
 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ 
 

 

 
 

 

 

ĐỀ ÁN MỞ NGÀNH 

ĐÀO TẠO CHẤT LƯỢNG CAO 

TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC 

 

 

 

Ngành: QUẢN TRỊ DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ LỮ HÀNH  

Mã ngành: 7810103      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cần Thơ – 2022 



 

 

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
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TỜ TRÌNH 
ĐỀ ÁN ĐÀO TẠO CHẤT LƯỢNG CAO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC 

Tên ngành: Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành      Mã số: 7810103 

Trình độ đào tạo: Đại học 

 

Kính gửi: BAN GIÁM HIỆU 

1. Sự cần thiết mở ngành đào tạo 

1.1 Nhu cầu đào tạo 

Để phản ánh được nhu cầu của xã hội và đảm bảo tính phù hợp của chương 

trình đào tạo. Trường Đại học Cần Thơ đã tổ chức khảo sát nhu cầu đào tạo và lấy ý 

kiến của các bên có liên quan về chương trình đào tạo (CTĐT) chất lượng cao (CLC) 

ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (QTDVDL&LH). Các bên có liên quan 

gồm: (1) học sinh trung học phổ thông (THPT); (2) đơn vị sử dụng lao động; và (3) 

cựu sinh viên ngành. Kết quả khảo sát từ các đối tượng này đã khẳng định một lần nữa 

cho nhận định từ Đề án 1505/QĐ-TTg ngày 15/10/2008 và là bằng chứng nhu cầu đối 

với CTĐT CLC ngành QTDVDL&LH là rất cần thiết. Kết quả khảo sát như sau: 

Kết quả khảo sát nhu cầu đào tạo từ các bên có liên quan nêu trên cho thấy có 

đến 72% trong số 149 học sinh THPT cho rằng thời lượng học tập 4-4,5 năm của 

CTĐT là phù hợp. Đồng thời, có đến 18% học sinh phổ thông đề nghị chuẩn IELTS 

cao hơn (IELTS 5,5- 6,5); bởi vì đây là điều kiện để sinh viên có thể theo học tốt các 

học phần được giảng dạy bằng tiếng Anh và cơ hội việc làm tốt hơn sau khi tốt nghiệp. 

Quan trọng hơn, có hơn 80% đáp viên thể hiện dự định hoặc khuyến khích bạn bè theo 

học CTĐT CLC ngành này nhằm có cơ hội rèn luyện kiến thức chuyên môn và ngoại 

ngữ trong bối cảnh hội nhập. 

Kết quả lấy ý kiến đối với nhà sử dụng lao động trong ngành du lịch tại hội thảo 

được thực hiện ngày 15/5/2017 và 29/9/2017 cho biết rằng: với tình hình nền kinh tế 

của Việt Nam gia nhập kinh tế thế giới ngày càng sâu và rộng thì các đơn vị sử dụng 

lao động ngành du lịch nhấn mạnh các yêu cầu tuyển dụng cụ thể trong lĩnh vực nhà 

hàng-khách sạn phải gắn liền với bộ tiêu chuẩn nghề du lịch (VTOS), đặc biệt kỹ năng 

nghiệp vụ và giao tiếp ngoại ngữ. 

Kết quả khảo sát từ cựu sinh viên ngành QTDVDL&LH cho thấy: đến 78% cho 

rằng họ đáp ứng được yêu cầu công việc sau khi tốt nghiệp. Tỷ lệ còn lại cựu sinh viên 

cần phải bổ sung kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ; trong đó có 43% cựu sinh viên đề cập 

đến việc bổ sung kiến thức chuyên môn, 80% phải bổ sung kỹ năng mềm, và 63% cần 

rèn luyện ngoại ngữ (chủ yếu tiếng Anh), 18% trang bị kiến thức tin học; và đáng chú 

ý là 47% cho rằng cần có thời gian để rèn luyện thái độ làm việc.   

Tóm lại, qua các phân tích kết quả điều tra các bên có liên quan ở trên cho thấy, 

nhu cầu của xã hội đối với ngành QTDVDL&LH và nhu cầu nâng cao chất lượng đào 

tạo của ngành là rất cần thiết; trong đó, chú ý đến đào tạo kỹ năng nghiệp vụ chuyên 

môn và nhận thức nghề nghiệp trong ngành du lịch. 



 

 

Bên cạnh đó, vấn đề nâng cao chất lượng còn được Đảng Ủy Trường Đại học 

Cần Thơ đặc biệt quan tâm khuyến khích. Đảng Ủy Trường ĐH Cần Thơ đã ban hành 

Nghị quyết số 80/NQ-ĐU ngày 18/4/2013 về việc “tiếp tục đổi mới nâng cao chất 

lượng đào tạo của Trường Đại học Cần Thơ”. Đặc biệt, thực hiện Nghị quyết của BCH 

Trung Ương về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn (Nghị Quyết số 08-

NQ-TW, 2017). Theo đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Công văn số 

4929/BGDĐT, ngày 20/10/2017 về việc áp dụng các cơ chế đặc thù đào tạo các ngành 

về du lịch nhằm đáp ứng nhu cầu nhân lực du lịch.  

Chính vì vậy, xây dựng chương trình cử nhân chất lượng cao ngành 

QTDVDL&LH là hết sức cấp bách và cần thiết cho xã hội ở hiện tại và trong tương lai 

trong bối cảnh nền kinh tế nước ta đang hội nhập kinh tế toàn cầu ngày một gia tăng. 

1.2 Mục tiêu đào tạo 

Sau khi tốt nghiệp chương trình chất lượng cao ngành Quản trị dịch vụ du lịch và 

lữ hành, người học đạt được những kết quả sau: 

- Trang bị cho sinh viên về phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, hiểu biết về pháp 

luật và các luật liên quan đến ngành dịch vụ du lịch 

- Cung cấp kiến thức cơ bản về kinh tế-xã hội, môi trường và ngành dịch vụ du lịch. 

- Trang bị kiến thức cơ sở ngành và chuyên ngành để thực hiện hoạt động 

nghiên cứu, phân tích thực trạng hoạt động của ngành dịch vụ du lịch. 

- Rèn luyện kỹ năng thực hiện tốt nghiệp vụ chuyên môn, có khả năng thích 

nghi tốt với môi trường làm việc thay đổi; đặc biệt có khả năng giai tiếp ngoại 

ngữ đáp ứng yêu cầu công việc tại các doanh nghiệp, tổ chức quốc tế. 

- Trang bị khả năng nghiên cứu chuyên sâu và năng lực tự học để tiếp tục học 

tập nâng cao trình độ chuyên môn nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển ngành du 

lịch của khu vực đồng bằng sông Cửu Long. 

1.2.1 Kiến thức 

a. Khối kiến thức giáo dục đại cương  

- Hiểu và vận dụng được các kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác-Lênin; đường 

lối, chính sách của Đảng Cộng sản Việt Nam; tư tưởng Hồ Chí Minh; có kiến 

thức cơ bản về pháp luật đại cương, khoa học xã hội và nhân văn, khoa học tự 

nhiên để đáp ứng yêu cầu tiếp thu kiến thức giáo dục chuyên nghiệp, có sức 

khỏe, kiến thức về giáo dục quốc phòng đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ 

Tổ quốc. 

- Sử dụng thành thạo các phần mềm tin học văn phòng, đạt trình độ tiếng Anh 

tương đương trình độ bậc 4/6 Khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam (B2 

theo khung tham chiếu Châu Âu).  

b Khối kiến thức cơ sở ngành  

- Nhận biết và vận dụng kiến thức cơ bản về một số vấn đề liên quan đến nền 

kinh tế, công tác quản trị, nghiệp vụ kế toán, và hoạt động marketing;  

- Áp dụng được kiến thức cơ bản về pháp luật trong lĩnh vực kinh tế và khả 

năng tư duy giải quyết vấn đề; 

- Vận dụng được kiến thức cơ bản về phân tích thống kê và phương pháp 

nghiên cứu trong kinh doanh. 



 

 

c. Khối kiến thức chuyên ngành 

- Vận dụng những kiến thức quản trị trong lĩnh vực dịch vụ du lịch và lữ hành; 

- Vận dụng những kiến thức chuyên ngành nhằm tổ chức quản lý và điều hành 

các bộ phận tại đơn vị thuộc lĩnh vực lữ hành, lưu trú, và nhà hàng; 

- Vận dụng những kiến thức chuyên ngành để tham gia hoạt động nghiên cứu, 

phân tích và đánh giá các vấn đề trong lĩnh vực du lịch; 

- Vận dụng những kiến thức về công nghệ thông tin trong công tác quản lý và 

điều hành các hoạt động liên quan đến lĩnh vực dịch vụ du lịch và lữ hành.  

1.2.2 Kỹ năng 

a. Kỹ năng cứng 

- Xác định vấn đề nghiên cứu trong kinh tế du lịch nói chung và lĩnh vực du lịch 

và lữ hành nói riêng; 

- Thu thập thông tin phục vụ nghiên cứu và quản trị về dịch vụ du lịch và lữ hành;  

- Vận dụng các công cụ phân tích định tính và định lượng đối với lĩnh vực dịch 

vụ du lịch và lữ hành. 

b Kỹ năng mềm 

- Kỹ năng giao tiếp: tổ chức giao tiếp, giao tiếp tốt bằng văn bản, đa truyền 

thông, có khả năng thuyết trình; 

- Kỹ năng làm việc nhóm: thành lập, tổ chức hoạt động và phát triển nhóm, có 

khả năng phối hợp và gắn kết mục tiêu các thành phần trong nhóm, tham gia 

hoạt động chuyên môn trong nhóm; 

- Kỹ năng ngoại ngữ và tin học: giao tiếp bằng ngoại ngữ thành thạo, đọc hiểu 

được các thuật ngữ chuyên ngành bằng ngoại ngữ; sử dụng thành thạo tin học 

văn phòng (Word, Excel, Power Point) và một số phần mềm kinh tế ứng dụng 

trong phân tích kinh tế, sử dụng thành thạo internet trong giao tiếp và thu thập 

thông tin; 

- Kỹ năng tư duy sáng tạo: lập luận vấn đề logic, có hệ thống, hiểu vấn đề ở 

phạm vi toàn cục, biết sự tương tác giữa các vấn đề và sắp xếp được các vấn đề 

theo thứ tự ưu tiên cần giải quyết/xử lý, có sự sáng tạo trong giải quyết vấn đề; 

- Tố chất và kỹ năng cá nhân: nghiên cứu, khám phá kiến thức và kỹ năng mới; 

đề xuất sáng kiến và sẵn sàng chấp nhận rủi ro; có tính kiên trì và linh hoạt 

trong công việc; có năng lực nhận biết kiến thức, kỹ năng và thái độ của người 

khác; có khả năng tự học, học suốt đời và làm việc độc lập; làm việc có kế 

hoạch, phân bổ công việc hợp lý, biết cách quản lý thời gian, và có kế hoạch 

phát triển nghề nghiệp của mình. 

1.2.3 Thái độ/Mức độ tự chủ và trách nhiệm cá nhân 

- Có phẩm chất chính trị: chấp hành tốt chủ trương, đường lối chính sách của 

Đảng, Pháp luật của Nhà nước; quan điểm chính trị vững vàng, biết xử lý hài 

hoà lợi ích cá nhân, tập thể – tổ chức và quốc gia; 

- Có phẩm chất đạo đức cá nhân: có bản lĩnh, tự tin, nhiệt tình, đam mê nghề 

nghiệp; có khả năng thích nghi đối với sự thay đổi, sẵn sàng làm việc độc lập, 

làm việc với người khác, có khả năng tiếp thu và bảo vệ quan điểm, biết công 

nhận thành quả của người khác, biết chấp nhận thất bại và rút kinh nghiệm; 



 

 

- Có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp: trung thực, trách nhiệm, tin cậy, tỉ mỉ, 

nguyên tắc, hành xử chuyên nghiệp, có ý thức tổ chức kỷ luật, tuân thủ các quy 

định đặc thù của nghề nghiệp; luôn xây dựng hình ảnh chuyên nghiệp trong công 

việc và ứng xử hàng ngày tạo một phong cách làm việc chuyên nghiệp; 

- Có phẩm chất đạo đức xã hội: có lòng nhân ái, bao dung, độ lượng; biết trân 

trọng các giá trị đạo đức xã hội, các dân tộc; biết nghĩa vụ và trách nhiệm của 

bản thân đối với xã hội; tư cách, tác phong đúng đắn, chuẩn mực trong quan 

hệ xã hội; và biết phê phán những hành vi không phù hợp với các chuẩn mực 

đạo đức. 

1.2.4 Vị trí và khả năng làm việc sau khi tốt nghiệp 

- Chuyên viên tại các Trung tâm xúc tiến đầu tư thương mại và du lịch; 

- Chuyên viên tại các cơ quan quản lý du lịch tại địa phương; 

- Nhân viên, điều hành, quản lý tại các bộ phận trong các đơn vị kinh doanh 

dịch vụ lưu trú, nhà hàng, lữ hành, và sự kiện; 

- Nghiên cứu viên, giảng viên tại các cơ sở nghiên cứu, viện trường có hoạt 

động nghiên cứu và đào tạo liên quan đến lĩnh vực dịch vụ du lịch. 

1.2.5 Khả năng học tập sau khi tốt nghiệp 

- Hình thành thói quen học tập suốt đời, có khả năng cập nhật kiến thức, nghiên 

cứu khoa học về lĩnh vực. 

- Có khả năng học tập các chuyên ngành ở các trình độ sau đại học trong và 

ngoài nước. 

- Thực hiện các nghiên cứu chuyên sâu. 

2. Giới thiệu khái quát về năng lực đào tạo 

Trường Đại học Cần Thơ (ĐHCT) được thành lập năm 1966, là một trường đại 

học đa ngành, đa lĩnh vực và là cơ sở đào tạo, nghiên cứu khoa học trọng điểm ở Đồng 

bằng sông Cửu Long (ĐBSCL). 

Trường đang đào tạo nghiên cứu sinh, học viên và sinh viên ở các trình độ tiến 

sĩ, thạc sĩ và đại học với các hình thức chính quy, vừa làm vừa học và từ xa. 

Về ngành đào tạo, Trường đang đào tạo 79 ngành đại học, 02 Chương trình tiên 

tiến và 8 Chương trình chất lượng cao, 48 ngành trình độ thạc sĩ (trong đó có 01 ngành 

liên kết nước ngoài; 03 ngành bằng tiếng Anh), 19 ngành trình độ tiến sĩ. 

Về quy mô đào tạo của Trường là 40.768 sinh viên và học viên. Trong đó, tổng 

số sinh viên bậc đại học 38.488 SV, hệ chính quy: 30.784 SV, hệ vừa làm vừa học: 

4.981 SV, từ xa: 2.723 SV; tổng số học viên bậc sau đại học là 2.280 học viên với 291 

nghiên cứu sinh và 1.989 học viên cao học. 

Về đội ngũ cán bộ, Trường ĐHCT có tổng số: 1.815 công chức, viên chức, 

trong đó: 1.083 là cán bộ giảng dạy, 9 Giáo sư, 139 Phó Giáo sư Tiến sĩ, 125 Giảng 

viên chính tiến sĩ; 194 tiến sĩ; 106 giảng viên chính thạc sĩ; 486 Thạc sĩ giảng viên, 24 

Giảng viên đại học. 

Đến nay, trường đã có trên 43 khóa tốt nghiệp đại học và trên 90.000 sinh viên 

tốt nghiệp. 



 

 

Diện tích đất của trường là 224,97 ha, diện tích sàn xây dựng là 263.632 m2, 

diện tích thư viện là 11.795 m2, với nhiều giảng đường, phòng học, phòng thí nghiệm, 

xưởng thực tập - thực hành, ký túc xá sinh viên, nhà ăn sinh viên, nhà thi đấu thể dục 

thể thao và sân vận động. 

Trường có Trung tâm học liệu hiện đại với 440 máy tính nối mạng Internet, trên 

300.000 đầu sách, tạp chí và tư liệu nghe nhìn. 

Hiện nay, trường đang đào tạo theo hệ thống tín chỉ, sinh viên và học viên khi 

vào trường sẽ được cấp một mã số sinh viên, thẻ sinh viên và địa chỉ thư điện tử 

(email) để sử dụng đăng ký học phần, truy cập tài liệu trong suốt quá trình theo học tại 

trường. 

3. Thông tin về ngành đạo tạo và chương trình đào tạo 

- Ngành đào tạo : Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 

- Hệ đào tạo : Chính quy 

- Trình độ đào tạo : Đại học 

- Thời gian đào tạo : 4,5 năm (tối đa là 9 năm) 

- Dự kiến chỉ tiêu tuyển hàng năm/4 năm: 40 chỉ tiêu/năm 

- Tổng khối lượng kiến thức toàn khóa: 146 tín chỉ 

4. Kết luận và đề nghị 

Với kết quả phân tích khảo sát về nhu cầu của các bên có liên quan cùng với đội 

ngũ cán bộ-viên chức, quy mô, cơ sở vật chất, không những đổi mới-nâng cao chất 

lượng đào tào và uy tín hiện có của Trường ĐHCT khẳng định rằng, việc mở ngành 

đào tạo cử nhân CLC ngành QTDVDL&LH là khả thi, đảm bảo thực hiện có kết quả 

tốt, đảm bảo chất lượng như kỳ vọng của xã hội hiện nay và trong tương lai. 

Toàn bộ nội dung hồ sơ đăng ký mở ngành đào tạo đã được đưa lên trang web 

của Trường Đại học Cần Thơ tại địa chỉ: www.ctu.edu.vn   

Với những điều kiện trên, Khoa Kinh tế kính đề nghị Ban Giám hiệu cho phép 

Trường được đào tạo chất lượng cao trình độ đại học ngành Quản trị dịch vụ du lịch và 

lữ hành, mã số ngành cấp IV: 7810103. 

Trân trọng kính chào./. 

Nơi nhận: TRƯỞNG KHOA 
- BGH; 

- Lưu VT, KT; 

  

 Lê Khương Ninh 
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PHẦN I 

 

 

THÔNG TIN VỀ NGÀNH ĐÀO TẠO,  

SỰ CẦN THIẾT VÀ MỤC TIÊU ĐÀO TẠO 

CHẤT LƯỢNG CAO
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1. Thông tin về ngành đào tạo chất lượng cao 

- Ngành đào tạo : Chất lượng cao Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 

-  Mã ngành : 7810103 

- Hệ đào tạo : Chính quy 

- Trình độ đào tạo : Đại học 

- Tổng khối lượng kiến thức toàn khóa: 146 tín chỉ 

- Thời gian đào tạo : 4,5 năm (tối đa là 8 năm) 

- Dự kiến chỉ tiêu tuyển hàng năm: 40 chỉ tiêu/năm (160 chỉ tiêu/4 năm) 

- Đối tượng tuyển sinh: học sinh trung học phổ thông, sinh viên đang theo học 

chương trình đại học tại các trường đại học, sinh viên đã tốt nghiệp đại học 

thuộc các khối ngành phù hợp. 

a) Thí sinh là người Việt Nam đã trúng tuyển vào Trường Đại học Cần Thơ 

(ĐHCT) trong đợt xét tuyển vào các ngành đại học hệ chính quy trong 

năm; thí sinh là người nước ngoài phải có văn bằng tốt nghiệp tối thiểu 

tương đương văn bằng tốt nghiệp trung học phổ thông của Việt Nam, có 

năng lực tiếng Việt đáp ứng yêu cầu của chương trình đào tạo (CTĐT) 

chất lượng cao (CLC) do Hiệu trưởng quy định.  

b) Thí sinh phải tham gia kỳ thi kiểm tra năng lực ngoại ngữ đầu vào, riêng 

thí sinh là người nước ngoài phải tham gia thêm kỳ thi kiểm tra năng lực 

tiếng Việt. Thí sinh là người nước ngoài chưa đạt trình độ tiếng Việt phải 

tham gia học và đóng học phí khóa học bồi dưỡng tiếng Việt do Trường 

ĐHCT tổ chức. Chương trình và mức học phí bồi dưỡng tiếng Việt do 

Hiệu trưởng quy định. 

c) Thí sinh phải đáp ứng các điều kiện khác về tuyển sinh do Trường ĐHCT 

quy định (được ghi trong thông báo tuyển sinh hàng năm); phải nộp hồ sơ 

đăng ký xét tuyển, đơn xác nhận tự nguyện tham gia học và cam kết đóng 

học phí theo quy định của Trường ĐHCT. 

1.1 Năm được giao nhiệm vụ đào tạo 

Ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (QTDVDL&LH) đã được Trường 

ĐHCT tổ chức đào tạo trình độ đại học từ năm 2013 theo Quyết định số 968/QĐ-

BGDĐT, ngày 09/3/2012 và Quyết định số 1092/QĐ-BGDĐT, ngày 23/3/2018 của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo về việc chuyển đổi tên và mã số các ngành đào tạo trình độ đại 

học, thạc sĩ, tiến sĩ của trường Đại học Cần Thơ (xem Phụ lục 1a và Phụ lục 1b). 

1.2 Đơn vị quản lý đào tạo 

Trường Đại học Cần Thơ là cơ sở đào tạo Đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục 

do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, với tỷ lệ số tiêu chí đạt yêu cầu là 86,89% do 

Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục – Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh 

chứng nhận tại Quyết định số 14/QĐ-TTKĐ, này 19/5/2018 (xem Phụ lục 2) 

Quản lý chương trình chất lượng cao (CTCLC) cấp trường là “Ban quản lý 

Chương trình chất lượng cao” do Hiệu trưởng làm Trưởng ban, một Phó hiệu trưởng là 



2 

Phó trưởng ban, lãnh đạo đơn vị quản lý CTCLC làm Ủy viên, lãnh đạo Phòng Đào 

tạo, Phòng Công tác sinh viên, Phòng Tài vụ, Phòng Quản trị - Thiết bị, Phòng Quản 

lý khoa học, Phòng Hợp tác quốc tế, Phòng Tổ chức - Cán bộ, Phòng Kế hoạch tổng 

hợp, Trung tâm Quản lý chất lượng, Trung tâm Học liệu và bộ môn phụ trách chuyên 

môn ngành đào tạo làm Ủy viên. Căn cứ đề xuất của đơn vị và Phòng Tổ chức - Cán bộ, 

Hiệu trưởng ban hành quyết định thành lập “Ban quản lý Chương trình chất lượng cao”.  

Quản lý CTCLC của đơn vị trực thuộc Trường là “Tổ quản lý Chương trình 

chất lượng cao” do lãnh đạo đơn vị là Ủy viên thường trực Ban quản lý CTCLC làm 

Tổ trưởng, lãnh đạo bộ môn có CTCLC làm Thư ký và các thành viên khác do đơn vị 

đề xuất. Căn cứ đề xuất của đơn vị và Phòng Tổ chức - Cán bộ, Hiệu trưởng ban hành 

quyết định thành lập “Tổ quản lý Chương trình chất lượng cao”. 

Cán bộ tham gia Ban quản lý và Tổ quản lý CTCLC phải có đủ năng lực 

chuyên môn, có kinh nghiệm trong quản lý đào tạo; sử dụng thành thạo các phần mềm 

quản lý liên quan; có năng lực ngoại ngữ đáp ứng yêu cầu công việc. 

Quản lý chương trình chất lượng cao ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 

của đơn vị trực thuộc Trường là: 

- Khoa: Kinh tế. 

- Bộ môn: Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành. 

