
pháp chọn mẫu xác suất.

-

Ứng dụng một trong các phương pháp này trong nghiên cứu một vấn đề cụ thể của
doanh nghiệp

-

Ứng dụng một trong các phương pháp này trong nghiên cứu một vấn đề cụ thể của
doanh nghiệp

-

Tính được cỡ mẫu trong một nghiên cứu cụ thể của doanh nghiệp.

2. Nội dung:
2.1 Khái niệm
2.2 Phát triển kế hoạch lấy mẫu
2.3 Sai số do chọn mẫu và không do chọn mẫu
2.4 Những phương pháp chọn mẫu xác suất
2.5 Những phương pháp chọn mẫu phi xác suất
2.6 Chọn mẫu Internet
2.7 Xác định cỡ mẫu
Bài 6. Thu thập dữ liệu

Số giờ: 8 giờ

1. Mục tiêu:
Biết được thế nào là nguồn dữ liệu thứ cấp và nguồn dữ liệu sơ cấp.
Biết được bản chất của dữ liệu thứ cấp.
Xác định được cơ sở dữ liệu nội bộ.
Biết cách tìm kiếm dữ liệu thứ cấp trên Internet.
Xác định được những nguồn dữ liệu thứ cấp then chốt cho nhà tiếp thị.
Xác định được một số kỹ thuật thu thập dữ liệu trong nghiên cứu định tính.
Biết được các phương pháp và kỹ thuật của nghiên cứu định lượng.
Hiểu rõ về điều kiện áp dụng các phương pháp phỏng vấn, thảo luận nhóm, quan sát.
Khám phá ra những kiểu quan sát: con người với máy móc.
Khai thác được quy trình tiến hành thảo luận nhóm.
Phát triển kỹ thuật phỏng vấn sâu và dự án.
- Hiểu được những lý do của thu thập dữ liệu sơ cấp thông qua khảo sát và thực nghiệm.
- Phát triển được cách thức thu thập dữ liệu qua các phương pháp khác nhau.
- Xác định được cách thu thập dữ liệu online
Xác định được nguồn dữ liệu thức cấp nào là quan trọng.
Áp dụng được cách tìm nguồn dữ liệu thứ cấp cần thiết và quan trọng phục vụ cho việc ra
quyết định.

Áp dụng được các kỹ thuật thu thập dữ liệu thông qua các phương pháp phỏng vấn, thảo
luận nhóm, quan sát.
Thu thập được các dữ liệu trong nghiên cứu định lượng thông qua khảo sát, thực nghiệm,
và online.
2. Nội dung:
2.1 Nguồn dữ liệu: dữ liệu sơ cấp và dữ liệu thứ cấp
2.2 Thu thập dữ liệu trong nghiên cứu định tính
2.3 Thu thập dữ liệu trong nghiên cứu định lượng
Bài 7. Phân tích dữ liệu

Số giờ: 8 giờ

1. Mục tiêu:
-

Biết được 5 bước trong quá trình chuẩn bị dữ liệu là gì.

-

Mô tả được các đặc điểm của dữ liệu.

-

Hiểu được kiểm định sự khác biệt giữa giá trị trung bình của những nhóm nhỏ
trong đo lường, hoặc giữa giá trị trung bình cùng một nhóm trong đo lường.

-

Xác định được mối quan hệ giữa các biến

-

Mô tả sự phụ thuộc của một biến vào một hay nhiều biến độc lập khác.

-

Xác định được tính hợp lệ trong việc thu thập dữ liệu sơ cấp.

-

Kiểm tra được lỗi của dữ liệu.

-

Biết cách mã hóa câu hỏi đóng và câu hỏi mở.

-

Biết cách tạo ra một sheet để nhập dữ liệu.

-

Tạo được một bảng một chiều hoặc bảng chéo các biến dữ liệu.

-

Xác định được loại thang đo nào sẽ thích hợp với loại phân tích thống kê nào.

-

Hiểu về kiểm định giả thuyết

-

Xác định được các loại phân tích khác biệt.

-

Mô tả được mục đích và đặc điểm của từng loại phân tích.

-

Xác định phương pháp và kỹ thuật phân tích cho từng sự khác biệt.

-

Đọc được kết quả và ý nghĩa của kết quả phân tích dữ liệu.