1.3 Đội ngũ cán bộ chuyên trách quản lý sinh viên 

Ngoài “Ban quản lý Chương trình chất lượng cao” và “Tổ quản lý Chương trình 

chất lượng cao” để tổ chức quản lý và theo dõi công tác đào tạo, Trường còn bố trí Cố 

vấn học tập. 

Cố vấn học tập phải là giảng viên có tham gia giảng dạy ngành ĐTCLC; phải 

nắm vững CTĐT, quy định về ĐTCLC; có khả năng tổ chức và quản lý lớp; có khả 

năng hỗ trợ, tư vấn cho sinh viên của lớp được phân công trong quá trình học tập; có 

năng lực ngoại ngữ đáp ứng yêu cầu công việc. Danh sách cố vấn học tập do Hiệu 

trưởng quyết định trên cơ sở đề nghị của đơn vị quản lý CTCLC và Phòng Công tác 

sinh viên. 

Cố vấn học tập chịu trách nhiệm tổ chức và quản lý lớp được phân công phụ 

trách. Ngoài giờ lên lớp, cố vấn học tập phải bố trí thời gian trả lời, giải quyết các vấn 

đề vướng mắc của sinh viên về CTĐT, nội dung học tập, quy định về công tác học vụ 

và các vấn đề khác sinh viên cần tư vấn và hỗ trợ. Cố vấn học tập phải báo cáo kịp thời 

đến Tổ quản lý Chương trình chất lượng cao các vấn đề vượt quá khả năng hỗ trợ, tư 

vấn và giải quyết; các ý kiến, phản ánh của sinh viên, phụ huynh và viên chức. 
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1.4 Kết quả đào tạo trong 5 năm gần nhất 

Bảng 1.1. Kết quả đào tạo của ngành đào tạo trong 5 năm gần nhất 

Thông tin chung 

Năm 

2013 

(K39) 

Năm 

2014 

(K40) 

Năm 

2015 

(K41) 

Năm 

2016 

(K42) 

Năm 

2017 

(K43) 

Năm 

2018 

(K44) 

Quy mô đào tạo 80 100 120 100 120 140 

Số thí sinh đăng ký dự thi 969 1.463 708 743 1.747 1.235 

Số sinh viên tuyển mới 84 89 119 103 114 135 

Điểm trúng tuyển 17,5 25,5 21,5 19,0 22,5 19,75 

Số tốt nghiệp và được cấp bằng  21 13 59 71 68 - 

Số sinh viên thôi học (tính theo năm tuyển) 2 2 4 1 0 0 

Nguồn: Báo cáo tổng kết năm học của Khoa Kinh tế, Trường ĐHCT, qua các năm 2013-

2018; Thông tin tuyển sinh đại học của Trường Đại học Cần Thơ qua các năm 2013-2017. 

2. Sự cần thiết, mục tiêu đào tạo chất lượng cao  

2.1 Nhu cầu đào tạo 

Du lịch từ lâu được đánh giá như ngành kinh tế tổng hợp góp phần thúc đẩy  

phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và địa phương, thông qua thu hút đầu tư trong 

và ngoài nước vào ngành cũng như xuất khẩu sản phẩm, dịch vụ tại chỗ. Năm 2017, 

Bộ Chính Trị khóa XII đã ban hành Nghị quyết số 08-NQ/TW, ngày 16/1/2017 nhằm 

tiếp tục khẳng định về vai trò của ngành du lịch để từ đó định hướng phát triển du lịch 

trở thành ngành kinh tế mũi nhọn (xem Phụ lục 3). 

Nhằm đạt được mục tiêu Nghị quyết số 08-NQ/TW đề ra, trong thời gian qua, 

Chính phủ, các Bộ thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 

đã cụ thể hóa và tổ chức triển khai thực hiện theo tinh thần Nghị quyết trên. Cụ thể, tại 

Thông báo số 469/TB-VPCP, ngày 06/10/2017 về kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức 

Đam tại buổi làm việc với Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch về tình hình đào tạo nhân 

lực du lịch (xem Phụ lục 4). Ngày 20/10/2017, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành 

Công văn số 4929/BGDĐT-GDĐH về việc áp dụng cơ chế đặc thù đào tạo các ngành 

về du lịch. Theo đó, những ngành được áp dụng cơ chế đặc thù gồm: Du lịch 

(7810101); Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (7810103),… khuyến khích các cơ sở 

đào tạo linh hoạt mở ngành đào tạo nhân lực du lịch theo nhu cầu của thị trường lao 

động và hội nhập quốc tế (xem Phụ lục 5). 

Theo Viện Nghiên cứu phát triển du lịch, với tốc độ tăng trưởng của ngành du 

lịch ở mức 7%/năm trong giai đoạn 2016 - 2020, nhu cầu nhân lực tham gia trực tiếp  

trong ngành này sẽ lên đến 870.000; đồng thời, lực lượng lao động gián tiếp khoảng 

1,5 triệu người. Như vậy, mỗi năm ngành du lịch cần 40.000 lao động, nhưng số lượng 

sinh viên tốt nghiệp ở các cơ sở đào tạo nghiệp vụ du lịch ra trường khoảng 15.000 

người... Điều này cho thấy nguồn lao động trong lĩnh vực du lịch không những thiếu 

về mặt số lượng, mà còn yếu về chuyên môn. Theo thống kê, lao động có trình độ đại 

học và trên đại học chiếm chưa đến 10; trong đó, chỉ có 43% được đào tạo chuyên 

môn nghiệp vụ về các ngành nghề du lịch. 
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Bảng 1.2: Nhu cầu nhân lực du lịch đến 2020 phân vùng kinh tế 

Đơn vị tính: Người  

Chỉ tiêu 2010 2015 2020* 

% tăng 

2010- 

2015 

% tăng 

2015- 

2020 

Tổng số LĐ du lịch 460.000 620.000 870.000 6,2 7,3 

Trong đó nhân lực qua đào tạo 293.200 406.100 577.100 6,7 7,3 

Phân theo từng vùng du lịch 

TD và MN phía Bắc 25.000 38.400 60.000 8,9 9,3 

ĐBSH 95.100 124.100 170.000 5,5 6,6 

Bắc Trung Bộ 27.100 40.400 62.600 8,3 9,1 

DH Nam Trung Bộ 18.100 28.800 45.600 9,8 9,6 

Tây Nguyên 10.000 17.500 29.600 11,9 11,1 

Đông Nam Bộ 103.800 134.000 172.900 5,3 5,3 

ĐBSCL 14.100 22.900 36.400 10,2 9,7 

Nguồn: Dự báo của Viện nghiên cứu phát triển du lịch. Ghi chú: * Dự báo. 

Hơn nữa, việc thiếu nguồn nhân lực cũng phân theo vùng miền. Do phần lớn các 

cơ sở đào tạo du lịch tập trung chủ yếu tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh, cho nên tại các 

vùng miền còn lại như khu vực miền núi phía Bắc, đồng bằng sông Cửu Long cho thấy 

nguồn nhân lực khá hạn chế. Theo Nghiên cứu khảo sát nguồn nhân lực du lịch tại khu 

vực 3 tỉnh ĐBSCL (Cần Thơ, Kiên Giang và An Giang) năm 2015 của Dự án EU, lĩnh 

vực lưu trú và lữ hành đang thiếu hụt nguồn lao động có đủ năng lực. Chỉ có khoảng 

15-20% số nhân viên thực sự đáp ứng được yêu cầu theo tiêu chuẩn của ngành du lịch, 

50-60% đáp ứng được một phần và còn lại chưa đáp ứng được yêu cầu công việc. 

Để phản ánh được chính xác nhu cầu của xã hội và đảm bảo tính phù hợp của 

chương trình đào tạo. Đơn vị đào tạo (Khoa Kinh tế, Bộ môn QTDVDL&LH) của 

Trường Đại học Cần Thơ đã tổ chức khảo sát và lấy ý kiến của các bên có liên quan về 

nhu cầu đào tạo và CTĐT CLC ngành QTDVDL&LH. Cụ thể, các bên có liên quan 

bao gồm: (1) học sinh trung học phổ thông (THPT); (2) cựu sinh viên tốt nghiệp các 

chuyên ngành du lịch; (3) giảng viên của Trường ĐHCT; (4) cán bộ phòng ban; (5) 

đơn vị sử dụng lao động. Kết quả khảo sát từ các đối tượng nêu trên đã khẳng định về 

hiện trạng chất lượng nhân lực ngành du lịch hiện nay và thể hiện được tính cấp thiết 

và nhu cầu mở ngành đào tạo đại học CLC ngành QTDVDL&LH.  

Quy trình và phương pháp khảo sát về nhu cầu đào tạo và ý kiến của các bên có 

liên quan về CTĐT CLC trình độ đại học ngành QTDVDL&LH được thực hiện theo 

trình tự qua các bước như sau: 

- Bước 1, dựa vào kế hoạch xây dựng đề án đào tạo CLC trình độ đại học được 

hướng dẫn tại Thông tư số 23/2014/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và đào tạo, ngày 

18/7/2014 (xem Phụ lục 6), Trường Đại học Cần Thơ ban hành Quy định về đào tạo 

CLC trình độ đại học của Trường Đại học Cần Thơ tại Quyết định số 3203/QĐ-

ĐHCT, ngày 09/9/2015 (xem Phụ lục 7). Căn cứ vào Biên bản số 2178/BB-ĐHCT-

HĐKHĐT, ngày 21/10/2016, về kết luận tại Phiên họp của Thường trực hội đồng khoa 

học và đào tạo Trường xem xét và đồng ý chủ trương mở ngành CLC trình độ đại học 

ngành QTDVLH&LH và Quyết định số 280/QĐ-ĐHCT, ngày 09/02/2017 của Hiệu 

trưởng Trường Đại học Cần Thơ về việc thành lập Tổ soạn thảo CTĐT CLC trình độ 

đại học ngành QTDVDL&LH (xem Phụ lục 8a và Phụ lục 8b). Ban chủ nhiệm Khoa 
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Kinh tế tiến hành phân công nhiệm vụ thực hiện cuộc khảo sát nhu cầu và lấy ý kiến 

đối với CTĐT CLC ngành QTDVDL&LH thông qua phiếu khảo sát được thiết kế sẵn 

tương ứng với từng đối tượng khảo sát liên qua (xem Phụ lục 9a, 9b, và 9c). 

- Bước 2, phương pháp chọn mẫu khảo sát có chọn lọc, phân tầng nhằm phù 

hợp với từng đối tượng thuộc các bên có liên quan và chọn lựa hình thức phỏng vấn 

khác nhau phù với với từng đối tượng. Cụ thể, phiếu khảo sát trực tuyến được sử dụng 

cho nhóm dối tượng là cựu sinh viên ngành QTDVDL&LH, giảng viên, cán bộ phòng 

ban. Đồng thời, hình thức phỏng vấn trực tiếp được áp dụng đối với nhóm đối tượng là 

học sinh THPT, khi họ đến tham quan, tìm hiểu về Trường Đại học Cần Thơ. 

- Bước 3, CTĐT CLC ngành QTDVDL&LH được xây dựng căn cứ vào quy 

định hướng dẫn tại Thông tư số 23/2014/TT-BGDĐT, Quyết định số 3203/QĐ-ĐHCT, 

và tham khảo CTĐT trình độ đại học ngành Quản trị du lịch và lữ hành (Hospitality 

and Tourism Management1) của Đại học Prince of Songkla (Thái Lan) và ngành Quản 

trị du lịch (Tourism Management) của Đại học Wollongong, là cơ sở đào tạo ngoài 

nước có ký kết ghi nhớ hợp tác, công nhận một số học phần trong CTĐT ngành 

QTDVDL&LH giữa Trường Đại học Cần Thơ và Đại học Wollongong (xem Phụ lục 

10a và 10b).    

- Bước 4: Tổ soạn thảo CTĐT tiến hành khảo sát, tổng hợp, phân tích số liệu 

khảo sát, và viết Đề án xin mở ngành đào tào CLC trình độ đại học ngành 

QTDVDL&LH. 

- Bước 5: Tổ soạn thảo CTĐT tổ chức lấy ý kiến đóng góp của Hội đồng Khoa 

của Khoa Kinh tế và tất cả giảng viên của Khoa Kinh tế liên quan đến cấu trúc của 

CTĐT và số tín chỉ của các học phần trong CTĐT (ngày 03/5/2017). Biên bản được 

trình bày ở Phụ lục 11. Sau đó, CTĐT được điều chỉnh theo góp ý từ cuộc họp của Hội 

đồng Khoa và tiếp tục lấy ý kiến đóng góp từ các bên có liên quan trong và ngoài 

trường thông qua Hội thảo được tổ chức vào ngày 15/5/2017 với sự tham gia của nhà 

tuyển dụng lao động cũng như cựu sinh viên ngành QTDVDL&LH (xem Phụ lục 12).  

Kết quả khảo sát nhu cầu đào tạo CLC trình độ đại học đối với ngành 

QTDVDL&LH được trình bày cụ thể như sau: 

a/ Đối với nhóm đối tượng là học sinh THPT với 149 phiếu được khảo sát 

cho rằng thời gian đào tạo của CTĐT CLC phù hợp nhất là 4 năm, với 72% 

ý kiến được chọn. Trong khi đó, chưa đến ¼ đề xuất thời gian đào tạo nên 

chỉ trong vòng 3 năm (chiếm 23% ý kiến được khảo sát). 

- Khi được hỏi về yêu cầu trình độ ngoại ngữ (tiếng Anh) đầu vào đối với 

sinh viên theo học CTĐT CLC, có đến gần 50% đáp viên cho rằng nên quy 

định chuẩn IELTS 5,5- 6,5 hoặc tương đương; chỉ có 18% đáp viên đề nghị 

chuẩn IELTS cao hơn; bởi vì đây là điều kiện để sinh viên có thể theo học 

tốt các học phần được giảng dạy bằng tiếng Anh. 

- Với câu hỏi nhằm thăm dò nhu cầu đào tạo đối với CTĐT CLC ngành này, 

có đến 82% đáp viên thể hiện dự định hoặc khuyến khích người thân, bạn bè 

nên theo học CTĐT CLC để có cơ hội rèn luyện kiến thức chuyên môn và 

ngoại ngữ và thuận lợi trong tìm việc sau khi tốt nghiệp. 

 
1  Thông tin chi tiết xem tại http://www.fht.psu.ac.th/fht/index.php/en/bba/curriculum-structure-trm#59  

http://www.fht.psu.ac.th/fht/index.php/en/bba/curriculum-structure-trm#59
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- Cuối cùng, nhằm khẳng định lại tính cấp thiết đối với việc xây dựng CTĐT 

CLC cũng như nhu cầu đào tạo, học sinh THPT vẫn thể hiện rằng CTĐT 

CLC là cần thiết trong bối cảnh hiện nay. 

b/ Đối với nhóm đối tượng là cựu sinh viên các chuyên ngành du lịch, mục 

đích khảo sát nhóm đối tượng này nhằm có được thông tin phản hồi của họ 

về CTĐT (đại trà) cũng như khả năng đáp ứng với công việc thực tiễn sau 

khi tốt nghiệp. Theo kết quả khảo sát từ 100 cựu sinh viên theo hình thức 

trực tuyến năm 2016 do Bộ môn QTDVDL&LH thực hiện cho thấy đa số 

cho rằng ba yếu tố kiến thức, kĩ năng, thái độ của CTĐT (đại trà) đã đáp ứng 

được yêu cầu công việc. Cụ thể, có đến 78% cho rằng họ đáp ứng được yêu 

cầu công việc, và chỉ có 22% chia sẻ rằng CTĐT chưa thật sự bám sát với 

thực tiễn của công việc. Do đó, sinh viên sau khi tốt nghiệp cần phải bổ 

sung kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ; trong đó có 43% cựu sinh viên đề cập 

đến việc bổ sung kiến thức chuyên môn, 80% phải bổ sung kỹ năng mềm, và 

63% cần rèn luyện ngoại ngữ (chủ yếu tiếng Anh), 18% trang bị kiến thức 

tin học; và đáng chú ý là 47% cho rằng cần có thời gian để rèn luyện thái độ 

làm việc. 

- Xuất phát từ một số hạn chế về kiến thức, kỹ năng của cựu sinh viên ngành 

du lịch, cho nên khi được hỏi về dự định học tập nâng cao trình độ chuyên 

môn và kỹ năng nghiệp vụ. Có đến 69% cựu sinh viên thể hiện dự định học 

tiếp tục; bao gồm 21 người dự định học sau đại học chiếm 31%, có 16 người 

có dự định học đại học (văn bằng 2) chiếm 23%; tham gia khóa  học ngắn 

hạn nghiệp vụ từ 1-3 tháng có 23 người lựa chọn, chiếm 33% và có 9 người 

dự định học khóa học ngắn hạn dưới 1 tháng tương đương 13%. 

c/ Đối với nhóm đối tượng là giảng viên và đơn vị sử dụng lao động (doanh 

nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch). Nhóm đối tượng này được thu thập 

thông tin liên quan nhu cầu đào tạo cũng như đánh giá của họ về chất lượng 

nguồn nhân lực du lịch hiện nay thông qua buổi hội thảo được tổ chức ngày 

15/5/2017 (Phụ lục 12). Kết quả thảo luận của đại biểu tập trung phản ánh 

hiện trạng nguồn nhân lực du lịch đang thiếu cả về số lượng và chất lượng, 

cụ thể lĩnh vực khách sạn chỉ đạt 1,1 nhân viên/phòng; so với chuẩn là 1,5 

nhân viên/phòng. Hơn nữa, trong thời gian sắp tới các tập đoàn đưa vào vận 

hành một số khách sạn 3-5 sao tại Cần Thơ và Phú Quốc sẽ thu hút một 

lượng lớn nhân lực ngành du lịch. Ngoài ra, các đại biểu đến từ đơn vị sử 

dụng lao động ngành du lịch cũng nhấn mạnh các yêu cầu tuyển dụng cụ thể 

trong lĩnh vực nhà hàng-khách sạn phải gắn liền với bộ tiêu chuẩn nghề du 

lịch (VTOS), đặc biệt đối với các đơn vị được xếp hạng 3 sao trở lên. 

- Bước  6: Dựa vào kết quả đóng góp của các bên có liên quan đến CTĐT, tổ 

soạn thảo đã hoàn chỉnh và trình Hội đồng Khoa vào phiên họp tháng 7 năm 2017 để 

thông qua CTĐT CLC trình độ đại học ngành QTDVDL&LH (Phụ lục 13).  

Căn cứ chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về việc nâng cao chất 

lượng đào tạo nhân lực trong hối cảnh hội nhập quốc tế, đặc biệt đối với ngành du lịch 

nói riêng. Dựa vào kết quả khảo sát các bên có liên quan đến CTĐT CLC ngành 

QTDVDL&LH cho thấy được tính cấp thiết của Đề án này nhằm kịp thời đáp ứng 

được số lượng cũng như chất lượng nguồn nhân lực trong ngành du lịch của vùng nói 

riêng và cả nước nói chung. 
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2.2 Mục tiêu đào tạo 

- Nâng cao chất lượng đào tạo ở những đơn vị có đủ điều kiện nhằm đào tạo 

nguồn nhân lực có tính cạnh tranh cao trên thị trường lao động trong thời kỳ hội nhập 

kinh tế khu vực và thế giới.  

- Đào tạo chất lượng cao đáp ứng các quy định của Thông tư số 23/2014/TT-

BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về chương trình đào tạo, tuyển sinh, đội ngũ 

giảng viên và cán bộ quản lý, tổ chức và quản lý đào tạo, nghiên cứu khoa học, hợp tác 

quốc tế, cơ sở vật chất nhằm hướng đến tự chủ trong đào tạo. 

- Chương trình chất lượng cao được Trường ưu tiên về cơ sở vật chất, giáo trình 

và tài liệu tham khảo, đội ngũ giảng dạy, tạo điều kiện áp dụng phương pháp giảng dạy 

tiên tiến… để từng bước đạt chuẩn chất lượng của tổ chức kiểm định CTĐT có uy tín 

của Việt Nam, của khu vực2 hoặc thế giới nhằm thu hút sinh viên trong nước và quốc tế. 

- Chương trình đào tạo chất lượng cao được xây dựng và phát triển trên nền của 

CTĐT đại trà theo hệ thống tín chỉ của Trường ĐHCT; có tham khảo CTĐT của các 

Trường ĐH tiên tiến ở nước ngoài, cụ thể là CTĐT cử nhân Quản trị du lịch và lữ 

hành của Đại học Prince of Songkla (Thái Lan) và ngành Quản trị du lịch (Tourism 

Management) của Đại học Wollongong (Úc), có sự tham gia và góp ý của đội ngũ 

giảng viên thực hiện CTĐT chất lượng cao, giảng viên có kinh nghiệm, chuyên gia 

nước ngoài, bộ phận đảm bảo chất lượng; được lấy ý kiến đóng góp của cựu sinh viên, 

đại diện của các đơn vị sử dụng lao động; và có đủ các điều kiện như sau:  

- Có ít nhất 3 khóa sinh viên đại học tốt nghiệp và đã công bố chuẩn đầu ra của 

CTĐT đại trà; 

- Có chương trình trao đổi giảng viên, sinh viên, nghiên cứu với các trường đại 

học nước ngoài; cụ thể Trường ĐHCT và Trường ĐH Wollongong (Úc) đã ký kết hợp 

tác cùng đào tạo Chương trình cử nhân ngành Kinh doanh quốc tế và Tài chính-ngân 

hàng. Đồng thời, Trường ĐH Wollongong đã có công văn chấp nhận miễn 48 tín chỉ 

thuộc các chương trình đào tạo của Khoa Kinh tế, bao gồm ngành QTDVDL&LH. 

Theo đó, sinh viên ngành QTDVDL&LH hoàn thành 2 năm đầu tiên tại Trường 

ĐHCT sẽ được tiếp tục học 2 năm cuối tại Trường ĐH Wollongong (nếu có nguyện 

vọng) và được chấp nhận miễn 48 tín chỉ trong số 144 tín chỉ của CTĐT ngành Quản 

trị kinh doanh (Bachelor of Business) hoặc Quản trị thương mại (Bachelor of 

Commerce) của Trường Wollongong (xem Phụ lục 14).  

- Có hợp tác với các tổ chức, doanh nghiệp và cơ sở sản xuất liên quan đến 

CTCLC; có các giảng viên thỉnh giảng từ nước ngoài và các báo cáo viên đến từ tổ 

chức, doanh nghiệp trong ngành dịch vụ du lịch. Cụ thể, bản ghi nhớ hợp tác giữa 

Khoa Kinh tế và Tập đoàn Vinpearl liên quan đến các nội dung: đào tạo, huấn luyện, 

kiến tập, thực tập, và các hoạt động phát triển kỹ năng cho sinh viên ngành du lịch 

(xem Phụ lục 15).  

 

 

 
2 Mục tiêu này được minh chứng qua CTĐT CLC ngành Kinh doanh quốc tế thuộc Khoa Kinh tế, Trường Đại 

học Cần Thơ vừa được đánh giá, kiểm định và đạt chuẩn AUN, có hiệu lực từ ngày 27/8/2018.  

file:///C:/admin/AppData/Local/Temp/TT23_2014_Quy%20dinh%20dao%20tao%20chat%20luong%20cao%20trinh%20do%20dai%20hoc.rar
file:///C:/admin/AppData/Local/Temp/TT23_2014_Quy%20dinh%20dao%20tao%20chat%20luong%20cao%20trinh%20do%20dai%20hoc.rar
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* Điểm khác biệt giữa CTĐT CLC và CTĐT đại trà 

• Chuẩn đầu ra của CTĐT CLC được thiết kế cao hơn so với chuẩn đầu ra của 

CTĐT đại trà về năng lực chuyên môn và kỹ năng ứng dụng kiến thức 

chuyên môn vào thực tế. Cụ thể, khối kiến thức chuyên môn sâu chuyên 

ngành được thiết kế với thời lượng nhiều hơn tương đương 10 tín chỉ so với 

CTĐT đại trà;  

• Nội dung và kiến thức các học phần, đặc biệt là các học phần chuyên ngành 

trong CTĐT CLC được thiết kế dựa trên nền tảng của CTĐT đại trà và tiếp 

thu các điểm mạnh của CTĐT tiên tiến cử nhân ngành Quản trị dịch vụ du 

lịch và lữ hành của Trường Đại học Prince of Songkla (Thái Lan) và ngành 

Quản trị du lịch của Trường Đại học Wollongong (Úc), cho nên CTĐT CLC 

ngành QTDVDL&LH của ĐHCT phù hợp với các CTĐT tiên tiến trên thế 

giới. Trong đó, có hơn 25% số tín chỉ các học phần thuộc khối kiến thức cơ 

sở ngành và chuyên ngành được giảng dạy bằng tiếng Anh (theo quy định 

tại Điều 12, điểm 1 mục b của Thông tư 23/2014/TT-BGDĐT là ít nhất 20% 

số tín chỉ) 

• Bên cạnh đó, có 02 học phần kiến tập thực tế trong CTĐT CLC tại các công 

ty kinh doanh dịch vụ du lịch và lữ hành, bao gồm hệ thống khách sạn của 

Vinpearl, Công ty lữ hành Vietravel, Saigontourism, Mekong rustic Cần 

Thơ,…. Ngoài ra, sinh viên thường xuyên được trao đổi và tiếp thu kinh 

nghiệm thực tế từ các nhà quản lý/điều hành doanh nghiệp thông qua 3 học 

phần Seminar liên quan đến chuyên môn về nghiệp vụ lữ hành, nhà hàng-

khách sạn, và tổ chức sự kiện. Các học phần seminar này là một phần bắt 

buộc trong chương trình đào tạo CLC ngành QTDVDL&LH. Vì vậy, CTĐT 

CLC ngành QTDVDL&LH sẽ tạo ra được môi trường thuận lợi cho sinh 

viên tăng cường kiến thức thực tế và tìm hiểu sâu rộng hơn về nghiệp vụ 

trong ngành du lịch; 

• Số tín chỉ thuộc khối kiến thức kỹ năng mềm là nhiều hơn so với CTĐT đại 

trà. Cụ thể, năng lực ngoại ngữ; năng lực ứng dụng công nghệ thông tin; 

năng lực dẫn dắt, chủ trì và làm việc nhóm; năng lực thích nghi với môi 

trường công tác; năng lực lập kế hoạch và giải quyết vấn đề; riêng năng lực 

ngoại ngữ tối thiểu phải đạt bậc 4/6 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc 

dùng cho Việt Nam (hoặc chứng chỉ B2 theo khung tham chiếu Châu Âu do 

Trường ĐHCT cấp hoặc tương đương trở lên). Loại chứng chỉ và cấp độ 

ngoại ngữ đạt được tối thiểu để được xét tương đương trình độ bậc 4/6 do 

Hiệu trưởng quy định; 

• Sinh viên theo học CTĐT CLC ngành QTDVDL&LH được tiếp cận với 

môi trường giáo dục chuyên nghiệp thông qua hoạt động trao đổi học thuật 

với các trường đại học nước ngoài, nên được tương tác với nhiều giảng viên 

nước ngoài và sinh viên quốc tế. Hoạt động trao đổi học thuật này được 

thiết kế như là một phần quan trọng trong CTĐT CLC ngành 

QTDVDL&LH. Hoạt động này cũng giúp sinh viên rèn luyện kỹ năng Anh 

ngữ ở mức độ nâng cao và học hỏi được nhiều kiến thức, kỹ năng làm việc 

chuyên nghiệp, các nền văn hóa khác nhau từ nhiều nước; hơn nữa có nhiều 

cơ hội để kết nối mối quan hệ với nhiều bạn bè ở nhiều quốc gia; 
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• Sinh viên có cơ hội học 2 năm cuối tại Trường Đại học Wollongong (Úc); và 

có cơ hội nhận 02 bằng tốt nghiệp cử nhân khi đạt tiêu chuẩn theo yêu cầu; 

• Sinh viên được hướng dẫn trực tiếp bởi sự kết hợp giữa giảng viên nhiều 

kinh nghiệm trong nghiên cứu/giảng dạy và đại diện nhà sử dụng lao động 

trong suốt quá trình thực tập tốt nghiệp và viết luận văn. Điều này sẽ tăng 

cường kỹ năng thực tế và rèn luyện kỹ năng ứng dụng kiến thức chuyên 

ngành vào thực tế của sinh viên trong quá trình thực hiện luận văn tốt 

nghiệp; giúp nâng cao chất lượng đầu ra của sinh viên khi tốt nghiệp, tạo 

nhiều cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp; 

• Sinh viên được tương tác giữa sinh viên và giảng viên, sinh viên với sinh 

viên, viên viên và doanh nghiệp nhiều hơn trong quá trình học tập vì số 

lượng sinh viên của lớp học được thiết kế tối đa là 40 sinh viên; 

• Sinh viên thực tập tốt nghiệp được Trường/Khoa giới thiệu đơn vị tiếp nhận 

thực tập; 

• Sinh viên được Trường/Khoa giới thiệu việc làm sau khi tốt nghiệp. 

Trong 5 năm gần đây tính đến thời điểm đề án đào tạo CLC được Hội đồng 

Khoa học và Đào tạo Trường thông qua, Trường ĐHCT đã có ít nhất 5 công trình 

nghiên cứu có nội dung liên quan đến ngành QTDVDL&LH được nghiệm thu hoặc 

được công bố trên các tạp chí khoa học chuyên ngành. Cụ thể, các công trình nghiên 

cứu khoa học các cấp và bài báo khoa học liên quan đến chuyên ngành của giảng viên 

Trường ĐHCT đã được nghiệm thu và công bố trong 5 năm gần đây trên các tạp chí 

khoa học có uy tín trong và ngoài nước được trình bày ở Bảng 1.3 và Bảng 1.4. 

 

Bảng 1.3. Danh mục các công trình nghiên cứu khoa học liên quan đến chuyên 
ngành đã nghiệm thu  

Số 

TT 
Tên đề tài NCKH Chủ nhiệm 

Mã số/cấp 

quản lý 

Năm      

nghiệm thu 

Kết 

quả 

1 

Giải pháp nâng cao năng lực nguồn 

nhân lực du lịch vùng đồng bằng sông 

Cửu Long 

Huỳnh 

Trường Huy  

 

B2016-

TCT-18ĐT 

Cấp Bộ 

05/4/2018 Đạt 

2 

Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến 

ý định khởi sự doanh nghiệp của sinh 

viên Trường Đại học Cần Thơ 

Phan Anh Tú 

 

 

T2014-56, 

Cấp cơ sở 

 

2015 

 

Tốt 

 

3 

Nâng cao chất lượng dịch vụ công viên 

trên địa bàn quận Ninh Kiều, thành phố 

Cần Thơ 

Huỳnh 

Trường Huy 

 

DP2014-07-

22 

 Cấp cơ sở 

06/01/2016 

 

Xuất 

sắc  

4 

Ảnh hưởng của văn hóa doanh nghiệp 

đến sự gắn bó của nhân viên tại Thành 

phố Cần Thơ 

Ong Quốc 

Cường 

 

T2015-52, 

Cấp cơ sở 

 

12/2015 

 

 

Xuất 

sắc  

 

5 

Hoạt động xuất khẩu của các công ty đa 

quốc gia tại Việt Nam và giải pháp tăng 

cường liên kết với khu vực doanh 

nghiệp trong nước 

Võ Văn Dứt 

 

 

 

B2014-16-

44 

Cấp Bộ 

 

2016 

 

 

 

Đạt 
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Bảng 1.4. Danh mục các bài báo khoa học liên quan đến chuyên ngành đã công bố 

Số 

TT 

Tên bài báo Tên tác giả Năm 

xuất bản 

Tên tạp chí Số 

ISSN 

Số/vị trí 

trang 

1 Phân tích khung năng lực nghề 

nghiệp của nhân viên trong 

lĩnh vực nhà hàng-khách sạn 

tại thành phố Cần Thơ 

Huỳnh Trường 

Huy & Bùi 

Tuấn Cường 

2018 Khoa học 

Kinh tế 

0866- 

7969 

 

6(1):63-

77    

 

2 Phân tích các yếu tố cấu thành 

năng lực nghề nghiệp trong 

lĩnh vực lữ hành tại thành phố 

Cần Thơ 

Huỳnh Trường 

Huy & Chung 

Văn Giang 

2018 Tạp chí khoa 

học Trường 

Đại học Cần 

Thơ 

1859-

2333 

Chờ đăng 

3 Phân tích các yếu tố cấu thành 

năng lực nghề nghiệp của 

nhân lực du lịch tỉnh Bạc Liêu 

Huỳnh Trường 

Huy, Nguyễn 

Kiến Duy 

2017 

 

Khoa học, 

Trường Đại 

học Trà Vinh 

1859-

4816 

28: 21-30 

4 Nghiên cứu các yếu tố ảnh 

hưởng đến nhu cầu du lịch nội 

địa của nhân viên văn phòng 

tại thành phố cần thơ 

Ngô Mỹ Trân, 

Huỳnh Trường 

Huy, Đinh Bảo 

Trân 

2016 

 

 

 

Tạp chí khoa 

học Trường 

Đại học Cần 

Thơ 

1859-

2333 

46. 51-59 

5 Ước lượng giá trị kinh tế du 

lịch của thành phố Cần Thơ 

theo phương pháp chi phí du 

lịch cá nhân 

Huỳnh Trường 

Huy 

 

 

2016 

 

 

 

Kinh tế và 

Phát triển 

 

 

1859-

0012 

229: 71-

79 

6 Đánh giá năng lực nghề 

nghiệp của nhân viên du lịch 

tại các điểm đến du lịch vùng 

đồng bằng sông Cửu Long 

Huỳnh Trường 

Huy, Võ Hồng 

Phượng 

2015 

 

 

 

Khoa học 

Thương mại 

 

 

1859-

3666 

82: 99-

107 

7 Phát triển nguồn nhân lực du 

lịch đồng bằng sông Cửu 

Long: phân tích mức độ nhận 

thức và kỹ năng nghề nghiệp 

 

Huỳnh Trường 

Huy 

2015 

 

 

 

Kỷ yếu hội 

thảo: Phát 

triển nguồn 

nhân lực ở 

ĐBSCL 

ISBN: 

978-

604-

919-

505-1 

40-48 

8 Đánh giá chất lượng trải 

nghiệm khách hàng tại các 

siêu thị trên địa bàn thành phố 

Cần Thơ 

Lưu Tiến 

Thuận,  Trần 

Thu Vân 

2014 Tạp chí khoa 

học Trường 

Đại học Cần 

Thơ 

1859-

2333 

35 (D) 

9 Phát triển du lịch với bảo tồn 

khu dự trữ sinh quyển nhìn từ 

Honduras và Trung Quốc 

Nguyễn Quốc 

Nghi, Nguyễn 

ĐinhYến Oanh 

2013 Tạp chí Du 

lịch Việt 

Nam 

ISSN 

0866-

7373 

3/12-13 

10 Đo lường tác động của phát 

triển du lịch quốc tế đến phát 

triển kinh tế: trường hợp các 

nước Đông Nam Á (ASEAN) 

Huỳnh Trường 

Huy, Nguyễn 

Phú Son, Ngô 

Mỹ Trân, Võ 

Hồng Phượng 

2012 Phát triển 

kinh tế   

1859-

1124 

257: 11 - 

19 

11 Phân tích tác động của quảng 

cáo qua mạng xã hội đến ý 

định mua sắm của người tiêu 

dùng tại thành phố cần thơ 

Ngô Mỹ Trân, 

Mai Võ Ngọc 

Thanh 

2017 Tạp chí khoa 

học Trường 

Đại học Cần 

Thơ 

1859-

2333 

48d: 66-

76 

12 Phân tích mối tương quan 

giữa phát triển đô thị hóa và 

thu nhập tại vùng đồng bằng 

sông Cửu Long 

Huỳnh Trường 

Huy, Huỳnh 

Quang Minh 

2016 Khoa học 

Thương mại 

1859-

3666 

97: 3-9 

https://qldiem.ctu.edu.vn/ql/upload/XBTC/bieumau/2008_116_TTKHCN_ISSN.pdf
https://qldiem.ctu.edu.vn/ql/upload/XBTC/bieumau/2008_116_TTKHCN_ISSN.pdf
https://qldiem.ctu.edu.vn/ql/upload/XBTC/bieumau/2008_116_TTKHCN_ISSN.pdf
https://qldiem.ctu.edu.vn/ql/upload/XBTC/bieumau/2008_116_TTKHCN_ISSN.pdf
https://qldiem.ctu.edu.vn/ql/docgia/tacgia-4308/baibao-8383/doi-10.1000/issn.1859-2333.35d.11.html
https://qldiem.ctu.edu.vn/ql/docgia/tacgia-4308/baibao-8383/doi-10.1000/issn.1859-2333.35d.11.html
https://qldiem.ctu.edu.vn/ql/docgia/tacgia-4308/baibao-8383/doi-10.1000/issn.1859-2333.35d.11.html
https://qldiem.ctu.edu.vn/ql/docgia/tacgia-4308/baibao-8383/doi-10.1000/issn.1859-2333.35d.11.html
https://qldiem.ctu.edu.vn/ql/upload/XBTC/bieumau/2008_116_TTKHCN_ISSN.pdf
https://qldiem.ctu.edu.vn/ql/upload/XBTC/bieumau/2008_116_TTKHCN_ISSN.pdf
https://qldiem.ctu.edu.vn/ql/upload/XBTC/bieumau/2008_116_TTKHCN_ISSN.pdf
https://qldiem.ctu.edu.vn/ql/upload/XBTC/bieumau/2008_116_TTKHCN_ISSN.pdf
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Số 

TT 

Tên bài báo Tên tác giả Năm 

xuất bản 

Tên tạp chí Số 

ISSN 

Số/vị trí 

trang 

13 Mối quan hệ giữa khoảng 

cách kinh tế, khoảng cách địa 

lý và xuất khẩu của công ty 

con tại Việt Nam 

Võ Văn Dứt 2016 Tạp chí Khoa 

học Đại học 

Quốc gia Hà 

Nội 

0866-

8612 

01/1-9 

14 Các nhân tố ảnh hưởng đến 

mức độ nhận biết thương hiệu 

sản phẩm Quýt hồng Lai 

Vung của người tiêu dùng 

Đồng bằng sông Cửu Long 

Khưu Ngọc 

Huyền, Lưu 

Thanh Đức 

Hải 

2016 Tạp chí khoa 

học Trường 

Đại học Cần 

Thơ 

1859-

2333 

42. 15-23 

15 Nghiên cứu các nhân tố ảnh 

hưởng đến ý định khởi sự 

doanh nghiệp – trường hợp 

sinh viên Khoa kinh tế - 

QTKD Trường ĐHCT 

Phan Anh Tú 

và Giang Thị 

Cẩm Tiên 

 

 

2015 Tạp chí khoa 

học Trường 

Đại học Cần 

Thơ 

1859-

2333 

59-66 

16 Nghiên cứu mối quan hệ giữa 

lòng tin và hành vi mua sắm 

trực tuyến của sinh viên 

Trường Đại học Cần Thơ 

Phan Anh Tú 

và Quách 

Thúy Ngân 

  

2016 Tạp chí khoa 

học Thương 

Mại 

1859-

3666 

93: 63-72 

17 Entrepreneurial characteristics 

and private firm performance 

in the Mekong River Delta 

Phan Anh Tu  

and Nguyen 

Hong Diem 

2016 Can Tho 

University 

Journal of 

Science 

1859-

2333 

3: 38-48 

18 Mối quan hệ giữa quốc tế hóa 

và hiệu quả kinh doanh – 

trường hợp doanh nghiệp dịch 

vụ ở Indonesia 

Phan Anh Tú 

và Trần Thị 

Thu Uyên 

2017 Tạp Chí 

Khoa học, 

ĐH Quốc gia 

Hà Nội 

0866-

8612 

33 (1): 1-

11 

19 Does the country context 

distane determine subsidiary-

deicision making autonomy? 

Theory and evidence from 

European transition 

economies 

Gjalt de Jong, 

Võ Văn Dứt, 

Bjorn Jindra, 

Philipp Marek 

2015 International 

Business 

Review 

0969-

5931 

24/874-

889 

20 The effects of local business 

environments on SME’s 

performance: Empirical 

evidence from the Mekong Delta 

Võ Văn Dứt 2015 Asian 

Academy of 

Management 

Journal 

1394-

2603 

01/101-

122 

21 Mối quan hệ giữa khoảng 

cách văn hóa và xuất khẩu của 

doanh nghiệp Việt Nam 

Võ Văn Dứt 2015 Tạp chí phát 

triển khoa 

học và công 

nghệ 

1859-

0128 

Q2/6-16 

22 Mối quan hệ giữa khoảng 

cách văn hóa và xuất khẩu của 

doanh nghiệp Việt Nam 

Võ Văn Dứt 2015 Tạp chí khoa 

học Trường 

Đại học Cần 

Thơ 

1859-

2333 

Số Q2/ 6-

17 

23 Đánh giá thực trạng hoạt động 

của mô hình chợ đêm trên địa 

bàn quận Ninh Kiều, Thành 

phố Cần Thơ 

Nguyễn Phú 

Thịnh, Huỳnh 

Trường Huy 

2014 Tạp chí khoa 

học Trường 

ĐH Cần Thơ 

1859-

2333 

32D: 

109-116 

https://qldiem.ctu.edu.vn/ql/upload/XBTC/bieumau/2008_116_TTKHCN_ISSN.pdf
https://qldiem.ctu.edu.vn/ql/upload/XBTC/bieumau/2008_116_TTKHCN_ISSN.pdf
https://qldiem.ctu.edu.vn/ql/upload/XBTC/bieumau/2008_116_TTKHCN_ISSN.pdf
https://qldiem.ctu.edu.vn/ql/upload/XBTC/bieumau/2008_116_TTKHCN_ISSN.pdf
https://qldiem.ctu.edu.vn/ql/upload/XBTC/bieumau/2008_116_TTKHCN_ISSN.pdf
https://qldiem.ctu.edu.vn/ql/upload/XBTC/bieumau/2008_116_TTKHCN_ISSN.pdf
https://qldiem.ctu.edu.vn/ql/upload/XBTC/bieumau/2008_116_TTKHCN_ISSN.pdf
https://qldiem.ctu.edu.vn/ql/upload/XBTC/bieumau/2008_116_TTKHCN_ISSN.pdf
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Số 

TT 

Tên bài báo Tên tác giả Năm 

xuất bản 

Tên tạp chí Số 

ISSN 

Số/vị trí 

trang 

24 Phân tích năng suất nghiên 

cứu khoa học của giảng viên 

nữ tại Trường đại học Cần 

Thơ 

Huỳnh Trường 

Huy, Nguyễn 

Đức Vinh, 

Lương Trần 

Thanh Thảo 

2014 Tạp chí khoa 

học Trường 

ĐH Cần Thơ 

1859-

2333 

36D: 81-

91 

25 Mối quan hệ giữa nhận thức 

của nhà đàm phán xuất khẩu 

về văn hóa quốc gia đối tác và 

kết quả đàm phán 

 

 

 

Đinh Thị Lệ 

Trinh, Nguyễn 

Duy Anh, Phan 

Anh Tú, Ng.Thị 

Thanh Nhàn, 

Huỳnh Thị Đan 

Xuân, T.H.Ngọc 

và Đ.T.M. 

Phương 

2014 Tạp chí khoa 

học Trường 

ĐH Cần Thơ 

1859-

2333 

số 31, 

trang 73-

80 

26 Các nhân tố ảnh hưởng đến ý 

định khởi sự doanh nghiệp của 

sinh viên kinh tế đã tốt nghiệp 

trên địa bàn TP Cần Thơ 

Phan Anh Tú 

và Nguyễn 

Thanh Sơn 

2015 Tạp chí khoa 

học Trường 

ĐH Cần Thơ 

1859-

2333 

số 40, 

trang 39-

49 

27 Nghiên cứu các nhân tố ảnh 

hưởng đến ý định khởi sự 

doanh nghiệp – trường hợp 

sinh viên Khoa kinh tế - 

QTKD Trường ĐHCT 

Phan Anh Tú 

và Giang Thị 

Cẩm Tiên 

2015 Tạp chí khoa 

học Trường 

ĐH Cần Thơ 

1859-

2333 

số 38, 

trang 59-

66 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://qldiem.ctu.edu.vn/ql/upload/XBTC/bieumau/2008_116_TTKHCN_ISSN.pdf
https://qldiem.ctu.edu.vn/ql/upload/XBTC/bieumau/2008_116_TTKHCN_ISSN.pdf
https://qldiem.ctu.edu.vn/ql/upload/XBTC/bieumau/2008_116_TTKHCN_ISSN.pdf
https://qldiem.ctu.edu.vn/ql/upload/XBTC/bieumau/2008_116_TTKHCN_ISSN.pdf
https://qldiem.ctu.edu.vn/ql/upload/XBTC/bieumau/2008_116_TTKHCN_ISSN.pdf
https://qldiem.ctu.edu.vn/ql/upload/XBTC/bieumau/2008_116_TTKHCN_ISSN.pdf
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5. Thời gian đào tạo 

Thời gian đào tạo của CTĐT cử nhân CLC ngành QTDVDL&LH là 4,5 năm (tối đa là 8 

năm). 

6. Khối lượng kiến thức toàn khoá  

CTĐT cử nhân CLC ngành QTDVDL&LH có tổng khối lượng kiến thức tương đương 

145 tín chỉ (bao gồm các kỹ năng mềm). 

7. Điều kiện tốt nghiệp 

Sinh viên có đủ các điều kiện sau đây sẽ được xét công nhận tốt nghiệp: 

- Tích lũy đủ các học phần và số TC quy định trong CTĐT; ĐTBCTL của các học phần 

đạt từ 2,00 trở lên; 

- Không bị truy cứu trách nhiệm hình sự, không bị kỷ luật ở mức đình chỉ học tập trong 

năm học cuối. 

8. Thang điểm 

Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân 

với trọng số tương ứng. Điểm học phần theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ số thập phân, 

được GV phụ trách học phần nhập điểm vào phần mềm quản lý trực tuyến và sau đó được hệ 

thống quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4. Cách quy đổi điểm được thực hiện 

theo bảng dưới đây: 

Điểm số theo thang điểm 10 Điểm chữ Điểm số theo thang điểm 4 

9 – 10 A 4,0 

8,0 – 8,9 B+ 3,5 

7,0 – 7,9 B 3,0 

6,5 – 6,9 C+ 2,5 

5,5 – 6,4 C 2,0 

5,0 – 5,4 D+ 1,5 

4,0 – 4,9 D 1,0 

nhỏ hơn 4,0 F 0,0 

Học phần chỉ được tích lũy khi đạt từ điểm D trở lên (trừ học phần GDQP-AN đạt từ 

điểm D+ trở lên). 