-

Xác định được những đặc tính để mô tả mối quan hệ: sự hiện diện, đường đi, sức
mạnh của mối quan hệ.

-

Mô tả được những loại khác nhau của mối quan hệ: quan hệ thẳng, quan hệ cong.

-

Xác định quy trình phân tích.

-

Xác định mục đích và đặc điểm của các phương pháp phân tích.

-

Mô tả kỹ thuật phân tích.

-

Đọc được kết quả và hiểu được ý nghĩa của kết quả phân tích dữ liệu.

-

Hiểu được thế nào là phân tích sự phụ thuộc lẫn nhau.

-

Xác định các loại phân tích phụ thuộc lẫn nhau.

-

Mô tả được đặc điểm và mục đích của các phương pháp phân tích sự phụ thuộc lẫn
nhau.

-

Mô tả kỹ thuật phân tích.

-

Đọc kết quả và hiểu được ý nghĩa của kết quả phân tích dữ liệu.

-

Đo lường các khuynh hướng trung tâm (mode, median, mean).

-

Đo lường được tính biến thiên (frenquency, range, standard deviation).

-

Kiểm định được 1 giả thuyết.

-

Kiểm định được One Sample t-Test.

-

Kiểm định được Independent Samples t-Test.

-

Kiểm định được Paired Samples t-Test.

-

Kiểm định được Anova.

-

Phân tích được Chi-Square.

-

Phân tích được Spearman Rank Order Correlation.

-

Phân tích được Pearson Product Moment Correlation Coeficient.

-

Phân tích hồi quy đơn biến và đa biến.

-

Phân tích được nhân tố.

-

Phân tích được cụm.

2. Nội dung:
2.1 Chuẩn bị dữ liệu
2.2 Phân tích thống kê mô tả
2.3 Kiểm định sự khác biệt
2.4 Kiểm định sự tương quan
2.5 Kiểm định sự phụ thuộc lẫn nhau
Bài 8. Viết báo cáo và trình bày kết quả nghiên cứu

Số giờ: 4 giờ

1. Mục tiêu:
-

Biết được các nguyên tắc khi viết báo cáo

-

Mô tả được nội dung của một báo cáo nghiên cứu

-

Xác định được các giai đoạn trong quá trình thuyết trình kết quả nghiên cứu.

-

Biết được các tiêu chí đánh giá báo cáo kết quả nghiên cứu.

-

Xác định được các cách thức, quy tắc, các chuẩn mực cho một báo cáo hiệu quả.

-

Xác định được nội dung cụ thể cần trình bày trong từng tiêu đề của báo cáo.

-

Viết được một bảng cáo cáo kết quả nghiên cứu.

2. Nội dung
2.1 Nguyên tắc cơ bản khi viết báo cáo
2.2 Nội dung của một cáo cáo
2.3 Trình bày kết quả nghiên cứu
2.4 Đánh giá báo cáo kết quả nghiên cứu
IV. Điều kiện thực hiện mô đun:
1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Phòng máy tính.
2. Trang thiết bị máy móc: Projector.
3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: Phần mềm SPSS.
4. Các điều kiện khác: Trực tiếp thực hành bên ngoài thị trường do đặc thù mô đun.
V. Nội dung và phương pháp, đánh giá:
1. Nội dung:
- Về kiến thức: Sau khi hoàn thành mô đun này, sinh viên có thể:
 Nghiên cứu Marketing sẽ giúp sinh viên có thể hoạch định các khảo sát hiệu
quả nhằm khám phá (explore), mô tả (describe), hoặc phát hiện các quan hệ
nhân quả (causal relationship) để hiểu rõ kỳ vọng và nhu cầu của thị trường
mục tiêu.
 Giúp sinh viên có thể thiết kế một dự án nghiên cứu, qua kỹ thuật quan sát,
khảo sát trực tiếp, điện thoại, online, mail, thiết kế bảng câu hỏi
(questionnaires), triển khai khảo sát, chọn mẫu khách hàng, dự báo hoặc đánh
giá sự ưa thích của khách hàng về sản phẩm hay dịch vụ của doanh nghiệp,
đặc biệt với sự trợ giúp của các phương pháp thống kê (statistics), cho phép
tính toán các con số cụ thể làm cơ sở cho các quyết định quan trọng, giúp nhà
quản trị đưa sản phẩm và dịch vụ hiệu quả vào đúng thị trường khách hàng ,
đúng hệ thống phân phối, và đúng lúc, để đạt lợi thế cạnh tranh.
- Về kỹ năng: Sau khi hoàn thành học phần này, sinh viên có thể phát triển và cải
thiện những kỹ năng chung sau đây:
 Kỹ năng phân tích tình huống và xác định vấn đề nghiên cứu
 Kỹ năng giao tiếp bằng ngôn ngữ thông qua thảo luận trong quá trình học và
thuyết trình
 Tinh thần học tập hợp tác và kỹ năng làm việc nhóm
 Những kỹ năng viết
 Kỹ năng thuyết trình
- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:
 Rèn luyện thái độ học tập và làm việc nghiêm túc cho sinh viên;