Điểm học phần sẽ được công bố và ghi nhận với điểm số theo thang điểm 10 và điểm 

chữ. Điểm chữ được quy đổi sang điểm số theo thang điểm 4 để tính Điểm trung bình chung 

học kỳ và Điểm trung bình chung tích lũy. 

Các điểm học phần khác: 

Điểm M: Dùng để xác nhận học phần SV được miễn học do đã tích lũy được bằng các 

hình thức khác. Điểm M không được tính vào ĐTBCHK và ĐTBCTL. Số tín chỉ của học phần 

có điểm M được tính vào tổng số tín chỉ tích lũy. Để nhận điểm M, SV phải làm đơn có ý kiến 

của CVHT và nộp cho khoa xem xét theo từng HK, kèm theo giấy tờ hợp lệ.  
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Điểm I: Dành cho các trường hợp chưa hoàn thành đầy đủ yêu cầu của học phần (SV đã 

dự học, dự các lần kiểm tra giữa HK, đã thực hiện các hoạt động liên quan đến học phần như 

thí nghiệm, thực hành nhưng vì lý do bất khả kháng như ốm đau, tai nạn,... đã vắng mặt trong 

buổi thi kết thúc học phần và được CBGD phụ trách học phần chấp thuận cho bổ sung điểm). 

Điểm I không được tính vào ĐTBCHK ở HK đó. Để nhận được điểm I, SV phải làm đơn kèm 

theo hồ sơ hợp lệ nộp cho CBGD học phần xem xét và trình lãnh đạo khoa duyệt. Thời hạn bổ 

sung điểm của học phần do CBGD quy định nhưng không quá 1 năm kể từ ngày thi lần trước. 

Quá thời hạn trên, nếu SV không hoàn thành thì sẽ bị điểm F. 

Điểm W: Dành cho các học phần mà SV được phép rút theo quy định. Điểm W không 

tính vào ĐTBCHK và ĐTBCTL. 

9. Cấu trúc chương trình  

Chương trình đào tạo cử nhân CLC ngành QTDVDL&LH được xây dựng dựa trên các 

căn cứ như sau: 

- Thông tư số 23/2014/TT-BGDĐT, ngày tháng 18 tháng 7 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo Quy định về đào tạo chất lượng cao trình độ đại học; 

- Thông tư số 22/2017/TT-BGDĐT, ngày 06 tháng 9 năm 2017 của Bộ trưởng của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục mở ngành đào tạo và đình chỉ tuyển 

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

- Công văn số 6031/BGDĐT-GDĐH ngày 23 tháng 12 năm 2021 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện đào tạo chương trình chất lượng cao trình độ đại học; 

- Chương trình đại trà ngành QTDVDL&LH áp dụng từ khóa 45; 

- Chương trình cử nhân ngành Quản trị du lịch (Tourism Management) của Trường Đại 

học Prince of Songkla (Thái Lan) và ngành Quản trị kinh doanh (Minor study area in Tourism 

Management) của Trường Đại học Wollongong (Úc); 

- Kết quả lấy kiến từ học sinh trung học phổ thông, cựu sinh viên ngành QTDVDL&LH 

vào ngày 08 tháng 3 năm 2017; 

Kết quả lấy ý kiến đối với CTĐT CLC ngành QTDVDL&LH từ các giảng viên và thành 

viên Hội đồng Khoa Kinh tế, ngày 03/5/2017; 

Kết quả hội thảo lấy ý kiến đối với Chương trình đào tạo chất lượng cao ngành ngành 

QTDVDL&LH từ các bên có liên quan: nhà sử dụng lao động, nhà quản lý ngành du lịch, cựu 

sinh viên, sinh viên đang theo học, cán bộ phòng ban, ngày 15 tháng 5 năm 2017;  

Kết quả lấy ý kiến đối với Chương trình đào tạo chất lượng cao ngành QTDVDL&LH 

thông qua cuộc họp Hội đồng Khoa của Khoa Kinh tế, ngày 26 tháng 7 năm 2017. 

Tổng số tín chỉ của chương trình đào tạo:           146 tín chỉ  (100,0%) 

- Khối kiến thức đại cương:     31 tín chỉ    (21,2%) 

- Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp:           115 tín chỉ   (78,8%) 

+ Kiến thức cơ sở ngành:       44 tín chỉ   (30,2%) 
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 + Kiến thức chuyên ngành:                                              53 tín chỉ   (36,3%) 

 + Kiến thức bổ trợ:                                                             6 tín chỉ    (5,5%) 

 + Kiến thức tốt nghiệp:                                                    10 tín chỉ    (6,8%) 

Tỉ lệ tín chỉ các học phần giảng dạy bằng tiếng Anh trong chương trình đào tạo là: 32,8% 

(48/146 tín chỉ), tương ứng với 19 học phần. Không bao gồm 20 tín chỉ Anh Văn tăng cường. 

10. Kế hoạch giảng dạy 

Tất cả các học phần đều được giảng dạy trong mỗi học kỳ, sinh viên sẽ đăng ký học phần 

cho riêng mình vào đầu mỗi học kỳ tùy theo kế hoạch học tập của mỗi sinh viên (theo sự tư 

vấn của Cố vấn học tập). 

- Học phí được tính theo số tín chỉ đăng ký: số TC * học phí/TC. 

- Kế hoạch đào tạo: 

Thiết kế kế hoạch đào tạo chuẩn: bố trí các học phần theo từng học kỳ. Tuy nhiên, trong 

quá trình đào tạo theo tín chỉ, sinh viên có thể học nhanh, học chậm tùy theo năng lực 

TT 
Mã học 

phần 

Tên học phần 

 

Số 

tín 

chỉ 

BB 

 
TC LT TH 

Học phần 

tiên quyết 

  Năm 1: Học kỳ 1       

1.  FL001H Nghe và Nói 1  3 3  45   

2.  FL003H Đọc hiểu 1  2 2  30   

3.  FL005H Viết học thuật 1 2 2  30   

4.  FL007H Ngữ pháp ứng dụng  3 3  45   

5.  FL008H Ngữ âm thực hành  2 2  30   

6.  FL009H Kỹ năng thuyết trình  2 2  30   

  Năm 1: Học kỳ 2       

7.  FL002H Nghe và Nói 2  2 2  30   

8.  FL004H Đọc hiểu 2  2 2  30   

9.  FL006H Viết học thuật 2  2 2  30   

10.  TN033H Tin học căn bản 1 1  15   

11.  TN034H TT. Tin học căn bản 2 2   60  

12.  ML014 Triết học Mác-Lênin 3 3  45   

13.  KL001 Pháp luật đại cương 2 2  30   

14.  KT052H Xác suất thống kê 2 2  30   

15.  KT022 Kỹ năng giao tiếp 2 2  30   

16.  KT124 Thực hành xây dựng nhóm 2 2  10 40  

  Năm 1: Học kỳ 3       

17.  QP010 Giáo dục quốc phòng và An ninh 1 (*) 2 2  37 8  

18.  QP011 Giáo dục quốc phòng và An ninh 2 (*) 2 2  22 8  

19.  QP012 Giáo dục quốc phòng và An ninh 3 (*) 2 2  14 16  

20.  QP013 Giáo dục quốc phòng và An ninh 4 (*) 2 2  4 56  

  Năm 2: Học kỳ 1       

21.  ML016 Kinh tế chính trị Mác – Lê nin 2 2  30  ML014 

22.  ML007 Logic học đại cương   

2 

 

   

23.  XH014 Văn bản và lưu trữ đại cương 2  30   

24.  KN001 Kỹ năng mềm 2  30   

25.   KN002 Đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp 2  20 20  
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TT 
Mã học 

phần 

Tên học phần 

 

Số 

tín 

chỉ 

BB 

 
TC LT TH 

Học phần 

tiên quyết 

26.  KT101H Toán kinh tế 3 3  45   

27.  KT103H Kinh tế vi mô 3 3  45   

28.  KT106H Quản trị học 3 3  45   

29.  KL369 Luật kinh tế 2 2  30   

30.  KT110H Thống kê trong kinh doanh 3 3  45   

31.  KT108H Nguyên lý kế toán 3 3  45   

  Năm 2: Học kỳ 2       

32.  ML018 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 2  30  ML016 

33.  KT104H Kinh tế vĩ mô 3 3  45   

34.  KT107H Marketing căn bản 3 3  45   

35.  KT115H Quản trị nguồn nhân lực 3 3  45   

36.  KT381 Kinh tế du lịch 3 3  45   

37.  KT137 Anh Văn chuyên ngành du lịch 3 3  45   

  Năm 2: Học kỳ 3       

38.  ML019 Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam 2 2  30  ML018 

39.  TC100 Giáo dục thể chất 1+2+3 1+1+1  3  90  

  Năm 3: Học kỳ 1       

40.  ML021 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 2  30  ML019 

41.  KT397 Marketing du lịch 3 3  45  KT107H 

42.  KT380 Kinh tế du lịch và môi trường 2 2  30   

43.  KT330H Khởi sự doanh nghiệp 3 3  45   

44.    KT211 Quản trị kinh doanh lữ hành 3 3  45   

45.  KT304H Hệ thống thông tin kinh tế toàn cầu 2  

6 

30   

46.  KT429 Hành vi khách hàng 2  30   

47.  KT431 Hành vi tổ chức 2  30   

48.  KT287 Quản trị liên văn hóa 2  30   

49.  KT346 Quản trị chiến lược 3  45   

50.  KT330 Thuế 3  45   

51.  KT420 Dự báo kinh tế 3  45   

  Năm 3: Học kỳ 2       

52.   KT212 Quản trị kinh doanh lưu trú 3 3  45   

53.  KT213  Quản trị kinh doanh nhà hàng  3 3  45   

54.  KT206 Đạo đức kinh doanh và văn hóa doanh nghiệp 2 2  30   

55.  KT313H Pháp luât về các hiệp định thương mại 2  

9 

30   

56.  XH386 Bản đồ du lịch 2  30   

57.  XH212H Du lịch sinh thái 2  30   

58.  KT208 Quản trị hệ thống thông tin doanh nghiệp 2  30   

59.  KT230 Quản trị chuỗi cung ứng 2  30   

60.  KT361 Quản trị thương hiệu 3  30   

61.  KT333H Mô phỏng tình huống kinh doanh 3  45   

62.  KT308 Quản trị tài chính 3  45   

  Năm 3: Học kỳ 3       

63.  KT473 Thực tập lĩnh vực khách sạn và nhà hàng 2 2  10 40 
KT212, 

KT213 

64.  KT474  Thực tập lĩnh vực lữ hành  2 2  10 40   KT211 

  Năm 4: Học kỳ 1       

65.    KT483 Tổ chức sự kiện và lễ hội 3 3  45   

66.  KT479 Phương pháp nghiên cứu trong kinh doanh 3 3  45  KT104H, 
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TT 
Mã học 

phần 

Tên học phần 

 

Số 

tín 

chỉ 

BB 

 
TC LT TH 

Học phần 

tiên quyết 

KT107H 

67.  KT469 Seminar Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 2 2  10 40  

68.  KT428 Kỹ thuật đàm phán  2 2  30   

69.  KT215 Marketing địa phương 2 2  30   

70.  XH210H Thủ tục hải quan và cước phí 2 2  30   

71.  XH211H Địa lý du lịch thế giới 2 2  30   

  Năm 4: Học kỳ 2        

72.  KT352 Quản trị du lịch và dịch vụ 3 3  45   

73.  KT200 Digital Marketing 2 2  30   

74.  KT481 Phương pháp phân tích trong nghiên cứu du lịch 3 3  45  KT479 

75.  KT331H Phân tích hoạt động kinh doanh 3 3  45   

76.  KT119 Phương pháp tư duy và kỹ năng giải quyết vấn đề  2 2  30   

77.  KT123 Quản trị sự thay đổi 2 2  30   

  Năm 5: Học kỳ 1       

78.  KT402H Luận văn tốt nghiệp - QTDVDLLH  10 10   300  

Tổng cộng: 146 TC (Bắt buộc:126 TC; Tự chọn: 20 TC) 
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CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHẤT LƯỢNG CAO  

TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC 

NGÀNH: QUẢN TRỊ DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ LỮ HÀNH 

 

I. MA TRẬN MỐI QUAN HỆ GIỮA MỤC TIÊU ĐÀO TẠO VỚI CHUẨN ĐẦU RA 

Mục tiêu đào tạo (1) 

 Chuẩn đầu ra (2) 

Kiến thức (2.1)  Kỹ năng (2.2) 

Thái độ/Năng lực tự 

chủ và trách nhiệm 

(2.3) 

Khối kiến 

thức giáo dục 

đại cương 

(2.1.1) 

Khối kiến thức cơ 

sở ngành (2.1.2) 
Khối kiến thức 

chuyên ngành (2.1.3) 
Kỹ năng cứng 

(2.2.1) 

Kỹ năng mềm 

 (2.2.2) 

 a b a b c a b c d a b c a b c d e a b c d 

1a X                    X 

1b  X                   X 

1c   X X X X X X X   X      X    

1d          X X X X X X X X X X   

1e      X X X X           X  
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II. MA TRẬN MỐI QUAN HỆ GIỮA CÁC HỌC PHẦN VỚI CHUẨN ĐẦU RA 

HỌC PHẦN 

Chuẩn đầu ra (2) 

Kiến thức (2.1 Kỹ năng (2.2 

Thái độ (2.3) 

Khối kiến 

thức giáo 

dục đại 

cương 

(2.1.1) 

Khối kiến 

thức cơ sở 

ngành (2.1.2) 

Khối kiến thức 

chuyên ngành 

(2.1.3) 

Kỹ năng 

cứng 

(2.2.1) 

Kỹ năng mềm 

(2.2.2) 

TT MSHP Tên học phần a b a b c a b c d a b c a b c d e a b c d 

 Khối kiến thức giáo dục đại cương                      

1  ML014 Triết học Mác – Lê nin X 

                   

X 

2  ML016 Kinh tế chính trị Mác – Lê nin X 

                   

X 

3  ML018 Chủ nghĩa xã hội khoa học X                    X 

4  ML019 Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam X 

                   

X 

5  ML021 Tư tưởng Hồ Chí Minh X  

                  

X 

6  KL001 Pháp luật đại cương X  

                  

X 

7  KT022 Kỹ năng giao tiếp 

             

X 

   

X 

   8  ML007 Logic học đại cương               X       

9  KN002 Đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp 

 

X 

          

X 

      

X 

 10  XH014 Văn bản và lưu trữ đại cương 

 

X 

           

X 

   

X 

   11  TN033 Tin học căn bản (*)  

 

X 

              

 X 

 

 

 12  TN034 TT.Tin học căn bản (*)  

 

X 

              

 X 

 

 

 13  TN010 Xác suất thống kê 

 

X 

                 

X 

 14  KT105 Toán kinh tế 1 

 

X 

                 

X 

 15  TC100 Giáo dục thể chất 1+2+3 (*) 

                 

X 

   16  QP006 Giáo dục quốc phòng và An ninh 1 (*) X 

                

X 

   17  QP007 Giáo dục quốc phòng và An ninh 2 (*) X 

                

X 

   18  QP008 Giáo dục quốc phòng và An ninh 3 (*) X 

                

X 

   19  QP009 Giáo dục quốc phòng và An ninh 4 (*) X 

                

X 

   20  Ngoại ngữ tăng cường (300 tiết)                      

 FL001H Nghe và nói 1 (*) 
 

 

              

X 

  

X 

  FL002H Nghe và nói 2 (*) 
 

 

              

X 

  

X 
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HỌC PHẦN 

Chuẩn đầu ra (2) 

Kiến thức (2.1 Kỹ năng (2.2 

Thái độ (2.3) 

Khối kiến 

thức giáo 

dục đại 

cương 

(2.1.1) 

Khối kiến 

thức cơ sở 

ngành (2.1.2) 

Khối kiến thức 

chuyên ngành 

(2.1.3) 

Kỹ năng 

cứng 

(2.2.1) 

Kỹ năng mềm 

(2.2.2) 

TT MSHP Tên học phần a b a b c a b c d a b c a b c d e a b c d 

 FL003H Đọc hiểu 1 (*) 
 

 

              

X 

  

X 

  FL004H Đọc hiểu 2 (*) 
 

 

              

X 

  

X 

  FL005H Viết học thuật 1 (*) 
 

 

              

X 

  

X 

  FL006H Viết học thuật 2 (*) 
 

 

              

X 

  

X 

  FL007H Ngữ pháp ứng dụng (*) 
 

 

              

X 

  

X 

  FL008H Ngữ pháp thực hành (*) 
 

 

              

X 

  

X 

  FL009H Kỹ năng thuyết trình (*) 
 

 

              

X 

  

X 

  Khối Kiến thức cơ sở ngành                      

21  KT103H Kinh tế vi mô 

  

X 

       

X 

        

X 

 22  KT104H Kinh tế vĩ mô 

  

X 

       

X 

        

X 

 23  KT106H Quản trị học 

  

X 

       

X 

       

X 

  24  KL369 Luật kinh tế 

   

X 

                

X 

25  KT110H Thống kê trong kinh doanh 

    

X 

     

X 

        

X 

 26  KT108H Nguyên lý kế toán 

  

X 

                 

X 

27  KT107H Marketing căn bản 

  

X 

        

X 

  

X 

  

X X 

  28  KT115H Quản trị nguồn nhân lực 

  

X 

        

X 

  

X 

  

X X 

 

X 

29  KT381 Kinh tế du lịch 

   

X 

      

X 

 

X 

 

X 

  

X 

  

X 

30  KT479 Phương pháp nghiên cứu trong kinh doanh     X      X  X  X   X  X  

31  KT331H  Phân tích hoạt động trong kinh doanh     X       X X  X   X   X 

32  KT137 Anh Văn chuyên ngành du lịch     X  X     X  X X  X  X X  

33  KT304H Hệ thống thông tin kinh tế toàn cầu     X   X    X    X     X 

34  KT429 Hành vi khách hàng  

  

X X 

       

X 

 

X X 

  

X X X 

 35  KT330 Thuế 

   

X 

       

    

     

X 

36  KT346 Quản trị chiến lược 

  

X 

       

X 

 

X 

 

X 

  

X 

 

X X 

http://seba.ctu.edu.vn/decuong/KT429.pdf
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HỌC PHẦN 

Chuẩn đầu ra (2) 

Kiến thức (2.1 Kỹ năng (2.2 

Thái độ (2.3) 

Khối kiến 

thức giáo 

dục đại 

cương 

(2.1.1) 

Khối kiến 

thức cơ sở 

ngành (2.1.2) 

Khối kiến thức 

chuyên ngành 

(2.1.3) 

Kỹ năng 

cứng 

(2.2.1) 

Kỹ năng mềm 

(2.2.2) 

TT MSHP Tên học phần a b a b c a b c d a b c a b c d e a b c d 

 Khối kiến thức chuyên ngành                      

37  KT397 Marketing Du lịch 

     

X X X X 

 

X X 

 

X X X 

 

X X X X 

38  KT200 Digital Marketing 

      

X 

 

X 

  

X 

  

X 

  

X X X 

 39  KT380 Kinh tế du lịch và môi trường 

     

X 

 

X 

  

X 

   

X X 

  

X X X 

40  KT481 Phương pháp phân tích trong NC du lịch 

     

X 

 

X 

  

X 

   

X X 

  

X X X 

41  KT428 Kỹ thuật đàm phán 

     

X 

      

X X X X 

 

X X 

  42  KT330H Khởi sự donah nghiệp        X    X    X     X 

43  KT469 Seminar Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 

      

X X 

  

X X 

 

X X X 

 

X X X X 

44  KT352 Quản trị du lịch và dịch vụ 

     

X X X 

  

X X X 

 

X X 

 

X X X 

 45  KT431 Hành vi tổ chức 

  

X X 

       

X 

 

X X 

  

X X 

  46  KT313H Pháp luât về các hiệp định thương mại     X    X   X    X    X  

47  KT333H Mô phỏng tình huống kinh doanh     X   X   X    X  X  X   

48  KT361 Quản trị thương hiệu       X X   X  X X X   X  X  

49  KT211 Quản trị kinh doanh lữ hành  

     

X X X 

  

X X 

 

X X X 

 

X X X 

 50  KT212 Quản trị kinh doanh lưu trú 

     

X X X 

  

X X 

 

X X X 

 

X X X 

 51  KT213 Quản trị kinh doanh nhà hàng  

     

X X X 

  

X X 

 

X X X 

 

X X X 

 52  KT483 Tổ chức sự kiện và lễ hội 

      

X 

    

X 

 

X X X 

 

X X X 

 53  KT473 Thực tập lĩnh vực khách sạn và nhà hàng  

      

X  

   

X 

 

X X X X X X X X 

54  KT474 Thực tập lĩnh vực lữ hành 

      

X  

   

X 

 

X X X X X X X X 

55  KT215 Marketing địa phương  

     

X 

    

X 

 

X 

 

X 

  

X X X X 

56  KT206 Đạo đức kinh doanh và văn hóa doanh nghiệp      X      X         X 

57  XH210H Thủ tục hải quan và cước phí      X     X     X    X  

58  XH211H Địa lý du lịch thế giới      X  X          X X X  

59  XH386 Bản đồ du lịch      X     X      X    X 

60  XH212H Du lịch sinh thái      X     X      X    X 
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HỌC PHẦN 

Chuẩn đầu ra (2) 

Kiến thức (2.1 Kỹ năng (2.2 

Thái độ (2.3) 

Khối kiến 

thức giáo 

dục đại 

cương 

(2.1.1) 

Khối kiến 

thức cơ sở 

ngành (2.1.2) 

Khối kiến thức 

chuyên ngành 

(2.1.3) 

Kỹ năng 

cứng 

(2.2.1) 

Kỹ năng mềm 

(2.2.2) 

TT MSHP Tên học phần a b a b c a b c d a b c a b c d e a b c d 

61  KT208 Quản trị hệ thống thông tin doanh nghiệp 

  

X X 

      

X 

   

X 

  

X X 

  

62  KT119 

Phương pháp tư duy và kỹ năng giải quyết 

vấn đề 

       

X 

    

X 

     

X 

  63  KT123 Quản trị sự thay đổi         X       X     X 

64  KT124 Thực hành xây dựng nhóm         X        X   X  

65  KT402H Luận văn tốt nghiệp - QTDVDLLH 

     

X X X 

  

X X X X 

 

X 

 

X X X X 

66  KT420 Dự báo kinh tế 

     

X 

    

X 

   

X X 

  

X X 

 67  KT308 Quản trị tài chính  

      

X X 

   

X X 

 

X X 

 

X X 

  68  KT230 Quản trị chuỗi cung ứng      X     X    X X  X X X  

69  KT287 Quản trị liên văn hóa 

  

X X 

      

X 

   

X 

  

X X 
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11. Hướng dẫn thực hiện chương trình 

SV phải xây dựng kế hoạch học tập (KHHT) toàn khóa bằng cách liệt kê các học 

phần phải học cho từng học kỳ (HK) của khoá học. KHHT phải được cố vấn học tập 

(CVHT), Bộ môn và Khoa quản lý ngành học duyệt. KHHT là cơ sở để SV đăng ký 

học phần trong mỗi HK. 

Đầu mỗi HK, trường thông báo cho SV những học phần sẽ giảng dạy trong HK 

đó và thời khóa biểu (TKB) của từng học phần tương ứng. 

SV phải thực hiện đăng ký học phần trước khi HK mới bắt đầu (SV mới trúng 

tuyển, không phải đăng ký học phần cho HK đầu tiên của khóa học). Các học phần 

đăng ký phải theo KHHT. 

Trước mỗi học kỳ, sinh viên vào hệ thống lập KHHT, sinh viên chỉ được đăng ký 

học phần cho học kỳ đó khi có lập kế hoạch học tập. 

Mỗi năm học được tổ chức thành 3 học kỳ: 2 học kỳ chính và học kỳ phụ. 

- HK chính kéo dài 20 tuần; trong đó gồm 15 tuần học, 1 tuần dự trữ và thi 

những học phần lẻ, 2 tuần thi học phần chung, 1 tuần xử lý kết quả và 1 tuần nghỉ giữa 

hai HK. HK1/năm học x-x+1 bắt đầu vào đầu tháng 8 đến cuối tháng 12, HK2/năm 

học x-x+1 bắt đầu vào đầu tháng 1 đến cuối tháng 5. 

- HK III là học kỳ phụ  kéo dài 8 tuần; trong đó gồm 5 tuần học, 3 tuần thi 

và xử lý kết quả. HK III bắt đầu vào giữa tháng 5 đến cuối tháng 6. HK III giúp SV rút 

ngắn thời gian học, cải thiện kết quả học tập. Không bắt buộc SV phải học HK III. Kết 

quả học tập của HK III không dùng vào việc xét học bổng, khen thưởng, kỷ luật SV. 

 

10. Đề cương chi tiết học phần  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

ĐỀ CƯƠNG  

CHI TIẾT HỌC PHẦN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

MỤC LỤC ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN 

TT Mã HP Tên học phần  
Số 

TC 
BB TC 

Trang  

Khối kiến thức cơ sở ngành 

1.  KT105 Toán kinh tế 3 3   

2.  KT103H Kinh tế vi mô  3 3   

3.  KT104H Kinh tế vĩ mô 3 3   

4.  KT106H Quản trị học 3 3   

5.  KL369 Luật kinh tế 2 2   

6.  KT110H Thống kê trong kinh doanh 3 3   

7.  KT108H Nguyên lý kế toán 3 3   

8.  KT107H Marketing căn bản 3 3   

9.  KT115H Quản trị nguồn nhân lực 3 3   

10.  KT331H Phân tích hoạt động kinh doanh 3 3   

11.  KT381 Kinh tế du lịch 3 3   

12.  KT479 Phương pháp nghiên cứu trong kinh doanh 3 3   

13.  KT137 Anh Văn chuyên ngành du lịch 3 3   

14.  KT304H Hệ thống thông tin kinh tế toàn cầu 2  

6 

 

 

15.  KT429 Hành vi khách hàng 2   

16.  KT431 Hành vi tổ chức 2   

17.  KT287 Quản trị liên văn hóa 2   

18.  KT346 Quản trị chiến lược 3   

19.  KT330 Thuế 3   

20.  KT420 Dự báo kinh tế 3   

Khối kiến thức chuyên ngành     

21.  KT397 Marketing du lịch 3 3   

22.  KT200 Digital Marketing 2 2   

23.  KT380 Kinh tế du lịch và môi trường 2 2   

24.  KT481 Phương pháp phân tích trong nghiên cứu du lịch 3 3   

25.  KT428 Kỹ thuật đàm phán  2 2   

26.  KT330H Khởi sự doanh nghiệp 3 3   

27.  KT469 Seminar Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 2 2   

28.  KT352 Quản trị du lịch và dịch vụ 3 3   

29.  KT211 Quản trị kinh doanh lữ hành 3 3   

30.  KT212 Quản trị kinh doanh lưu trú 3 3   

31.  KT213  Quản trị kinh doanh nhà hàng  3 3   

32.  KT483 Tổ chức sự kiện và lễ hội 3 3   

33.  KT473  Thực tập lĩnh vực khách sạn và nhà hàng 2 2   

34.  KT474  Thực tập lĩnh vực lữ hành  2 2   

35.  KT215 Marketing địa phương 2 2   

36.  KT206 Đạo đức kinh doanh và văn hóa doanh nghiệp 2 2   

37.  XH210H Thủ tục hải quan và cước phí 2 2   

38.  XH211H Địa lý du lịch thế giới 2 2   

39.  KT313H Pháp luât về các hiệp định thương mại 2  

9 

 

40.  XH386 Bản đồ du lịch 2   

41.  XH212H Du lịch sinh thái 2   

42.  KT208 Quản trị hệ thống thông tin doanh nghiệp 2   

43.  KT230 Quản trị chuỗi cung ứng 2   

44.  KT361 Quản trị thương hiệu 3   



 
 

TT Mã HP Tên học phần  
Số 

TC 
BB TC 

Trang  

45.  KT333H Mô phỏng tình huống kinh doanh 3   

46.  KT308 Quản trị tài chính 3   

Khối kiến thức bổ trợ      

47.  KT022 Kỹ năng giao tiếp  2 2   

48.  KT119 Phương pháp tư duy và kỹ năng giải quyết vấn đề  2 2   

49.  KT123 Quản trị sự thay đổi 2 2   

50.  KT124 Thực hành xây dựng nhóm 2 2   

Khối kiến thức tốt nghiệp      

51.  KT402H Luận văn tốt nghiệp - QTDVDLLH  10 10   
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc 

 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

1. Tên học phần: Luật Kinh Tế  (Business Law) 

- Mã số học phần: KL369 

- Số tín chỉ: 2 tín chỉ 

- Số tiết: 30 tiết trong đó gồm 25 tiết lý thuyết, 5 tiết thực hành 

2. Đơn vị phụ tráchhọc phần 

- Bộ môn: Luật Thương mại 

- Khoa: Luật 

3. Điều kiện tiên quyết: Đã hoàn thành học phần Pháp luật đại cương (KL001) 

4. Mục tiêu của học phần (kết quả học tập mong đợi) 

Học phần cung cấp những kiến thức cơ bản về các loại hình doanh nghiệp như Công 

ty Trách nhiệm hữu hạn, Công ty Cổ phần, Công ty hợp danh, Doanh Nghiệp tư nhân, và  

Hộ kinh doanh, Hợp tác xã. Đồng thời giúp sinh viên nắm vững những quy định pháp luật 

về hợp đồng trong hoạt động thương mại, về các phương thức giải quyết tranh chấp thương 

mại và những vấn đề liên quan đến phá sản doanh nghiệp, Hợp tác xã. 

4.1 Kiến thức 

4.1.1 Mô tả được hồ sơ, trình tự, thủ tục thành lập các loại hình doanh nghiệp; 

4.1.2 Hiểu được đặc điểm, cơ cấu tổ chức của các loại thương nhân; 

4.1.3 Có khả năng phân tích và đánh giá những khác biệt cũng như những ưu, nhược 

điểm của các loại doanh nghiệp để lựa chọn loại hình kinh doanh phù hợp; 

4.1.4 Hiểu và áp dụng được những quy định pháp luật về hợp đồng thương mại; 

4.1.5 Phân biệt được tranh chấp thương mại và tranh chấp dân sự; hiểu rõ các phương 

thức giải quyết tranh chấp từ đó lựa chọn phương thức phù hợp nhất cho từng 

trường hợp cụ thể; 

4.1.6 Nắm được các kỹ năng cần thiết để tham gia vào tiến trình giải quyết tranh chấp; 

4.1.7 Hiểu những quy định pháp luật về phá sản; 

4.1.8 Nắm được trình tự thủ tục phá sản, thủ tục phân chia tài sản của doanh nghiệp, 

hợp tác xã; 

4.1.9. Vận dụng những kiến thức đã được nghiên cứu để giải quyết những vấn đề trong 

thực tiễn. 

4.2Kỹ năng 

4.2.1 Phát huy khả năng phân tích, đánh giá vấn đề một cách toàn diện, khách quan; 

4.2.2 Trang bị kỹ năng giải quyết vấn đề, kỹ năng tổ chức công việc, báo cáo chuyên 

nghiệp, phản ứng vấn đề và làm việc nhóm. 
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4.3 Thái độ 

4.3.1 Ý thức trách nhiệm trong công việc, nghiêm túc, đúng đắn khi nghiên cứu, giải 

quyết vấn đề.   

4.3.2 Đạo đức nghề nghiệp cũng là một phần quan trọng được truyền đạt trong học 

phần. 

Ma trận tích hợp giữa chuẩn đầu ra của học phần và chuẩn đầu ra của CTĐT. 

 LO1 LO2 LO3 LO4 LO5 LO6 LO7 LO8 LO9 LO10 LO11 LO12 LO13 LO14 

SLO 4.1.1          x     

SLO 4.1.2           x    

SLO 4.1.3        x       

SLO 4.1.4         x      

SLO 4.1.5     x          

SLO 4.1.6      x         

SLO 4.1.7       x        

SLO 4.1.8      X         

SLO 4.1.9          x     

SLO 4.2.1      x   x      

SLO 4.2.2       x        

SLO 4.3.1       x   x     

SLO 4.3.2        x       

5. Mô tả tóm tắt nội dung học phần 

Môn học này cung cấp cho sinh viên kiến thức pháp lý cơ bản về các loại thương 

nhân, về hợp đồng thương mại, về các hình thức giải quyết tranh chấp và phá sản doanh 

nghiệp, Hợp tác xã.  Trong đó, Phần pháp luật về doanh nghiệp giúp sinh viên hiểu và nắm 

vững những vấn đề về thành lập, giải thể, về đặc điểm, cơ cấu tổ chức các loại hình doanh 

nghiệp như Công ty Trách nhiệm hữu hạn, Công ty cổ phần, Công ty hợp danh, Doanh 

nghiệp tư nhân. Bên cạnh đó, những vấn đề về giao kết hợp đồng, chấm dứt hợp đồng, đề 

nghị giao kết hợp đồng, chấp nhận đề nghị giao kết hợp đồng, trách nhiệm pháp lý do vi 

phạm hợp đồng cũng được truyền tải đến sinh viên. Mặt khác, những quy định về giải quyết 

tranh chấp thương mại bằng các hình thức như Thương lượng, Hòa giải, Trọng tài thương 

mại và Tòa án cũng được đề cập đến. Phần nội dung cuối cùng giúp sinh viên hiểu những 

quy định pháp luật về phá sản như nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản, trình tự thủ tục phá 

sản, thứ tự phân chia tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã. 

6. Cấu trúc nội dung học phần 

6.1. Lý thuyết 

Nội dung Số tiết Mục tiêu 

Chương 1: Khái quát chung về Thương nhân 2 4.1, 4.2, 4.3 

Chương 2: Thành lập, tổ chức lại, giải thể doanh nghiệp 4 4.1, 4.2, 4.3 

Chương 3 Pháp luật về các loại hình doanh nghiệp 

Mục 1: Công ty TNHH hai thành viên trở lên 

Mục 2: Công ty TNHH một thành viên 

Mục 3: Công ty cổ phần 

Mục 4: Công ty hợp danh 

Mục 5: Doanh Nghiệp tư nhân 

8 4.1, 4.2, 4.3 
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Nội dung Số tiết Mục tiêu 

Chương 4 Pháp luật về Hộ Kinh doanh và Hợp tác xã 

Mục 1: Pháp luật về Hộ kinh doanh 

Mục 2: Pháp luật về Hợp tác xã 

4 4.1, 4.2, 4.3 

Chương 6 Pháp luật về Hợp đồng trong hoạt động thương 

mại 
4 4.1, 4.2, 4.3 

Chương 7 Pháp luật về giải quyết tranh chấp 

Mục 1: Khái quát chung về các hình thức giải quyết tranh chấp 

Mục 2: Giải quyết tranh chấp bằng Trọng tài thương mại 

Mục 3: Giải quyết tranh chấp bằng Tòa án 

4 4.1, 4.2, 4.3 

Chương 8: Pháp luật về phá sản  4 4.1, 4.2, 4.3 

6.2. Thực hành: Không 

7. Phương pháp giảng dạy 

Hoàn thành học phần sinh viên có thể Phương pháp 

đánh giá 

Phương pháp giảng 

dạy 

1.Mô tả được hồ sơ, trình tự, thủ tục thành 

lập các loại hình doanh nghiệp.  

Thi cuối học phần, 

bài tập tình huống. 

Giảng viên trình bày, 

giải thích bài giảng và 

thảo luận bài tập. 

2.Hiểu được đặc điểm, cơ cấu tổ chức của 

các loại thương nhân.  

Thi cuối học phần, 

bài tập tình huống 

Giảng viên trình bày, 

giải thích bài giảng và 

thảo luận bài tập 

3. Có khả năng phân tích và đánh giá 

những khác biệt cũng như những ưu, 

nhược điểm của các loại doanh nghiệp để 

lựa chọn loại hình kinh doanh phù hợp. 

Thi cuối học phần, 

bài tập tình huống 

Thảo luận bài tập  

4.Biết và áp dụng được những quy định 

pháp luật về hợp đồng thương mại 

Thi cuối học phần, 

bài tập tình huống 

Giảng viên trình bày, 

giải thích bài giảng và 

thảo luận bài tập 

5.Phân biệt được tranh chấp thương mại 

và tranh chấp dân sự; hiểu rõ các phương 

thức giải quyết tranh chấp từ đó lựa chọn 

phương thức phù hợp nhất cho từng 

trường hợp 

Thi cuối học phần, 

bài tập tình huống 

Giảng viên trình bày, 

giải thích bài giảng và 

thảo luận bài tập  

6.Nắm được các kỹ năng cần thiết để tham 

gia vào tiến trình giải quyết tranh chấp 

Thi cuối học phần, 

bài tập tình huống 

Giảng viên trình bày, 

giải thích bài giảng và 

thảo luận bài tập 

7.Hiểu những quy định pháp luật về phá 

sản 

Thi cuối học phần, 

bài tập tình huống 

Giảng viên trình bày, 

giải thích bài giảng và 

thảo luận bài tập 

8.Nắm được trình tự thủ tục phá sản, thủ 

tục phân chia tài sản của doanh nghiệp, 

hợp tác xã. 

Thi cuối học phần, 

bài tập tình huống 

Giảng viên trình bày, 

giải thích bài giảng và 

thảo luận bài tập 
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Hoàn thành học phần sinh viên có thể Phương pháp 

đánh giá 

Phương pháp giảng 

dạy 

9.Vận dụng những kiến thức đã được 

nghiên cứu để giải quyết những vấn đề 

trong thực tiễn  

Thi cuối học phần, 

bài tập tình huống 

Thảo luận bài tập  

 

8. Nhiệm vụ của sinh viên 

Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ như sau: 

- Tham dự đầy đủ tiết học; 

- Thực hiện đầy đủ các bài tập nhóm/ bài tập; 

- Tham dự thi kết thúc học phần; 

- Chủ động tổ chức thực hiện giờ tự học. 

9. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên: 

9.1 Cách đánh giá 

Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau: 

TT Điểm thành phần Quy định Trọng số 

(%) 

Mục tiêu 

1 Điểm bài tập cá nhân Hoàn thành bài tập cá nhân 10% 4.1, 4.2, 4.3 

2 Điểm kiểm tra giữa kỳ Hoàn thành kỳ thi giữa kỳ 20% 4.1 

3 Điểm thi kết thúc học phần Phải dự thi cuối học phần 70% 4.1 

9.2. Cách tính điểm 

- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 

(từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân. 

- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân 

với trọng số tương ứng. Điểm học phần theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ số 

thập phân, sau đó chuyển thành điểm chữ theo quy định về công tác học vụ của Trường. 

10. Tài liệu học tập  

Thông tin tài liệu Số đăng ký cá biệt 

[1] Giáo trình Luật kinh tế, Phạm Duy Nghĩa, NXB. Công an nhân 

dân, 2011 

MON.045295 

[2] Giáo trình Luật Thương mại, Bùi Ngọc Cường (Chủ biên), 

NXB Giáo dục Việt Nam, 2010 

LUAT.007583 

LUAT.007586 

LUAT.007638 

MON.031102 

[3] Giáo trình Luật kinh tế, Nguyễn Thị Thanh Thủy (Chủ biên), 

NXB Giáo dục, 2009 

SP.013976 

[4] Ths. Nguyễn Mai Hân, Bài giảng Luật Kinh tế, Tháng 8 năm 

2015. 
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11. Hướng dẫn sinh viên tự học 

Tuần Nội dung 

Lý 

thuyết 

(tiết) 

Thực 

hành 

(tiết) 

Nhiệm vụ của 

sinh viên 

1 
Chương 1: Khái quát chung về Thương 

nhân 
1,5  0.5 

Sinh viên đọc 

trước Chương 1 

2 Chương 2: Thành lập, tổ chức lại, giải 

thể doanh nghiệp 
3 1 

Sinh viên đọc 

Chương 2 

3 Chương 2: Thành lập, tổ chức lại, giải 

thể doanh nghiệp (tiếp theo) 
Thảo luận bài tập tình huống 

  

Sinh viên đọc 

Chương 2 

chuẩn bị trước bài 

tập tình huống 

 

4 

Chương 3 Pháp luật về các loại hình 

doanh nghiệp 
Mục 1: Công ty TNHH hai thành viên trở 

lên 

Mục 2: Công ty TNHH một thành viên 

6 2 
Sinh viên đọc 

trước Chương 3 

 

 

5 

Chương 3: tiếp theo 

Mục 3: Công ty cổ phần 2  
Sinh viên đọc 

trước chương 3 

6 
Chương 3 tiếp theo 

Mục 4: Công ty hợp danh 

Mục 5: Doanh Nghiệp tư nhân 

2  

Sinh viên đọc 

trước phần cuối 

của chương 3 

7 Thảo luận bài tập tình huống 
 2 

Chuẩn bị trước bài 

tập tình huống 

8 

Chương 4 Pháp luật về Hộ Kinh doanh 

và Hợp tác xã 
Mục 1: Pháp luật về Hộ kinh doanh 

Kiểm tra giữa kỳ 

2  

Sinh viên đọc 

trước chương 4 

 Ôn lại chương 

1,2,3  

9 
Chương 4 tiếp theo 

Mục 2: Pháp luật về Hợp tác xã 
2  

Sinh viên đọc 

chương 4 

10 Chương 6 Pháp luật về Hợp đồng trong 
2  

Sinh viên đọc 

trước Chương 6 
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Tuần Nội dung 

Lý 

thuyết 

(tiết) 

Thực 

hành 

(tiết) 

Nhiệm vụ của 

sinh viên 

hoạt động thương mại 

11 

Chương 6 Pháp luật về Hợp đồng trong 

hoạt động thương mại (tiếp theo) 
Thảo luận bài tập tình huống 

1 1 

Sinh viên đọc 

Chương 6 

Chuẩn bị trước bài 

tập tình huống 

 

12 

Chương 7: Pháp luật về giải quyết 

tranh chấp 

Mục 1: Khái quát chung về các hình thức 

giải quyết tranh chấp 

Mục 2: Giải quyết tranh chấp bằng Trọng 

tài thương mại 

1.5 0.5 
Sinh viên đọc 

trước Chương 7 

 

13 

Chương 7: Pháp luật về giải quyết 

tranh chấp 

Mục 3: Giải quyết tranh chấp bằng Tòa án 

Chương 8: pháp luật về phá sản 

2  

Sinh viên đọc 

trước Chương 7 và 

8 

14 

Chương 8: pháp luật về phá sản (tiếp 

theo)  

Thảo luận bài tập tình huống 
1 1 

Sinh viên đọc 

Chương 8 

Chuẩn bị trước bài 

tập tình huống 

15 Ôn tập và phản hồi từ sinh viên 
2  

Sinh viên đọc lại 

tất cả bài giảng 
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc 
 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN  

1. Tên học phần: Kinh tế du lịch   

Tourism Economics 

- Mã số học phần: KT381 

- Số tín chỉ học phần: 3 tín chỉ  

- Số tiết học phần: 35 tiết lý thuyết + 20 tiết thực hành.  

2. Đơn vị phụ trách học phần: 

- Bộ môn: Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 

- Khoa: Kinh tế  

3. Điều kiện:  

- Điều kiện tiên quyết: không 

- Điều kiện song hành: không 

4. Mục tiêu của học phần:  

Mục 

tiêu 
Nội dung mục tiêu 

CĐR 

CTĐT 

4.1 

- Hiểu biết những vấn đề cơ bản kinh tế du lịch, khách du 

lịch và sản phẩm du lịch. 

- Nhận dạng đặc tính thời vụ của sản phẩm du lịch. 

- Phân tích tác động của phát triển du lịch đến các lĩnh vực 

kinh tế-xã hội khác. 

2.1.3.a 

2.1.3.b 

2.1.3.c 

4.2 - Phân biệt được các loại hình du lịch 2.2.1.a 

4.3 

- Có khả năng tính toán và biểu diễn tính thời vụ du lịch ở 

một điểm đến;  

- Tính toán được hiệu quả kinh tế của du lịch 

2.2.2.a 

2.2.2.c 

4.4 

- Rèn luyện tính tự chủ, tự tin trong hoạt động nhóm;  

- Nhận thức đúng đắn về nghề nghiệp trong lĩnh vực kinh 

doanh du lịch  

2.3.a 

2.3.d 
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5. Chuẩn đầu ra của học phần:  

CĐR 

HP 
Nội dung chuẩn đầu ra 

Mục 

tiêu 

CĐR 

CTĐT 

 Kiến thức   

CO1 

Trình bày được khái niệm về du lịch, khách du lịch và 

sản phẩm du lịch 

Hiểu được lịch sử phát triển du lịch thế giới và Việt Nam 

4.1 2.1.2.b 

CO2 
Phân biệt được đặc điểm của khách du lịch, các loại hình 

du lịch 
4.1 2.1.3.b 

CO3 
Tính toán và trình bày được sơ đồ thời vụ của điểm du 

lịch 
4.1 2.1.3.b 

CO4 Hiểu về cung, cầu trong du lịch 4.1 2.1.3.b 

CO5 Phân tích được tác động của phát triển du lịch đến kinh 

tế, văn hóa – xã hội và môi trường 
4.1 2.1.3.b 

CO6 Tính toán được hiệu quả kinh tế của phát triển du lịch 4.1 2.1.3.b 

 Kỹ năng   

CO7 
Tính toán được hệ số thời vụ và hiệu quả kinh tế của du 

lịch 
4.3 2.1.2.b 

CO8 Làm việc hiệu quả trong một nhóm 4.4 2.3.a 

CO9 Trình bày trước đám đông bằng phương tiện trình chiếu 4.4 2.3.a 

 Thái độ/Mức độ tự chủ và trách nhiệm   

CO10 
Trung thực trong quá trình thu thập các số liệu liên quan 

báo cáo nhóm 
4.4 2.3.d 

CO11 Hoàn thành các công việc được phân giao đúng thời hạn   4.4 2.3.d 

6. Mô tả tóm tắt nội dung học phần: 

Môn học gồm 6 chương, cung cấp cho sinh viên các khái niệm về du lịch và kinh tế 

du lịch, mối quan hệ giữa kinh tế và du lịch hiện nay; các vấn đề cơ bản của thị trường 

du lịch, sản phẩm du lịch và các đặc điểm cơ bản của nó; các điều kiện để phát triển du 

lịch ở một điểm đến; tính thời vụ trong du lịch và các tác động của nó đến hoạt động 

kinh doanh du lịch; mối tương tác qua lại giữa du lịch và các hiện tượng kinh tế – xã 

hội. 