 Xây dựng hoặc nâng cao nhận thức đúng đắn về đạo đức trong tiếp thị sản
phẩm.
2. Phương pháp:
- Điểm kiểm tra giữa kỳ: 50%
- Điểm kiểm tra cuối kỳ: 50%

Hình thức đánh giá
Kiểm tra giữa kỳ

Tham gia

Thời gian

Tỉ trọng (%)

Kiểm tra

60 phút

Bài tập

Bài tập nhỏ trên 10%
lớp
Điểm cộng tối đa 1
Thảo luận các tiết điểm vào bài kiểm tra
cá nhân
học trên lớp

Chia sẻ kinh nghiệm

Nhóm

Bài tập lớn

Nhóm

Thi cuối kỳ

Cá nhân

20%

20%
Nộp khi kết thúc 50%
mô đun

VI. Hướng dẫn thực hiện mô đun:
1. Phạm vi áp dụng mô đun:
- Thuộc chương trình đào tạo trình độ: Đại học, Cao đẳng, hình thức đào tạo: Chính
qui, GDTX.
- Loại học phần: Bắt buộc đối với chuyên ngành Quản trị kinh doanh trình độ Đại
học và tự chọn đối với chuyên ngành kinh tế quốc tế, hệ cao đẳng QTKD.
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập mô đun:
- Đối với giáo viên, giảng viên: Trình bày và hướng dẫn sinh viên nghiên cứu học
tập theo định hướng, cùng sinh viên tham gia thảo luận giải quyết những thắc mắc của
sinh viên.
- Đối với người học:
 Dự lớp: là kiến thức căn bản làm nền tảng cho các mô đun chuyên ngành nên
sinh viên phải tham dự thường xuyên và tham gia thảo luận trên lớp.
 Bài tập: Hoàn thành tất cả các bài tập do giảng viên yêu cầu bao gồm bài tập
trong lớp và bài tập ở nhà.
 Khác: Sinh viên cần đọc thêm các tài liệu tham khảo khác trên các sách, giáo
trình và internet để hỗ trợ thêm kiến thức về marketing.
3. Những trọng tâm cần chú ý: Bài kiểm tra và bài tập giống nhau nhận điểm 0.
4. Tài liệu tham khảo:

- Nguyễn Đình Thọ & Nguyễn Thị Mai trang. 2009. Nghiên cứu thị trường. NXB:
Lao động
- Nguyễn Văn Dung. 2010. Nghiên cứu tiếp thị. NXB: Lao động
- David J.Luck & Ronald S. Rubin. 2009. Nghiên cứu Marketing. NXB: Lao động –
Xã hội
- Hoàng Trọng & Chu Nguyễn Mộng Ngọc. 2008. Phân tích dữ liệu nghiên cứu với
SPSS. NXB: Hồng Đức
- Nguyễn Văn Dung, Nguyễn Quốc Hưng & Nguyễn Quyết. 2010. Nghiên cứu định
lượng trong kinh doanh & tiếp thị. NXB: Giao thông vận tải
5. Ghi chú và giải thích (nếu có):
30.