7. Cấu trúc nội dung học phần: 

7.1. Lý thuyết 

 Nội dung Số tiết CĐR HP 

Chương 1. Các khái niệm cơ bản về du lịch 6  

1.1. Khái niệm về du lịch 2 CO1 

1.2. Khái niệm khách du lịch 1 CO2 

1.3. Lịch sử phát triển du lịch thế giới và Việt Nam 1 CO1 

1.4. Các loại hình du lịch 1 CO2 
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 Nội dung Số tiết CĐR HP 

1.5. Các tổ chức du lịch quốc tế và Việt Nam 1 CO1 

Chương 2. Sản phẩm du lịch 6 
 

2.1. Sản phẩm du lịch 1 CO1 

2.2. Cơ cấu của sản phẩm  1 CO1 

2.3. Đặc tính của sản phẩm du lịch 2 CO1 

2.4. Tính thời vụ trong du lịch 2 CO3, CO7, 

CO10 

Chương 3. Phân tích cung du lịch 10  

3.1. Tài nguyên du lịch 2 CO4 

3.2. Cơ sở vật chất kỹ thuật 2 
CO4 

3.3. Nguồn nhân lực du lịch 2 
CO4 

3.4. Chính sách phát triển du lịch 2 
CO4 

3.5. Sự sẵn sàng đón tiếp du khách 2 
CO4 

Chương 4.   Phân tích cầu du lịch 6  

4.1. Động cơ du lịch 2 
CO4 

4.2. Đo lường động cơ du lịch 2 CO4 

4.3. Phân tích cầu du lịch 2 CO4 

Chương 5. Mối tương tác giữa du lịch và các lĩnh vực 

khác 

3  

5.1. Du lịch và văn hóa – xã hội 1 CO5 

5.2. Du lịch và kinh tế 1 CO5 

5.3. Du lịch và môi trường 1 CO5 

Chương 6. Hiệu quả kinh tế du lịch 4  

6.1. Khái niệm hiệu quả kinh tế du lịch 1 CO6, CO7, 

6.2. Các phương pháp đo lường hiệu quả kinh tế du 

lịch 

3 CO6, CO7, 

7.2. Thực hành  

 Nội dung Số tiết CĐR HP 

Chương 2  Làm bài tập tính thời vụ trong du lịch của một 

điểm đến 

5 CO7, CO10, 

CO11 

Chương 3 Phân tích tiềm năng phát triển du lịch của một 

điểm du lịch cụ thể 

5 CO8, CO9 

Chương 4 Lược khảo tài liệu các phương pháp đo lường 

động cơ du lịch 

5 CO10 

Chương 5 Tìm số liệu để minh họa cho mối tương tác giữa 

du lịch và các lĩnh vực khác 

5 CO10, 

CO11 

. 8. Phương pháp giảng dạy: 

- Giáo viên giảng lý thuyết trên lớp với laptop và máy chiếu. 

- Giáo viên đưa ra chủ đề thảo luận nhóm. 
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- Hướng dẫn sinh viên làm bài tập nhóm và thuyết trình. 

9. Nhiệm vụ của sinh viên: 

Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ như sau: 

- Tham dự tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết. 

- Tham gia đầy đủ 100% giờ thực hành/thí nghiệm/thực tập và có báo cáo kết quả. 

- Thực hiện đầy đủ các bài tập nhóm/bài tập và được đánh giá kết quả thực hiện. 

- Tham dự kiểm tra giữa học kỳ. 

- Đọc tài liệu trước khi lên lớp 

- Tham gia đóng góp ý kiến, phát biểu 

- Tham dự thi kết thúc học phần. 

- Chủ động tổ chức thực hiện giờ tự học. 

10. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên: 

10.1. Cách đánh giá 

Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau: 

TT Điểm thành phần Quy định 
Trọng 

số 
CĐR HP 

1 Điểm chuyên cần Số tiết tham dự học/tổng số tiết 10% CO1; CO2 

2 Điểm bài tập nhóm - Báo cáo trước lớp 

- Được nhóm xác nhận có tham gia  

30% CO8, CO9, 

CO10 

3 Điểm thi kết thúc 

học phần 

- Thi viết và trắc nghiệm 

- Tham dự đủ 80% tiết lý thuyết và 

100% giờ báo cáo 

- Bắt buộc dự thi 

60% CO1, CO2, 

CO3, CO4, 

CO5, CO6, 

CO7 

10.2. Cách tính điểm 

- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang 

điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân.  

- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần 

nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần theo thang điểm 10 làm tròn đến một 

chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 

4 theo quy định về công tác học vụ của Trường.  

11. Tài liệu học tập:  

Thông tin về tài liệu Số đăng ký cá biệt 

[1] Đào Ngọc Cảnh (2008), Giáo trình Tổng quan du lịch, 

NXB Đại học Cần Thơ 

MOL.053280 

[2] Nguyễn Hồng Giáp, Kinh tế Du lịch (2002), Nhà xuất bản 

Trẻ  

MOL.007934  

[3] Cock, Roy A (2018), Tourism: The business of hospitality 

and travel, Harlow, England: Pearson. 

MOL.088363 

12. Hướng dẫn sinh viên tự học: 
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Tuần Nội dung 
Lý 

thuyết 

(tiết) 

Thực 

hành 

(tiết) 

Nhiệm vụ của sinh viên 

1-2 Chương 1: Các khái niệm cơ bản 

về du lịch 

1.1. Khái niệm du lịch 

1.2. Khái niệm khách du lịch 

1.3. Lịch sử phát triển du lịch thế 

giới và Việt Nam 

1.4. Các loại hình du lịch 

1.5. Các tổ chức du lịch quốc tế và 

Việt Nam 

5 0 -Nghiên cứu trước: 

Tài liệu [1] [2] 

- Thảo luận: phân biệt 

các loại hình du lịch 

 

3-4 Chương 2: Sản phẩm du lịch 

2.1. Sản phẩm du lịch 

2.2. Cơ cấu của sản phẩm du lịch 

2.3. Đặc tính của sản phẩm du lịch 

2.4. Tính thời vụ trong du lịch 

10 5 -Nghiên cứu trước: 

+Tài liệu [1]:  

+Ôn lại nội dung Chiến 

lược sản phẩm đã học ở 

học phần Marketing 

căn bản 

+Tra cứu nội dung về 

sản phẩm và các thuộc 

tính của sản phẩm 

-Làm bài tập Tính hệ 

số thời vụ và vẽ sơ đồ 

tính thời vụ du lịch ở 

một điểm đến. 

5-7 Chương 3: Phân tích cung du lịch 

3.1. Tài nguyên du lịch 

3.2. Cơ sở vật chất kỹ thuật 

3.3. Nguồn nhân lực du lịch 

3.4. Chính sách phát triển du lịch 

3.5. Sự sẵn sàng đón tiếp du khách 

5 5 -Nghiên cứu trước: 

+Tài liệu [1] [2] 

+Xem lại nội dung Các 

nhân tố ảnh hưởng đến 

cung và cầu đã học ở 

học phần Kinh tế vi mô 

1 

8-9 Chương 4: Phân tích cầu du lịch 

4.1. Động cơ du lịch 

4.2. Đo lường động cơ du lịch 

4.3. Phân tích cầu du lịch 

5 5 -Nghiên cứu trước: 

+Tài liệu [1] [2] 

+Xem lại nội dung Các 

nhân tố ảnh hưởng đến 

cung và cầu đã học ở học 

phần Kinh tế vi mô 1 

10-12 Chương 5: Mối tương tác giữa du 

lịch và các lĩnh vực khác 

5.1. Du lịch và văn hóa xã hội 

5.2. Du lịch và kinh tế 

5.3. Du lịch và môi trường 

3 5 -Nghiên cứu trước: 

+Tài liệu [1],[2], [3] 

- Báo cáo nhóm về Mối 

tương tác giữa du lịch 

và các lĩnh vực khác 

13-15 Chương 6: Hiệu quả kinh tế du lịch 

6.1. Khái niệm hiệu quả kinh tế du lịch 

6.2. Các phương pháp đo lường 

hiệu quả kinh tế du lịch 

2 0 Tài liệu số [3] 

Đọc và thảo luận các 

bài báo về chủ đề này 
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc 
 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN  

1. Tên học phần: Phương pháp nghiên cứu trong kinh doanh 

(Research Methodology in Business) 

- Mã số học phần: KT479 

- Số tín chỉ học phần: 3 tín chỉ  

- Số tiết học phần: 45 tiết lý thuyết 

2. Đơn vị phụ trách học phần: 

- Bộ môn: Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 

- Khoa/Viện/Trung tâm/Bộ môn: Kinh tế 

3. Điều kiện tiên quyết:  

4. Mục tiêu của học phần:  

Mục 

tiêu 
Nội dung mục tiêu 

CĐR 

CTĐT 

4.1 
Thiết kế nghiên cứu và trình bày báo cáo nghiên cứu khoa học 

trong lĩnh vực quản trị và kinh doanh 
2.1.1c 

4.2 
Vận dụng kiến thức về nghiên cứu khoa học và xây dựng đề 

cương nghiên cứu khoa học 
2.2.1a 

4.3 
Hoàn thiện kỹ năng viết, thuyết trình/báo cáo một nghiên cứu 

khoa học dựa trên kỹ năng cộng tác làm việc nhóm hữu hiệu 

2.2.2a; 

2.2.2c 

4.4 
Nhận thức và giải quyết vấn đề trong quản trị kinh doanh dựa 

trên tư duy khoa học và đạo đức trong nghiên cứu 
2.3a; 2.3c 

 

5. Chuẩn đầu ra của học phần:  

CĐR 

HP 
Nội dung chuẩn đầu ra 

Mục 

tiêu 

CĐR 

CTĐT 

 Kiến thức   

CO1 
Hiểu biết phương pháp khoa học khi tiến hành nghiên 

cứu những vấn đề trong quản trị và kinh doanh 
4.1 2.1.1c 

CO2 
Xác định vấn đề nghiên cứu trong lĩnh vực quản trị kinh 

doanh 
4.1 

2.1.1c 

CO3 Thiết kế tiến trình thực hiện nghiên cứu 4.1 2.1.1c 

CO4 Thu thập thông tin và xử lý số liệu 4.1 2.1.1c 

CO5 Trình bày một báo cáo nghiên cứu khoa học trong lĩnh 4.1 2.1.1c 
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CĐR 

HP 
Nội dung chuẩn đầu ra 

Mục 

tiêu 

CĐR 

CTĐT 

 Kiến thức   

vực quản trị và kinh doanh 

 Kỹ năng   

CO6 
Vận dụng kiến thức để hình thành được vấn đề nghiên 

cứu 
4.2 2.2.1a 

CO7 Có khả năng xây dựng đề cương nghiên cứu khoa học 4.2 2.2.1a 

CO8 
Thực hành nhằm hoàn thiện kỹ năng viết và kỹ năng 

thuyết trình/báo cáo một nghiên cứu khoa học 
4.3 2.2.2a 

CO9 
Phối hợp làm việc nhóm một cách hữu hiệu trong công 

tác trong nghiên cứu 
4.3 2.2.2c 

 Thái độ/Mức độ tự chủ và trách nhiệm   

CO10 
Nhận thức và giải quyết vấn đề trong quản trị kinh doanh 

dựa trên tư duy khoa học 
4.4 2.3a; 2.3c 

CO11 
Nhận thức và thể hiện chuẩn mực đạo đức trong nghiên 

cứu 
4.4 2.3a; 2.3c 

 

6. Mô tả tóm tắt nội dung học phần: 

Học phần Phương pháp nghiên cứu trong kinh doanh được thiết kế nhằm giúp cho 

sinh viên có hiểu biết về việc thực hiện một nghiên cứu khoa học. Phần đầu của học 

phần này trình bày những kiến thức tổng quan về nghiên cứu khoa học, cách hình 

thành vấn đề nghiên cứu và thiết kế nghiên cứu trong quản trị và kinh doanh. Phần tiếp 

theo sẽ tập trung vào các đo lường trong nghiên cứu, phương pháp chọn mẫu, thu thập 

dữ liệu và phân tích dữ liệu. Cuối cùng, học phần sẽ giới thiệu về cách xây dựng một 

đề cương nghiên cứu, cách viết và trình bày một báo cáo nghiên cứu khoa học trong 

lĩnh vực quản trị và kinh doanh. 

 

7. Cấu trúc nội dung học phần: 

 

 Nội dung Số tiết CĐR HP 

Chương 1. Tổng quan về nghiên cứu khoa học 3 CO1; CO6; 

CO11 

1.1. Khái niệm về nghiên cứu khoa học 0,5  

1.2. Phân loại các dạng nghiên cứu khoa học 0,5  

1.3. Các bước thực hiện nghiên cứu khoa học 0,5  

1.4. Các tiêu chuẩn của một nghiên cứu tốt 1  

1.5. Các nguyên tắc đạo đức trong nghiên cứu 0,5  

Chương 2. Tư duy khoa học trong nghiên cứu 3 CO2; CO6; 

CO10; 
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 Nội dung Số tiết CĐR HP 

CO11 

2.1. Những nguyên tắc cốt lõi của nghiên cứu 0,5  

2.2. Cách lập luận quan trọng trong nghiên cứu 0,5  

2.3. Các yếu tố quan trọng trong một nghiên cứu 2  

Chương 3. Đề cương nghiên cứu 15 CO3; CO7 

CO10; 

CO11 

       3.1. Thế nào là một đề cương nghiên cứu? 0,5  

3.2. Tại sao phải viết đề cương nghiên cứu? 0,5  

3.3. Xây dựng cơ sở lý thuyết 3  

3.4. Xây dựng mô hình nghiên cứu 6  

3.5. Xây dựng giả thuyết 3  

3.6. Lược khảo và trích dẫn tài liệu 2  

Chương 4. Thu thập, xử lý và phân tích dữ liệu 12 CO4; CO9; 

CO10; 

CO11 

4.1. Các loại số liệu 1  

4.2. Các thang đo trong nghiên cứu 2  

4.3. Phương pháp thu thập dữ liệu 3  

4.4. Phương pháp xử lý và phân tích dữ liệu 6  

Chương 5. Viết báo cáo và trình bày kết quả nghiên cứu 12 CO5; CO8; 

CO9; CO10; 

CO11 

5.1. Các yêu cầu đối với một báo cáo nghiên cứu 0,5  

5.2. Cấu trúc một báo cáo nghiên cứu/luận văn 1  

5.3. Phương pháp trình bày một báo cáo 4  

5.4. Báo cáo/thuyết trình báo cáo nghiên cứu 0,5  

            5.5. Xây dựng và báo cáo đề cương nghiên cứu 6  

    

8. Phương pháp giảng dạy: 

- Nhằm đạt được các mục tiêu trên, phương pháp giảng dạy được áp dụng cho học 

phần này là giảng viên cung cấp lý thuyết, giải thích và sử dụng các nghiên cứu 

khoa học trong lĩnh vực quản trị và kinh doanh để minh họa hoặc nêu các vấn đề 

cho sinh viên thảo luận.  

- Sinh viên được yêu cầu thực hiện một đề cương nghiên cứu (theo nhóm 5 – 7 sinh 

viên) trong lĩnh vực quản trị và kinh doanh và báo cáo đề cương trước lớp. 

9. Nhiệm vụ của sinh viên: 

Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ như sau: 

- Tham dự tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết. 

- Tham gia đầy đủ 100% thời gian thực hiện một đề cương nghiên cứu theo nhóm và 

báo cáo đề cương nghiên cứu của nhóm. 

- Bắt buộc dự thi kết thúc học phần. 

- Chủ động tổ chức thực hiện giờ tự học.  

10. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên: 
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10.1. Cách đánh giá 

Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau: 

TT Điểm thành phần Quy định Trọng số CĐR HP 

1 Điểm bài tập nhóm 

(viết và báo cáo đề 

cương nghiên cứu) 

- Báo cáo kết quả nghiên cứu 

theo chủ đề theo nhóm  

- Tham gia 100% số giờ làm 

việc của nhóm 

40% CO1; CO2; 

CO3; CO4; 

CO5; CO6; 

CO7; CO8; 

CO9; 

CO10;CO11 

2 Điểm chuyên cần 

và thảo luận nhóm 

Tham gia tích cực và đầy đủ các 

buổi làm việc nhóm 

10% CO9 

3 Điểm thi kết thúc 

học phần 

- Thi tự luận + trắc nghiệm  

- Tham dự đủ 80% tiết lý thuyết 

và 100% giờ thực hành 

- Bắt buộc dự thi 

50% CO1; CO2; 

CO3; CO4; 

CO5; CO6; 

CO7; CO8; 

CO9; 

CO10;CO11 

 

10.2. Cách tính điểm 

- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang 

điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân.  

- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần 

nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần theo thang điểm 10 làm tròn đến một 

chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 

4 theo quy định về công tác học vụ của Trường.  

11. Tài liệu học tập:  

Thông tin về tài liệu Số đăng ký cá biệt 

[1] Nguyễn Đình Thọ (2014), Phương pháp nghiên cứu khoa học 

trong kinh doanh, NXB Tài chính 

PTNT.000977 

[2] Nguyễn Đình Thọ (2010), Nghiên cứu khoa học trong Quản 

trị kinh doanh, NXB Thống kê 

WB.002528 

[3] Nguyễn Thị Cành (2004), Giáo trình Phương pháp và 

phương pháp luận nghiên cứu khoa học kinh tế, NXB ĐHQG 

Tp. HCM. 330.1-C107 

MOL.031686 

 

12. Hướng dẫn sinh viên tự học: 

Tuần Nội dung 

Lý 

thuyết 

(tiết) 

Thực 

hành 

(tiết) 

Nhiệm vụ của sinh viên 

1 Chương 1: Tổng quan về 

nghiên cứu khoa học 

1.1. Khái niệm về nghiên 

3 0 - Nghiên cứu trước: 

+ Tài liệu [1]: Chương 1; 

+ Tài liệu [2]: Chương 1; 
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cứu khoa học 

1.2. Phân loại các dạng 

nghiên cứu khoa học 

1.3. Các bước thực hiện 

nghiên cứu khoa học 

1.4. Các tiêu chuẩn của 

một nghiên cứu tốt 

1.5. Các nguyên tắc đạo 

đức trong nghiên cứu 

+ Tài liệu [3]: Chương 1 (1 & 2) 

 

2 Chương 2: Tư duy khoa 

học trong nghiên cứu 

2.1. Những nguyên tắc cốt 

lõi của nghiên cứu 

2.2. Cách lập luận quan 

trọng trong nghiên cứu 

2.3. Các yếu tố quan trọng 

trong một nghiên cứu 

3 0 - Nghiên cứu trước: 

+ Tài liệu [1]: Chương 1; 

+ Tài liệu [3]: Chương 1. 

3 Chương 3: Đề cương 

nghiên cứu 

3.1. Thế nào là một đề 

cương nghiên cứu? 

3.2. Tại sao phải viết đề 

cương nghiên cứu? 

3.3. Xây dựng cơ sở lý 

thuyết 

3 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

- Nghiên cứu trước: 

+ Tài liệu [1]: Chương 1; Chương 4 

+ Tài liệu [2]: Nghiên cứu 4/Chương 2 

+ Tài liệu [3]: Chương 2; Phụ lục 2 

4 Chương 3: Đề cương 

nghiên cứu 

3.3. Xây dựng cơ sở lý 

thuyết 

3.4. Xây dựng mô hình 

nghiên cứu 

3 0 - Nghiên cứu trước: 

+ Tài liệu [1]: Chương 2; 

+ Tài liệu [2]: Nghiên cứu 5/Chương 2 

+ Tài liệu [3]: Chương 2 

5 Chương 3: Đề cương 

nghiên cứu 

3.4. Xây dựng mô hình 

nghiên cứu 

3 0 - Nghiên cứu trước: 

+ Tài liệu [1]: Chương 2; 

+ Tài liệu [2]: Nghiên cứu 5/Chương 2 

+ Tài liệu [3]: Chương 2 

6 Chương 3: Đề cương 

nghiên cứu 

3.5. Xây dựng giả thuyết 

3 0 - Nghiên cứu trước: 

+ Tài liệu [1]: Chương 2; 

+ Tài liệu [3]: Chương 2 

7 Chương 3: Đề cương 

nghiên cứu 

3.6. Lược khảo và trích 

dẫn tài liệu 

3 0 - Nghiên cứu trước: 

+ Tài liệu [1]: Chương 2; 

+ Tài liệu [3]: Chương 2 

8 Chương 4: Thu thập, xử 

lý và phân tích dữ liệu 

4.1. Các loại số liệu 

4.2. Các thang đo trong 

nghiên cứu 

3 0 - Nghiên cứu trước: 

+ Tài liệu [1]: Chương 4, 7 & 8; 

+ Tài liệu [2]: Nghiên cứu 3/Chương 3; 

+Tài liệu [3]: Chương 5 

9 Chương 4: Thu thập, xử 

lý và phân tích dữ liệu 

4.3. Phương pháp thu thập 

dữ liệu 

3 0 - Nghiên cứu trước: 

+ Tài liệu [1]: Chương 4 & 6; 

+ Tài liệu [3]: Chương 5 & 6; 
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10 Chương 4: Thu thập, xử 

lý và phân tích dữ liệu 

4.4. Phương pháp xử lý và 

phân tích dữ liệu 

3 0 - Nghiên cứu trước: 

+ Tài liệu [1]: Chương 9; 

+ Tài liệu [2]: Nghiên cứu 3/Chương 4; 

+ Tài liệu [3]: Chương 7; 

11 Chương 4: Thu thập, xử 

lý và phân tích dữ liệu 

4.4. Phương pháp xử lý và 

phân tích dữ liệu 

3 0 - Nghiên cứu trước: 

+ Tài liệu [1]: Chương 9; 

+ Tài liệu [2]: Nghiên cứu 3/Chương 4; 

+ Tài liệu [3]: Chương 7; 

12 Chương 5: Viết báo cáo 

và trình bày kết quả 

nghiên cứu 

5.1. Các yêu cầu đối với 

một báo cáo nghiên cứu 

5.2. Cấu trúc một báo cáo 

nghiên cứu/luận văn 

5.3. Phương pháp trình 

bày một báo cáo 

3 0 - Nghiên cứu trước: 

+ Tài liệu [2]: Nghiên cứu 3; 

+ Tài liệu [3]: Chương 8; 

+ Qui định về trình bày luận văn, 

chuyên đề - Khoa  Kinh Tế - QTKD. 

13 Chương 5: Viết báo cáo 

và trình bày kết quả 

nghiên cứu 

5.3. Phương pháp trình 

bày một báo cáo 

5.4. Báo cáo/thuyết trình 

báo cáo nghiên cứu 

3 0 - Nghiên cứu trước: 

+ Tài liệu [2]: Nghiên cứu 3; 

+ Tài liệu [3]: Chương 8; 

+ Qui định về trình bày luận văn, 

chuyên đề - Khoa  Kinh Tế - QTKD. 

14 Chương 5: Viết báo cáo 

và trình bày kết quả 

nghiên cứu 

5.5. Xây dựng và Báo cáo 

đề cương nghiên cứu 

3 0 - Nghiên cứu trước: 

+ Tài liệu [2]: Nghiên cứu 3; 

+ Tài liệu [3]: Chương 8. 