TỔ CHỨC KÊNH PHÂN PHỐI

Tên mô đun: Tổ chức kênh phân phối
Mã mô đun: MD
Thời gian thực hiện mô đun: 45 giờ; (Lý thuyết: 13 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo
luận, bài tập: 30 giờ; Kiểm tra 02 giờ)
I. Vị trí, tính chất của mô đun:
- Vị trí: Được bố trí sau mô đun Marketing căn bản
- Tính chất: Thuộc nhóm mô đun tự chọn
II. Mục tiêu mô đun:
1. Về kiến thức
Hiểu được vai trò của phân phối trong Marketing, các trung gian trong kênh phân phối
căn cứ để lựa chọn, các kiểu phân phối, các quyết định phân phối hàng hóa vật chất, tuyển
chọn các thành viên của kênh, khuyến khích các thành viên hoạt động, đánh giá các thành
viên của kênh.
2. Về kỹ năng
- Phân tích, đánh giá các hoạt động tổ chức kênh phân phối của doanh nghiệp.
- Thiết kế được kênh phân phối cho doanh nghiệp
- Kỹ năng làm việc nhóm và thuyết trình trước đám đông.
3. Về năng lực tự chủ và trách nhiệm
- Có nhận thức đúng về tầm quan trọng của việc tổ chức kênh phân phối trong kinh
doanh.
- Xây dựng và nâng cao thái độ học tập và làm việc nghiêm túc cho người học;
- Hình thành tác phong quản trị và thiết lập quan hệ với người khác.
III. Nội dung mô đun:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

Thời gian (giờ)
Số
TT

1

Tên các bài trong mô đun

Tổng
số

Lý
thuyết

Thực hành, thí
nghiệm, thảo
luận, bài tập

7

3

4

9

3

6

10

3

6

Kiểm
tra

Bài 1. Tổng quan về phân phối
1.1. Khái niệm
1.1.1. Phân phối
1.1.2. Kênh phân phối
1.2. Vai trò và chức năng của
phân phối
1.2.1. Vai trò
1.2.2. Chức năng

2

Bài 2. Các trung gian trong
kênh phân phối
2.1. Tầm quan trọng của trung
gian phân phối
2.2. Các trung gian trong kênh
phân phối
2.2.1. Nhà bán lẻ
2.2.2. Nhà bán buôn
2.2.3. Nhà đại lý
2.2.4. Nhà môi giới

3

Bài 3. Các quyết định thiết kế
kênh phân phối
3.1. Quyết định thiết kế kênh
phân phối
3.1.1. Các vấn đề khách hàng
mong đợi
3.1.2. Căn cứ để lựa chọn
3.2. Các kiểu phân phối
3.2.1. Các kiểu phân phối
3.2.2. Cấu trúc của kênh phân
phối
3.3. Quyền hạn và trách nhiệm
của các thành viên trong kênh

1

phân phối
3.3.1. Chính sách giá cả
3.3.2. Điều kiện bán hàng
3.3.3. Địa bàn kinh doanh
3.4. Đánh giá lựa chọn kênh chủ
yếu
3.4.1. Tiêu chuẩn kinh tế
3.4.2. Tiêu chuẩn kiểm soát
3.4.3. Tiêu chuẩn thích nghi
4

Bài 4. Quyết định về quản lý
kênh phân phối
4.1. Tuyển chọn, khuyến khích
và đánh giá các thành viên của
kênh phân phối
4.1.1. Tuyển chọn các thành
viên
4.1.2. Khuyến khích các thành
viên
4.1.3. Đánh giá các thành viên
4.2. Sự phát triển của các hệ
thống phân phối
4.2.1. Hệ thống tiếp thị “phân
phối liên kết dọc”

10

2

8

9

2

6

4.2.2. Hệ thống tiếp thị “phân
phối liên kết ngang”
4.2.3. Hệ thống tiếp thị “phân
phối đa kênh”
4.3. Sự hợp tác, mâu thuẫn và
cạnh tranh của các kênh
4.3.1. Các kiểu mâu thuẫn
4.3.2. Nguyên nhân
4.3.3. Cách xử lý
5

Bài 5. Hệ thống phân phối vật
chất
5.1. Khái niệm
5.2. Mục tiêu của phân phối vật

1

chất
5.3. Các quyết định kho vận
5.3.1. Xử lý đơn dặt hàng
5.3.2. Lưu kho
5.3.3. Xác định lượng hàng tồn
kho
5.3.4. Chọn phương tiện vận
chuyển
Cộng

45

13

30

2

2. Nội dung chi tiết:
Bài 1. Tổng quan về phân phối

Thời gian: 7 giờ

1. Mục tiêu: Biết được khái niệm về phân phối, hiểu được vai trò và chức năng của kênh
phân phối
2. Nội dung bài
2.1. Khái niệm
2.1.1. Phân phối
2.1.2. Kênh phân phối
2.2. Vai trò và chức năng của phân phối
2.2.1. Vai trò
2.2.2. Chức năng
Bài 2. Các trung gian trong kênh phân phối

Thời gian: 9 giờ

1. Mục tiêu: Biết được chức năng của các trung gian phân phối, hiểu được tầm quan trọng
của các trung gian phân phối
2. Nội dung bài
2.1. Tầm quan trọng của trung gian phân phối
2.2. Các trung gian trong kênh phân phối
2.2.1. Nhà bán lẻ
2.2.2. Nhà bán buôn
2.2.3. Nhà đại lý
2.2.4. Nhà môi giới
Bài 3. Các quyết định thiết kế kênh phân phối

Thời gian: 10 giờ

1. Mục tiêu: Hiểu được các căn cứ để lựa chọn cũng như cấu trúc của các kênh phân phối;
hiểu được quyền hạn và trách nhiệm của các thành viên trong kênh phân phối từ đó đánh
giá và lựa chọn được kênh phân phối chủ yếu nhất.
2. Nội dung bài
2.1. Quyết định thiết kế kênh phân phối
2.1.1. Các vấn đề khách hàng mong đợi
2.1.2. Căn cứ để lựa chọn
2.2. Các kiểu phân phối
2.2.1. Các kiểu phân phối
2.2.2. Cấu trúc của kênh phân phối
2.3. Quyền hạn và trách nhiệm của các thành viên trong kênh phân phối
2.3.1. Chính sách giá cả
2.3.2. Điều kiện bán hàng
2.3.3. Địa bàn kinh doanh
2.4. Đánh giá lựa chọn kênh chủ yếu
2.4.1. Tiêu chuẩn kinh tế
2.4.2. Tiêu chuẩn kiểm soát
2.4.3. Tiêu chuẩn thích nghi
Bài 4. Quyết định về quản lý kênh phân phối

Thời gian: 10 giờ

1. Mục tiêu: Biết cách tuyển chọn các thành viên của kênh phân phối, khuyến khích các
thành viên của kênh phân phối, đánh giá các thành viên của kênh phân phối; Có thể vận
dụng kiến thức để quản trị kênh phân phối trong doanh nghiệp.
2. Nội dung bài
2.1. Tuyển chọn, khuyến khích và đánh giá các thành viên của kênh phân phối
2.1.1. Tuyển chọn các thành viên
2.1.2. Khuyến khích các thành viên
2.1.3. Đánh giá các thành viên
2.2. Sự phát triển của các hệ thống phân phối
2.2.1. Hệ thống tiếp thị “phân phối liên kết dọc”
2.2.2. Hệ thống tiếp thị “phân phối liên kết ngang”
2.2.3. Hệ thống tiếp thị “phân phối đa kênh”
2.3. Sự hợp tác, mâu thuẫn và cạnh tranh của các kênh
2.3.1. Các kiểu mâu thuẫn
2.3.2. Nguyên nhân