15 Chương 5: Viết báo cáo 

và trình bày kết quả 

nghiên cứu 

5.5. Xây dựng và Báo cáo 

đề cương nghiên cứu 

3 0 - Nghiên cứu trước: 

+ Tài liệu [2]: Nghiên cứu 3; 

+ Tài liệu [3]: Chương 8. 
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc 
 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN  

 

1. Tên học phần : Anh Văn chuyên ngành du lịch (English for Tourism 

and Hospitability) 

- Mã số học phần :   KT137 

- Số tín chỉ học phần:   3 tín chỉ  

- Số tiết học phần : 45 tiết lý thuyết 

2. Đơn vị phụ trách học phần: 

- Bộ môn: Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 

- Khoa: Khoa Kinh Tế 

3. Điều kiện:  

   - Điều kiện tiên quyết: hoàn thành  3 Học phần Anh văn căn bản 

4. Mục tiêu của học phần:  

Mục 

tiêu 

Nội dung mục tiêu CĐR 

CTĐT 

4.1 
Sử dụng tiếng Anh lưu loát trong các tình huống giao tiếp 

trong lĩnh vực du lịch dịch vụ.  
2.1.3b 

4.2 
Phát triển năng lực ngôn ngữ thông qua các bài tập gắn liền 

với các kỹ năng  
2.2.1b 

4.3 Sử dụng tốt các thuật ngữ tiếng Anh chuyên ngành trong 

lĩnh vực du lịch 

2.2.2b, 

2.2.2c, 

2.2.2e 

4.4 Có ý thức trong học tập; tự tin luyện tập và vận dụng tốt các 

kiến thức, kỹ năng phục vụ cho chuyên môn 

2.3b, 2.3c 

5. Chuẩn đầu ra của học phần 

CĐR 

HP 

Nội dung chuẩn đầu ra Mục 

tiêu 

CĐR CTĐT 

 Kiến thức   

CO1 Nắm vững các thuật ngữ, khái niệm trong tiếng Anh chuyên 

ngành du lịch dịch vụ 

4.1 2.1.3b 

CO2 Có khả năng vận dụng tốt kiến thức chuyên môn phục vụ 

cho nghề nghiệp tương lai 

4.1 2.1.3b 

 Kỹ năng   

CO3 Phát triển tốt kỹ năng ngôn ngữ phục vụ cho công việc 

chuyên môn 

4.2 2.2.1b 
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CO4 Phát triển các kỹ năng mềm 4.3 2.2.2b, 

2.2.2c,  

2.2.2e 

 Thái độ/Mức độ tự chủ và trách nhiệm   

CO5 Có thái độ chủ động tiếp thu kiến thức, kỹ năng nhằm 

giao tiếp bằng tiếng Anh hiệu quả, đặc biệt là trong 

chuyên ngành du lịch và bối cảnh toàn cầu hóa. 

4.4 2.3b, 2.3c 

 

6. Mô tả tóm tắt nội dung học phần: 

Học phần nhằm giúp sinh viên nâng cao kiến thức và năng lực sử dụng tiếng Anh 

trong lĩnh vực du lịch. Nội dung học phần cung cấp nhiều chủ đề thảo luận phong phú 

trong lĩnh vực du lịch dịch vụ như  marketing du lịch, hoạt động lưu trú, du lịch văn 

hóa, điều hành khách sạn, chăm sóc khách hàng...nhằm trang bị cho sinh viên kiến 

thức chuyên môn về quản trị du lịch dịch vụ. Ngoài ra, sinh viên được rèn luyện kỹ 

năng sử dụng tiếng Anh qua các hoạt động thực hành một cách toàn diện về từ vựng, 

ngữ pháp, nghe, nói, đọc, viết, cũng như các kỹ năng mềm trong phân tích, giải quyết 

tình huống, làm việc theo nhóm. 

7. Cấu trúc nội dung học phần: 

7.1. Lý thuyết 

 Nội dung Số tiết CĐR HP 

Chương 1. Selling dreams 6  

1.1. Speaking: Dream vacations  CO1, CO2, 

CO3, CO4, 

CO5 

1.2. Listening: Selling Hawaiian dream  CO1, CO2, 

CO3, CO4, 

CO5 

1.3 Grammar: Tense review- Present and Past 

tenses 
 CO1, CO2, 

CO3, CO4, 

CO5 

1.4 Vocabulary:  

- Verbs and nouns;  

- Descriptive Adjectives and Nouns 

 CO1, CO2, 

CO3, CO4, 

CO5 

1.5 Writing: Adding interest  CO1, CO2, 

CO3, CO4, 

CO5 

1.6 Speaking: Dream package tours  CO1, CO2, 

CO3, CO4, 

CO5 

1.7 Professional skills: Marketing 

Listening: The marketing mix 

Speaking: Marketing Mix analysis 

 CO1, CO2, 

CO3, CO4, 

CO5 

1.8 Case study: Design a tour  CO1, CO2, 

CO3, CO4, 
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CO5 

1.9 Writing a description for a brochure  CO1, CO2, 

CO3, CO4, 

CO5 

Chương 2 Accommodation 6  

2.1. Reading: Accommodation in Japan  CO1, CO2, 

CO3, CO4, 

CO5 

2.2. Vocabulary: Hotel facilities and services ... CO1, CO2, 

CO3, CO4, 

CO5 

2.3 Listening: Choosing a hotel ... CO1, CO2, 

CO3, CO4, 

CO5 

2.4 Hotel Grading 

Listening: Grading of hotels in Spain 

Grammar: Modal verbs 

 CO1, CO2, 

CO3, CO4, 

CO5 

2.5 Professional skills: Dealing with complaints 

Listening: Problems and Solutions 

Speaking: Handling problems 

 CO1, CO2, 

CO3, CO4, 

CO5 

2.6 Case study: Investigate customer complaints  CO1, CO2, 

CO3, CO4, 

CO5 

2.7 Writing a letter of apology  CO1, CO2, 

CO3, CO4, 

CO5 

Chương 3 Destinations 9  

3.1. Reading: Weather and travel chaos  CO1, CO2, 

CO3, CO4, 

CO5 

3.2. Listening: Weather forecasts  CO1, CO2, 

CO3, CO4, 

CO5 

3.3 Vocabulary: Describing climate  CO1, CO2, 

CO3, CO4, 

CO5 

3.4 Writing: Describing climate  CO1, CO2, 

CO3, CO4, 

CO5 

3.5 Where to go? 

Vocabulary: Popular tourist destinations 

Reading: Where to go when 

 CO1, CO2, 

CO3, CO4, 

CO5 

3.6 Grammar: Articles  CO1, CO2, 

CO3, CO4, 
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CO5 

3.7 Professional skills: Offering advice 

Speaking: A personal service 

Listening: Costa De Sauipe 

Speaking: Professional advice 

 CO1, CO2, 

CO3, CO4, 

CO5 

3.8 Writing: An advice email  CO1, CO2, 

CO3, CO4, 

CO5 

3.9 Case study: Develop a destination  CO1, CO2, 

CO3, CO4, 

CO5 

3.10 Writing a press release  CO1, CO2, 

CO3, CO4, 

CO5 

Chương 4 Niche Tourism 6  

4.1. Speaking: Niche Tourism vs mass tourism ... CO1, CO2, 

CO3, CO4, 

CO5 

4.2. Listening: Niche opportunities ... CO1, CO2, 

CO3, CO4, 

CO5 

4.3 Vocabulary: Niche tourism experience  CO1, CO2, 

CO3, CO4, 

CO5 

4.4 Reading: Niche Tourism in South Africa  CO1, CO2, 

CO3, CO4, 

CO5 

4.5 Nice sectors:  

Speaking: Sectors in Niche Tourism 

Vocabulary: Describing sectors in Niche 

Tourism 

Wrting: Describing a niche tourism product 

Grammar: Verb + Infinitive or -Ing form 

 CO1, CO2, 

CO3, CO4, 

CO5 

4.6 Professional skills: Dealing with figures 

Reading: Medical Tourism 

Speaking: Dealing with figures and statitics 

Listening: Medical Tourism Statitics 

 CO1, CO2, 

CO3, CO4, 

CO5 

4.7 Case study: Improve client security  CO1, CO2, 

CO3, CO4, 

CO5 

Chương 5 Cultural Tourism 6  

5.1 Speaking: What is cultural tourism?  CO1, CO2, 

CO3, CO4, 
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CO5 

5.2 Reading: Cultural tourists  CO1, CO2, 

CO3, CO4, 

CO5 

5.3 Vocabulary: Linking words  CO1, CO2, 

CO3, CO4, 

CO5 

5.4 Exhibitions 

Listening: Planning an exhibition 

Grammar: The passive 

Speaking: Describing artefacts 

 CO1, CO2, 

CO3, CO4, 

CO5 

5.5 Professional skills: Effetive meetings 

Reading: Cultural tourism in Britain 

Listening: Festivals in Britain 

Speaking: Choosing a festival 

 CO1, CO2, 

CO3, CO4, 

CO5 

5.6 Case study: Present a proposal  CO1, CO2, 

CO3, CO4, 

CO5 

Chương 6 Running a hotel 6  

6.1. Reading: Have you got what it takes to run a 

hotel? 
 CO1, CO2, 

CO3, CO4, 

CO5 

6.2. Vocabulary: Adjectives ending in –ING and 

–ED 
 CO1, CO2, 

CO3, CO4, 

CO5 

6.3 Listening:  A day in the life of a hotel 

manager 
 CO1, CO2, 

CO3, CO4, 

CO5 

6.4 Hotel inspection 

Speaking: Inspection criteria 

Listening: The hotel inspection 

Speaking: An inspector calls 

Listening: Hotel statitics 

Grammar: have/get something done 

 CO1, CO2, 

CO3, CO4, 

CO5 

6.5 Professional skills: Presentations 

Reading: making presentations 

Listening: Kaizen 

Speaking: Making hotel improvements 

 CO1, CO2, 

CO3, CO4, 

CO5 

6.6 Case study: Transform the team  CO1, CO2, 

CO3, CO4, 

CO5 

6.7 Writing a report  CO1, CO2, 
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CO3, CO4, 

CO5 

Chương 7 Customer Service 6  

7.1. Speaking: Customer expectations  CO1, CO2, 

CO3, CO4, 

CO5 

7.2. Listening: Customer service experiences  CO1, CO2, 

CO3, CO4, 

CO5 

7.3 Vocabulary: Personal qualities  CO1, CO2, 

CO3, CO4, 

CO5 

 7.4 Speaking: Showing you care  CO1, CO2, 

CO3, CO4, 

CO5 

7.5 Customer feedback: 

Speaking: Evaluating feedback 

Listening: Getting Customer feedback 

Grammar: Asking questions 

Speaking: A feedback questionnaire 

 CO1, CO2, 

CO3, CO4, 

CO5 

7.6 Professional skills: Handling telephone calls 

Vocabulary: useful telephone phrases 

Reading: Telephone etiquette 

Speaking: Telephone numbers 

Vocabulary: Multi-word verbs 

Speaking:  A hotel booking 

 CO1, CO2, 

CO3, CO4, 

CO5 

7.7 Case study: Improve customer service  CO1, CO2, 

CO3, CO4, 

CO5 

7.8 Writing a response to a customer  CO1, CO2, 

CO3, CO4, 

CO5 

8. Phương pháp giảng dạy: 

-  Thảo luận: đôi, nhóm 

-  Thuyết trình 

9. Nhiệm vụ của sinh viên: 

Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ như sau: 

- Tham dự tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết. 

- Tham gia đầy đủ các buổi học nhóm để thực hiện các bài tập nhóm được giao và 

được đánh giá kết quả thực hiện.  

- Tham dự kiểm tra giữa học kỳ. 

- Tham dự thi kết thúc học phần. 

- Chủ động tổ chức thực hiện giờ tự học. 

10. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên: 
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10.1. Cách đánh giá 

Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau: 

TT Điểm thành phần Quy định Trọng số CĐR HP 

1 Điểm bài tập nhóm - Báo cáo/thuyết trình 

- Được nhóm xác nhận có tham 

gia  

20% CO1, CO2, 

CO3, CO4, 

CO5 

3 Điểm kiểm tra giữa 

kỳ 

- Thi viết/trắc nghiệm(30 phút) 20% CO1, CO2, 

CO3, CO4, 

CO5 

4 Điểm thi kết thúc 

học phần 

- Thi viết/trắc nghiệm (75 phút) 

- Tham dự đủ 80% tiết lý thuyết 

trở lên 

- Bắt buộc dự thi 

60% CO1, CO2, 

CO3, CO4, 

CO5 

10.2. Cách tính điểm 

- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang 

điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân.  

- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần 

nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần theo thang điểm 10 làm tròn đến một 

chữ số thập phân, sau đó chuyển thành điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 

theo quy định về công tác học vụ của Trường.  

11. Tài liệu học tập:  

Thông tin về tài liệu 
Số đăng ký cá 

biệt 

[1] Jacob, M. (2007), English for International Tourism, Intermediate 

Coursebook , Pearson Education Limited. 

MOL.065770 

[2] Oxford English for Career: Tourism 1 , Student’s book  

[3] Oxford English for Career: Tourism 2, Student’s book  

12. Hướng dẫn sinh viên tự học:  

Tuần Nội dung 

  

1-2 Chương 1: Selling dreams  

1.1. Speaking: Dream vacations 

1.2. Listening: Selling Hawaiian dream 

1.3. Grammar: Tense review- Present and Past tenses 

1.4.Vocabulary:  

1.5. Writing: Adding interest 

1.6. Speaking: Dream package tours 
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1.7. Professional skills 

1.8. Case study: Design a tour 

1.9. Writing a description for a brochure 

 
 

3-4 Chương 2: Accommodation 

2.1. Accommodation in Japan 

2.2. Vocabulary: Hotel facilities and services 

2.3. Listening: Choosing a hotel 

2.4. Hotel Grading 

2.5. Professional skills: Dealing with complaints 

2.6. Case study: Investigate customer complaints 

2.7. Writing a letter of apology 

5-6-7 Chương 3: Destinations 

3.1. Reading: Weather and travel chaos 

3.2. Listening: Weather forecasts 

3.3. Vocabulary: Describing climate 

3.4. Writing: Describing climate 

3.5. Where to go? 

3.6. Grammar: Articles 

3.7. Professional skills: Offering advice 

3.8. Writing: An advice email 

3.9. Case study: Develop a destination 

3.10. Writing a press release 

8-9 Chương 4: Niche Tourism 

4.1. Speaking: Niche Tourism vs mass tourism 

4.2. Listening: Niche opportunities 

4.3. Vocabulary: Niche tourism experience 

4.4. Reading: Niche Tourism in South Africa 

4.5. Nice sectors 

4.6. Professional skills: Dealing with figures 

4.7. Case study: Improve client security 

10-11 Chương 5: Cultural Tourism 

5.1. Speaking: What is cultural tourism? 

5.2. Reading: Cultural tourists 

5.3. Voca 

bulary: Linking words 

5.4. Exhibitions 

5.5. Professional skills: Effetive meetings 

5.6. Case study: Present a proposal 

12-13 Chương 6: Running a hotel 

6.1. Reading: Have you got what it takes to run a hotel? 

6.2. Vocabulary: Adjectives ending in –ING and –ED 

6.3. Listening:  A day in the life of a hotel manager 

6.4. Hotel inspection 
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6.5. Professional skills: Presentations 

6.6. Case study: Transform the team 

6.7. Writing a report 

14-15 Chương 7: Customer Service 

7.1. Speaking: Customer expectations 

7.2. Listening: Customer service experiences 

7.3. Vocabulary: Personal qualities 

7.4. Speaking: Showing you care 

7.5. Customer feedback: 

7.6 Professional skills: Handling telephone calls 

7.7. Case study: Improve customer service 

7.8. Writing a response to a customer 
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc 

 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

1. Tên học phần: Thuế (Taxation) 

- Mã số học phần: KT330 

- Số tín chỉ: 3 tín chỉ 

- Phân bố số tiết: 45 tiết lý thuyết 

2. Đơn vị phụ trách học phần: 

- Bộ môn: Tài chính – Ngân hàng 

- Khoa: Kinh tế 

3. Điều kiện tiên quyết: Đã hoàn thành học phần Nguyên lý kế toán (KT108H) 

4. Mục tiêu của học phần: 

Sau khi học xong học phần này sinh viên có thể đạt được: 

4.1. Kiến thức:  

4.1.1. Giải thích các nguyên lý cơ bản về Thuế 

4.1.2. Hệ thống hóa các văn bản hướng dẫn thực hiện công tác quản lý thuế tại Việt 

Nam;  

4.1.3. Vận dụng các nghiệp vụ thuế tại doanh nghiệp hoặc cơ quan quản lý thuế; 

4.2. Kỹ năng: 

4.2.1. Nhận diện các dấu hiệu sai phạm trong quá trình thực hiện các nghiệp vụ thuế 

của doanh nghiệp 

4.2.2. Tư vấn các vấn đề liên quan đến thuế cho các doanh nghiệp 

4.3. Thái độ 

4.3.1. Có phẩm chất đạo đức cá nhân, đạo đức nghề nghiệp, chấp hành tốt chủ trương, 

chính sách của  Pháp luật của Nhà nước về Thuế 

4.3.2. Tự học để nâng cao kiến thức chuyên môn 

Ma trận tích hợp giữa chuẩn đầu ra của học phần và chuẩn đầu ra của CTĐT. 
 LO1 LO2 LO3 LO4 LO5 LO6 LO7 LO8 LO9 LO10 LO11 LO12 LO13 LO14 

SLO 4.1.1 X  X X X  X X X X  X   

SLO 4.1.2 X              

SLO 4.1.3    X X    X      

SLO 4.2.1        X       

SLO 4.2.2   X     X    X   

SLO 4.3.1              X 

SLO 4.3.2             X  
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5. Mô tả tóm tắt nội dung học phần: 

Học phần cung cấp cho người học những kiến thức chung về Thuế, các yếu tố cấu 

thành Luật Thuế; nội dung và cách tính toán các loại Thuế hiện hành trong hệ thống Thuế 

tại Việt Nam: Giá trị gia tăng, Tiêu thụ đặc biệt, Xuất nhập khẩu, Bảo vệ môi trường, Tài 

nguyên, Thu nhập doanh nghiệp, Thu nhập cá nhân và công tác quản lý Thuế tại Việt Nam.  

6. Cấu trúc nội dung học phần: 

6.1. Lý thuyết 

 Nội dung Số tiết Mục tiêu 

Chương 1. Thuế đại cương 3  

1.1. Khái niệm Thuế 1 4.1.1 

1.2. Phân loại Thuế 1 4.1.1 

1.3. Các yếu tố cấu thành Luật thuế 1 4.1.1 

Chương 2. Quản lý Thuế tại Việt Nam 6  

2.1. Thủ tục đăng ký, kê khai và nộp Thuế 
3 

4.1.1; 4.1.2; 4.2.2 

2.2. Chế độ miễn, giảm và hoàn Thuế 4.1.1; 4.1.2; 4.2.2 

2.3. Công tác kiểm tra, thanh tra Thuế 
3 

4.1.1; 4.1.2; 4.2.2 

2.4. Trình tự, thủ tục xử lý vi phạm trong Thuế 4.1.1; 4.1.2; 4.2.2 

Chương 3 Thuế giá trị gia tăng (GTGT)  6  

3.1. Khái niệm  1 4.1.1; 4.1.3; 4.2.2 

3.2. Người nộp Thuế 1 4.1.1; 4.1.3; 4.2.2 

3.3. Phương pháp tính thuế 3 4.1.1; 4.1.3; 4.2.2 

3.4. Miễn, giảm và hoàn thuế  1 4.1.1; 4.1.3; 4.2.2 

Chương 4 Thuế tiêu thụ đặc biệt  6  

4.1. Khái niệm  1 4.1.1; 4.1.3; 4.2.2 

4.2. Người nộp Thuế 1 4.1.1; 4.1.3; 4.2.2 

4.3. Phương pháp tính thuế 3 4.1.1; 4.1.3; 4.2.2 

4.4. Miễn, giảm và hoàn thuế 1 4.1.1; 4.1.3; 4.2.2 

Chương 5 Thuế xuất, nhập khẩu 4  

5.1. Khái niệm  
1 

4.1.1; 4.1.3; 4.2.2 

5.2. Người nộp Thuế 4.1.1; 4.1.3; 4.2.2 

5.3. Phương pháp tính thuế 2 4.1.1; 4.1.3; 4.2.2 

5.4. Miễn, giảm và hoàn thuế GTGT 1 4.1.1; 4.1.3; 4.2.2 

Chương 6 Thuế bảo vệ môi trường 2  

6.1. Khái niệm 
1 

4.1.1; 4.1.3; 4.2.2 

6.2. Người nộp Thuế 4.1.1; 4.1.3; 4.2.2 

6.3. Phương pháp tính thuế 1 4.1.1; 4.1.3; 4.2.2 

Chương 7 Thuế tài nguyên 3  

7.1. Khái niệm 
1 

4.1.1; 4.1.3; 4.2.2 

7.2. Người nộp Thuế 4.1.1; 4.1.3; 4.2.2 

4.3.  Phương pháp tính thuế 2 4.1.1; 4.1.3; 4.2.2 

Chương 8 Thuế thu nhập doanh nghiệp 6  

8.1. Khái niệm  1 4.1.1; 4.1.3; 4.2.2 
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 Nội dung Số tiết Mục tiêu 

8.2. Người nộp Thuế 1 4.1.1; 4.1.3; 4.2.2 

8.3. Phương pháp tính thuế 3 4.1.1; 4.1.3; 4.2.2 

8.4. Miễn, giảm và hoàn thuế 1 4.1.1; 4.1.3; 4.2.2 

Chương 9 Thuế thu nhập cá nhân 6 

1 

1 

3 

1 

 

9.1. Khái niệm  4.1.1; 4.1.3; 4.2.2 

9.2. Người nộp Thuế 4.1.1; 4.1.3; 4.2.2 

9.3. Phương pháp tính thuế 4.1.1; 4.1.3; 4.2.2 

9.4. Miễn, giảm và hoàn thuế 4.1.1; 4.1.3; 4.2.2 

Chương 10 Các loại thuế khác 3 4.1.1; 4.1.3; 4.2.2 

6.2. Thực hành: Không 

7. Phương pháp giảng dạy: 

Kết hợp lý thuyết với thảo luận và phân tích tình huống thực tiễn 

8. Nhiệm vụ của sinh viên: 

Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ như sau: 

- Tham dự tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết. 

- Tham dự kiểm tra giữa học kỳ. 

- Tham dự thi kết thúc học phần. 

- Chủ động tổ chức thực hiện giờ tự học. 

9. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên: 

9.1 Ma trận tích hợp giữa chuẩn đầu ra của môn học, chuẩn đầu ra của chương trình, 

và phương pháp đánh giá 

 

Chuẩn đầu ra của môn học (SLOs) Phương pháp đánh giá và tỷ trọng  Chuẩn đầu 

ra của 

chương 

trình (LOs) 

Phương pháp đánh 

giá 

Tỷ trọng % 

SLO 4.1.1 Giải thích các nguyên lý cơ 

bản về Thuế 

 

Kiểm tra #1 10 LO1; LO3; 

LO4; LO5; 

LO7; LO8; 

LO9; LO10; 

LO12  

Kiểm tra giữa kỳ  40 

  

Thi cuối kỳ  50 

SLO 4.1.2 Hệ thống hóa các văn bản 

hướng dẫn thực hiện công tác quản lý 

thuế tại Việt Nam;  

 

Kiểm tra #1 10 LO1; LO8; 

LO12 Kiểm tra giữa kỳ  40 

  

Thi cuối kỳ  50 

SLO 4.1.3 Vận dụng các nghiệp vụ thuế 

tại doanh nghiệp hoặc cơ quan quản lý 

thuế; 

Kiểm tra #1 10 LO3; LO4; 

LO5; LO8; 

LO9; LO12 
Kiểm tra giữa kỳ 40 

Thi cuối kỳ  50 

SLO 4.2.1 Nhận diện các dấu hiệu sai 

phạm trong quá trình thực hiện các 

Kiểm tra #1 10ß LO3; LO4; 

LO8 Kiểm tra giữa kỳ 40 
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nghiệp vụ thuế của doanh nghiệp 

. 