2.3.3. Cách xử lý
Bài 5. Hệ thống phân phối vật chất

Thời gian: 9 giờ

1. Mục tiêu: Biết được mục tiêu của các quyết định kho vận, hiểu và vận dụng được các
quyết định kho vận
2. Nội dung bài
2.1. Khái niệm
2.2. Mục tiêu của phân phối vật chất
2.3. Các quyết định kho vận
2.3.1. Xử lý đơn dặt hàng
2.3.2. Lưu kho
2.3.3. Xác định lượng hàng tồn kho
2.3.4. Chọn phương tiện vận chuyển
IV. Điều kiện thực hiện mô đun
1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng:
2. Trang thiết bị máy móc: Máy chiếu
3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: Phấn, bông bảng, bút long, giấy A0
4. Các điều kiện khác: thực hành tại lớp học và thực tế ngoài thị trường
V. Nội dung và phương pháp, đánh giá
1. Nội dung
1.1. Về kiến thức
Hiểu được vai trò của phân phối trong Marketing, các trung gian trong kênh phân phối
căn cứ để lựa chọn, các kiểu phân phối, các quyết định phân phối hàng hóa vật chất, tuyển
chọn các thành viên của kênh, khuyến khích các thành viên hoạt động, đánh giá các thành
viên của kênh.
1.2. Về kỹ năng
- Phân tích, đánh giá các hoạt động tổ chức kênh phân phối của doanh nghiệp.
- Thiết kế được kênh phân phối cho doanh nghiệp
- Kỹ năng làm việc nhóm và thuyết trình trước đám đông.
1.3. Về năng lực tự chủ và trách nhiệm
- Có nhận thức đúng về tầm quan trọng của việc tổ chức kênh phân phối trong kinh
doanh.
- Xây dựng và nâng cao thái độ học tập và làm việc nghiêm túc cho người học;
- Hình thành tác phong quản trị và thiết lập quan hệ với người khác.
2. Phương pháp
2.1. Bài tập kiểm tra giữa kỳ

- Số lượng bài: 02 bài
- Thời gian: 01 tiết, kiểm giữa kỳ và cuối kỳ
- Đánh giá: Tính 50% điểm mô đun.
2.2. Tiểu luận cuối khóa
- Nội dung: Lập kế hoạch phân phối cho sản phẩm hoặc doanh nghiệp.
- Đánh giá: Tính 50% điểm mô đun
VI. Hướng dẫn thực hiện mô đun:
1. Phạm vi áp dụng mô đun: Ngành cao đẳng Quản trị kinh doanh
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập mô đun
2.1. Đối với giáo viên, giảng viên:
Thực hiện nghiêm túc thời khóa biểu; chuẩn mực và tác phong của nhà giáo
2.2. Đối với người học
2.2.1. Quy định về tham dự lớp học
Sinh viên/học viên có trách nhiệm tham dự đầy đủ các buổi học. Trong trường hợp
nghỉ học do lý do bất khả kháng thì phải có giấy tờ chứng minh đầy đủ và hợp lý.
Sinh viên vắng quá 2 buổi học dù có lý do hay không có lý do đều bị coi như không
hoàn thành khóa học và phải đăng ký học lại vào học kỳ sau.
2.2.2. Quy định về hành vi lớp học
Học phần được thực hiện trên nguyên tắc tôn trọng người học và người dạy. Mọi
hành vi làm ảnh hưởng đến quá trình dạy và học đều bị nghiêm cấm.
Sinh viên/học viên phải đi học đúng giờ quy định. Sinh viên/học viên đi trễ quá 5
phút sau khi giờ học bắt đầu sẽ không được tham dự buổi học.
Tuyệt đối không làm ồn, gây ảnh hưởng đến người khác trong quá trình học.
Tuyệt đối không được ăn uống, nhai kẹo cao su, sử dụng các thiết bị như điện thoại,
máy nghe nhạc trong giờ học.
Máy tính xách tay, máy tính bảng chỉ được thực hiện vào mục đích ghi chép bài
giảng, tính toán phục vụ bài giảng, bài tập, tuyệt đối không dùng vào việc khác.
3.3.3. Quy định về nộp bài tập, tiểu luận cuối khóa, báo cáo
Sinh viên không nộp bài tập, tiểu luận và báo cáo đúng thời hạn quy định, được coi
như không nộp bài và sẽ nhận điểm không.
Báo cáo nhóm: Thành viên nào vắng mặt trong buổi báo cáo của nhóm mình sẽ nhận
điểm KHÔNG cho phần điểm báo cáo. Thành viên nào tham dự trễ quá 4 phút trong
khoảng thời gian báo cáo của nhóm mình sẽ bị trừ 5,0 điểm cho phần điểm báo cáo, nếu
tham dự trễ quá 10 phút trong khoảng thời gian báo cáo và thảo luận của nhóm mình sẽ
nhận điểm KHÔNG cho phần điểm báo cáo.
2.3.4. Quy định về học vụ

Các vấn đề liên quan đến xin bảo lưu điểm, khiếu nại điểm, chấm phúc tra, kỷ luật
trường thì được thực hiện theo quy chế học vụ của Trường Đại học An Giang.
3. Những trọng tâm cần chú ý:
Giờ thực hành được thực hiện tại lớp học và thực tế ngoài thị trường
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