 

Bài tập nhóm  20 

Thi cuối kỳ 30 

SLO 4.2.2 Tư vấn các vấn đề liên quan 

đến thuế cho các doanh nghiệp 

 

Kiểm tra #1 10 LO3; LO4; 

LO8; LO9; 

LO10; 

LO12 

Kiểm tra giữa kỳ 40 

Bài tập nhóm  20 

Thi cuối kỳ 30 

SLO 4.3.1 Có phẩm chất đạo đức cá 

nhân, đạo đức nghề nghiệp, chấp hành 

tốt chủ trương, chính sách của  Pháp 

luật của Nhà nước về Thuế 

 

 

Kiểm tra #1 10 LO14 

Kiểm tra giữa kỳ 40 

Bài tập nhóm 20 

Thi cuối kỳ 30 

SLO 4.3.2 Tự học để nâng cao kiến 

thức chuyên môn. 

 

Kiểm tra #1 10 LO13 

Kiểm tra giữa kỳ 40 

Bài tập nhóm 20 

Thi cuối kỳ 30 

9.2. Cách tính điểm 

Học phần được đánh giá như sau: 

TT Điểm thành phần Quy định Trọng số Mục tiêu 

1 Điểm kiểm tra giữa kỳ 
- Thi viết/trắc nghiệm 

 
30% 4.1.1; 4.1.2, 4.1.3 

2 Điểm thi kết thúc học phần 
- Thi viết/trắc nghiệm 

- Bắt buộc dự thi 
70% 4.1.1; 4.1.2, 4.1.3 

- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 

(từ 0 đến 10) vàđược làm tròn đến một chữ số thập phân.  

- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân 

với trọng số tương ứng. Điểm học phần được tính theo thang điểm 10 (được làm tròn 

đến một chữ số thập phân) và được chuyển thành điểm chữ theo thang điểm 4 theo quy 

chế công tác học vụ của Trường.  

10. Tài liệu học tập  

 

Thông tin về tài liệu Số đăng ký cá biệt 

[1] Trương Đông Lộc (2010), Bài giảng Thuế, Nhà xuất bản Đại học 

Cần Thơ 

 

[2] Các văn bản pháp luật về Thuế: 

[2.1] Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng 

2008 (2013).  Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

[2.2] Luật thuế tiêu thụ đặc biệt (2008). Quốc hội nước Cộng hòa xã 

hội chủ nghĩa Việt Nam. 

[2.3] Luật thuế bảo vệ môi trường (2012). Quốc hội nước Cộng hòa 

xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

[2.4] Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế Thu nhập doanh 

 



130 

 

nghiệp 2008 (2013). Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam. 

[2.5] Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế Thu nhập cá 

nhân (2013). Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

[2.6] Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế (2013). 

Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.  

11. Hướng dẫn sinh viên tự học 

Tuần Nội dung 
Lý thuyết 

(tiết) 
Nhiệm vụ của sinh viên 

1 Chương 1:Thuế đại cương 

1.1. Khái niệm về Thuế 

1.2. Phân loại Thuế 

1.3. Các yếu tố cấu thành Luật thuế 

3 
 

 

-Nghiên cứu trước tài liệu [1]: Chương 1 

2 Chương 2: Quản lý Thuế tại Việt 

Nam 

2.1. Thủ tục đăng ký, kê khai và 

nộp thuế 

2.2. Chế độ miễn, giảm và hoàn 

thuế 

3 
 

 

 

- Nghiên cứu trước tài liệu [2.6] 

3 2.3. Kiểm tra, thanh tra thuế 

2.4. Trình tự, thủ tục xử lý vi phạm 

về thuế 

3 -Xem lại nội dung 2.1 và 2.2 đã học ở 

tuần 2 

 

4 Chương 3: Thuế GTGT 

3.1. Khái niệm  

3.2. Người nộp thuế 

3.3. Phương pháp tính thuế 

3 
- Nghiên cứu trước: Tài liệu [1], chương 

2; tài liệu [2.1] 

 

5 Chương 3: Thuế GTGT 

3.3. Phương pháp tính thuế  

3.4. Chế độ miễn giảm và hoàn 

thuế 

3 
- Nghiên cứu trước: Tài liệu [1], chương 

2; tài liệu [2.1] 

 

6 Chương 4. Thuế TTĐB 

4.1. Khái niệm  

4.2. Người nộp thuế 

4.3. Phương pháp tính thuế 

3 

- Nghiên cứu trước: Tài liệu [1], chương 

3; tài liệu [2.2]; 

7 Chương 4. Thuế TTĐB 

4.3. Phương pháp tính thuế  

4.4. Chế độ miễn, giảm và hoàn 

thuế 

3 

- Nghiên cứu trước: Tài liệu [1], chương 

3; tài liệu [2.2]; 

8 Chương 5. Thuế xuất, nhập khẩu 

5.1. Khái niệm 

5.2. Người nộp thuế 

5.3. Phương pháp tính thuế 

5.4. Chế độ miễn, giảm và hoàn 

thuế 

3 

- Nghiên cứu trước: Tài liệu [1], chương 

4;  

9 Chương 5. Thuế xuất, nhập khẩu 

5.3. Phương pháp tính thuế 

Chương 6. Thuế bảo vệ môi 

trường 

6.1. Khái niệm 

6.2. Người nộp thuế 

1 

2  

 

- Nghiên cứu trước tài liệu [2.3]. 

 



131 

 

Tuần Nội dung 
Lý thuyết 

(tiết) 
Nhiệm vụ của sinh viên 

6.3. Phương pháp tính thuế 

10 Chương 7. Thuế tài nguyên 

7.1. Khái niệm 

7.2. Người nộp thuế 

7.3. Phương pháp tính thuế 

 

3 
 

 

- Nguyên cứu trước tài liệu [1], chương 

7. 

11 Chương 8. Thuế thu nhập doanh 

nghiệp 

8.1. Khái niệm 

8.2. Người nộp thuế 

8.3. Phương pháp tính thuế 

 

3 

- Nghiên cứu trước: Tài liệu [1], chương 

5; tài liệu [2.4] 

12 Chương 8. Thuế thu nhập doanh 

nghiệp 

8.3. Phương pháp tính thuế  

8.4. Chế độ miễn, giảm và hoàn 

thuế TNDN 

 

3 

 

 - Ôn lại các nội dung chương 8 

 

13 Chương 9. Thuế thu nhập cá 

nhân 

9.1. Khái niệm 

9.2. Người nộp thuế 

9.3. Phương pháp tính thuế 

 

3 

 

 

- Nghiên cứu trước tài liệu [1], chương 6 

và tài liệu [2.5] 

 

 

14 Chương 9. Thuế thu nhập cá 

nhân 

9.3. Phương pháp tính thuế 

9.4. Chế độ miễn, giảm và hoàn 

thuế 

 

3 

- Ôn lại các nội dung chương 9 

 

15 Chương 10. Các loại thuế khác 3 - Ôn lại 9 chương 
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc  

 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN  

1. Tên học phần: Dự báo kinh tế 

- Mã số học phần: KT420 

- Số tín chỉ: 3 tín chỉ 

- Phân bố số tiết: 35 tiết lý thuyết, 20 tiết thực hành máy tính và thảo luận nhóm 

2. Đơn vị phụ trách học phần: 

- Bộ môn: Kinh tế 

- Khoa/Viện: Kinh tế 

3. Điều kiện tiên quyết: đã hoàn thành học phần Kinh Tế Lượng (KT113) 

4. Mục tiêu của học phần: 

Học phần giới thiệu cho sinh viên kiến thức tổng quan về dự báo và ứng dụng các 

phương pháp thống kê/kinh tế lượng trong công tác dự báo. Nội dung chính của học 

phần cung cấp các kỹ thuật dự báo cơ bản phục vụ cho công tác dự báo vi mô và vĩ mô. 

Cụ thể, các phương pháp/mô hình dự báo tập trung vào các chỉ tiêu quan trọng trong 

hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp như doanh số và chi phí hoạt động,... cũng như 

các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu của nền kinh tế như GDP, lãi suất, chỉ số giá chứng khoán, 

giá vàng, giá dầu, tỷ giá hối đoái và nhiều chỉ số quan trọng khác. Các phần mềm dự báo 

cũng như các tình/huống bài tập sẽ được giới thiệu và phân tích trong học phần.  

4.1. Kiến thức:  

4.1.1.  Thực hiện các dự báo kinh tế bằng phương pháp định tính. 
 

4.1.2.  Thực hiện các dự báo kinh tế với số liệu chuỗi thời gian. 
 

4.1.3.  Thực hiện các dự báo kinh tế với số liệu không gian. 
 

4.1.4.  Lựa chọn các phương pháp dự báo phù hợp trong điều kiện dữ liệu sẵn có. 
 

4.1.5.  Đánh giá độ tin cậy của các mô hình dự báo. 
 

4.1.6.  Tổ chức thực hiện dự báo kinh tế. 

4.2. Kỹ năng: 

4.2.1.  Ứng dụng các kỹ thuật thống kê trong dự báo kinh tế. 
 
4.2.2.  Sử dụng các phần mềm kinh tế lượng (STATA, EVIEWS) trong dự 

báo định lượng. 

4.3. Thái độ:  

4.3.1. Có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp và cá nhân tốt như trung thực, có 

trách nhiệm, có ý thức tổ chức kỷ luật, tuân thủ các quy định, tự tin.
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4.3.2. Rèn luyện tính tự học và tìm tòi nghiên cứu khoa học.  

5. Mô tả tóm tắt nội dung học phần: 
Học phần cung cấp cho sinh viên các kỹ thuật dự báo cơ bản phục vụ cho công tác dự 

báo vi mô và vĩ mô. Học phần trình bày các phương pháp/mô hình dự báo định lượng 

và định tính dựa trên số liệu sẵn có. 

6. Cấu trúc nội dung học phần: 

 Nội dung  Số tiết  Mục tiêu  

Chương 1. Tổng quan về dự báo kinh tế 5 

4.1.1; 4.2.1; 

4.2.2; 4.3.2; 

4.3.2 

1.1. Dự báo và vai trò của dự báo kinh tế  

1.2. Nhu cầu đối với dự báo  

1.3. Phân loại dự báo  

1.4. Phương pháp luận của dự báo định lượng  

1.5. Quy trình thực hiện dự báo   

1.6. Đo lường mức độ chính xác của dự báo  

Chương 2. Phân tích dữ liệu và lựa chọn mô hình dự 

báo 

3 

4.1.2; 4.1.3; 

4.1.4; 4.2.1; 

4.2.2; 4.3.1; 

4.3.2 

2.1. Chất lượng dữ liệu  

2.2. Các thành phần của một chuỗi thời gian  

2.3. Tự tương quan và giản đồ tự tương quan  

2.4. Hệ số tự tương quan và nhận dạng dữ liệu  

2.5. Lựa chọn mô hình dự báo  

2.6. Xác định độ chính xác của các kỹ thuật dự báo      

Chương 3. Các mô hình dự báo giản đơn 3 

4.1.2; 4.1.4; 

4.1.5; 4.1.6; 

4.2.1; 4.2.2; 

4.3.1; 4.3.2 

3.1. Các mô hình dự báo thô  

3.2. Các phương pháp dự báo trung bình  

3.3. Phương pháp san mũ giản đơn  

3.4. Phương pháp san mũ Holt  

3.5. Phương pháp san mũ Winters  

Chương 4 Dự báo bằng các mô hình xu thế 

 

3 

4.1.2; 4.1.4; 

4.1.5; 4.1.6; 

4.2.1; 4.2.2; 

4.3.1; 4.3.2 

4.1. Tổng quan về hàm xu thế  

4.2. Các phương pháp nhận dạng hàm xu thế  

4.3. Ước lượng và kiểm định hàm xu thế  

4.4. Thực hiện dự báo bằng hàm xu thế  

4.5. Ví dụ về hàm xu thế bậc nhất, bậc hai  

4.6. Ví dụ về hàm tăng trưởng mũ  

Chương 5 Dự báo bằng phương pháp phân tích 6 4.1.2; 4.1.4; 

4.1.5; 4.1.6; 

4.2.1; 4.2.2; 

5.1. Bốn thành phần của chuỗi thời gian  

5.2. Điều chỉnh yếu tố mùa  
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 Nội dung  Số tiết  Mục tiêu  

5.3. Dự báo với mô hình nhân tính  4.3.1; 4.3.2 

5.4. Dự báo với mô hình cộng tính  

5.5. Kiểm định tính mùa vụ  

Chương 6 Dự báo bằng phân tích hồi quy 3 

4.1.3; 4.1.4; 

4.1.5; 4.1.6; 

4.2.1; 4.2.2; 

4.3.1; 4.3.2 

6.1. Mô hình hồi quy bội  

6.2. Ước lượng mô hình hồi quy  

6.3. Các giả định của mô hình hồi quy tuyến tính 

cổ điển 

 

6.4. Hồi quy trong trường hợp các giả định không 

thỏa 

 

6.5. Ứng dụng dự báo  

Chương 7 Các mô hình dự báo theo phương pháp 

Box-Jenkins 

6 

4.1.2; 4.1.4; 

4.1.5; 4.1.6; 

4.2.1; 4.2.2; 

4.3.1; 4.3.2 

7.1. Kinh tế lượng về chuỗi thời gian  

7.2. Tổng quan về các mô hình ARIMA  

7.3. Tính dừng  

7.4. Chuỗi dừng sai phân  

7.5. Kiểm định tính dừng  

7.6. Kiểm định nghiệm đơn vị  

7.7. Mô hình bình quân di động MA  

7.8. Mô hình ARMA  

7.9. Mô hình ARIMA  

7.10. Ước lượng mô hình ARIMA  

7.11. Dự báo với mô hình ARIMA  

Chương 8 Các mô hình ARCH/GARCH và dự báo rủi 

ro 

6 

4.1.3; 4.1.4; 

4.1.5; 4.1.6; 

4.2.1; 4.2.2; 

4.3.1; 4.3.2 

8.1. Giới thiệu chung  

8.2. Các mô hình ARCH  

8.3. Kiểm định ảnh hưởng ARCH  

8.4. Ước lượng các mô hình ARCH  

8.5. Các mô hình GARCH  

8.6. Ước lượng mô hình GARCH  

 

7. Phương pháp giảng dạy: 

Giảng viên trình bày các vấn đề lý thuyết cốt lõi, sinh viên được chia thành các nhóm nhỏ 

để làm bài tập nhóm. 

 

- Giảng trên lớp: Số giờ giảng trên lớp là 35 tiết, giảng viên trình bày những vấn đề quan 

trọng, cốt lõi trong các chương và giải đáp thắc mắc của sinh viên về các nội dung trong mỗi 

chương 
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- Bài tập nhóm: Mỗi nhóm 4-5 sinh viên sẽ được giảng viên phân công hoặc tự chọn (nếu 

giảng viên đồng ý). Mỗi nhóm chọn một vấn đề dự báo (dự báo trong doanh nghiệp, các chỉ 

số kinh tế vĩ mô), thiết kế nghiên cứu, thu thập và xử lý số liệu. Mỗi nhóm viết báo cáo để 

trình bày kết quả nghiên cứu của nhóm. 

8. Nhiệm vụ của sinh viên: 

Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ như sau: 

- Trước khi đến lớp, sinh viên cần đọc trước tài liệu theo hướng dẫn; 

- Tham dự tối thiểu 80% số giờ học lý thuyết; 

- Chủ động tổ chức thực hiện giờ tự học, tham gia đầy đủ, thu thập số liệu thông 
tin đóng góp vào bài nghiên cứu nhóm; 

- Các nhóm chủ động tổ chức quản lý nhóm, phân công nhiệm vụ công bằng và rõ ràng; 

- Tham dự thi kết thúc học phần. 

9. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên: 

9.1. Cách đánh giá 

Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau: 

TT Điểm thành phần Quy định Trọng số Mục tiêu 

1 Điểm bài tập nhóm - Báo cáo kết quả nghiên cứu 

của nhóm 

- Điểm chuyên cần dùng làm cơ 

sở xác định mức độ tham gia, 

đóng góp hoạt động nhóm 

30% 4.1.1; 4.1.2; 

4.1.3; 4.1.4; 

4.1.5;  4.2.1; 

4.2.2; 4.2.3; 

4.2.4; 4.2.5; 

4.3.1; 4.3.2 

2 Điểm  thi  kết  thúc 
học phần 

- Thi viết/trắc nghiệm (90 phút) 
- Bắt buộc dự thi 

70% 4.1.1; 4.1.2; 
4.1.3; 4.1.4; 

4.1.5;  4.2.1; 

4.2.2; 4.2.3; 

4.2.4; 4.2.5; 

4.3.1; 4.3.2 

 

9.2. Cách tính điểm 

- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 

10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân.  

- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần 

nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần theo thang điểm 10 làm tròn đến một 

chữ số thập phân, sau đó chuyển thành điểm chữ theo quy định về công tác học vụ 

của Trường Đại học Cần Thơ.   

10. Tài liệu học tập 

Thông tin tài liệu Số đăng ký cá biệt 

[1]  Nguyễn  Trọng  Hoài,  Phùng  Thanh  Bình,  Nguyễn  
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11. Hướng dẫn sinh viên tự học: 
 

 
 

Tuần 

 

 
 

Nội dung 

 

Lý  

thuyết 

(tiết) 

 
Thực 

hành 

(tiết) 

 

 
 

Nhiệm vụ của sinh viên 

1-2 - Sinh hoạt và giới 
thiệu 
tóm  tắt  nội  dung  

môn học. 

- Chương 1. 

3 0 - Ghi chú lại để thực hiện và chuẩn 
bị các tài liệu theo yêu cầu. 

- Sinh viên tự ôn lại các kiến thức về 

xác  suất  thống  kê,  kinh  tế  lượng 

trong học phần KT108 và KT113. 

- Hình thành  các nhóm học tập  và 

chủ đề nghiên cứu. 

- Tìm tài liệu tham khảo. 
- Xem trước nội dung chương 2. 

3-6 Chương 2 6 3 - Xem lại các nội dung của chương. 

- Thực hành với số liệu chuỗi thời 

gian trên máy tính. 

- Lựa chọn dữ liệu và phương pháp 

dự báo cho bài tập nhóm. 

- Xem trước nội dung chương 3, 4 

trong các TLTK. 

7-10 Chương 3 và 4 6 3 - Xem lại các nội dung của chương. 
- Thực hành dự báo giản đơn và xu 

thế trên máy tính. 

- Thực hiện các bài tập về nhà được 

cho. 

- Thu thập số liệu cho bài tập nhóm. 

- Xem trước nội dung chương 5, 6 

trong các TLTK. 

Khánh Duy, 2009, Dự báo và phân tích dữ liệu trong 

kinh tế và tài chính. NXB Thống kê. 

[2] Vũ Thiếu, Nguyễn Quang Dong và Nguyễn Khắc Minh, 

2001, Kinh Tế Lượng, Nhà Xuất Bản Khoa Học Kỹ Thuật. 
 

[3] Gujarati, D., 2004, Essential Econometrics, McGraw 

Hill. 
 

[4] Franses, P.H. (1998). Time series models for business and 
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11-13 Chương 5 và 6 6 3 - Xem lại các nội dung của chương. 
- Thực hành phân tích và dự báo với 

mô hình hồi quy. 

- Thực hiện các bài tập về nhà được 

cho. 

- Xử lý số liệu, lựa chọn mô hình cho 

bài tập nhóm, viết báo cáo bào tập 

nhóm. 
-  Xem  trước  nội  dung  chương  7 

trong các TLTK. 

14-15 Chương 7 và 8 12 3 - Xem lại nội dung của chương trình. 

- Thực hiện các bài tập về nhà được 

cho. 
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc 
 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN  

1. Tên học phần: Marketing du lịch (Tourism Marketing) 

- Mã số học phần: KT397 

- Số tín chỉ học phần: 3 tín chỉ  

- Số tiết học phần: 45 tiết lý thuyết 

2. Đơn vị phụ trách học phần: 

- Bộ môn: Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 

- Khoa/Viện/Trung tâm/Bộ môn: Kinh tế 

3. Điều kiện tiên quyết: KT104 

4. Mục tiêu của học phần:  

Mục 

tiêu 
Nội dung mục tiêu 

CĐR 

CTĐT 

4.1 

Hiểu rõ đặc điểm ngành dịch vụ du lịch và lữ hành; phân tích 

môi trường kinh doanh, hành vi và nhu cầu của du khách; các 

chiến lược marketing cho đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch và 

lữ hành 

2.1.3a; 

2.1.3b; 

2.1.3c; 

2.1.3d 

4.2 

Vận dụng kiến thức thực hiện nghiên cứu và phân tích môi 

trường kinh doanh, hành vi, nhu cầu du khách; phân tích và xây 

dựng chiến lược marketing cho đơn vị kinh doanh dịch vụ du 

lịch và lữ hành 

2.2.1a; 

2.2.1b 

4.3 
Hoàn thiện kỹ năng viết, thuyết trình/báo cáo các chiến lược 

marketing dựa trên kỹ năng làm việc nhóm hữu hiệu 

2.2.2b; 

2.2.2c; 

2.2.2d 

4.4 

Thể hiện tác phong chuyên nghiệp trong phân tích, đánh giá và 

xây dựng chiến lược marketing dựa trên tư duy khoa học và ý 

thức bảo vệ môi trường, cảnh quan du lịch 

2.3a; 2.3b; 

2.3c; 2.3d 

5. Chuẩn đầu ra của học phần:  

CĐR 

HP 
Nội dung chuẩn đầu ra 

Mục 

tiêu 

CĐR 

CTĐT 

 Kiến thức   

CO1 

So sánh bản chất sự khác biệt giữa marketing sản phẩm 

hữu hình và marketing ứng dụng trong ngành dịch vụ du 

lịch và lữ hành 

4.1 2.1.3a 

CO2 Phân tích môi trường kinh doanh, hành vi và nhu cầu du 4.1 
2.1.3a; 

2.1.3b; 
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CĐR 

HP 
Nội dung chuẩn đầu ra 

Mục 

tiêu 

CĐR 

CTĐT 

 Kiến thức   

khách tại đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch và lữ hành 2.1.3c 

CO3 
Phân tích, đánh giá và xây dựng chiến lược marketing 

cho đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch và lữ hành 
4.1 

2.1.3a; 

2.1.3b; 

2.1.3c; 

2.1.3d 

 Kỹ năng   

CO4 

Vận dụng kiến thức để thực hiện các nghiên cứu và phân 

tích môi trường kinh doanh, hành vi, nhu cầu của du 

khách tại đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch và lữ hành 

4.2 
2.2.1a; 

2.2.1b 

CO5 

Vận dụng kiến thức nhằm phân tích và đề xuất chiến 

lược marketing cho đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch và 

lữ hành 

4.2 
2.2.1a; 

2.2.1b 

CO6 Phối hợp làm việc nhóm một cách hiệu quả 4.3 

2.2.2b; 

2.2.2c; 

2.2.2d 

CO7 

Thực hành nhằm hoàn thiện kỹ năng viết và kỹ năng 

thuyết trình chiến lược marketing của đơn vị kinh doanh 

dịch vụ du lịch và lữ hành 

4.3 

2.2.2b; 

2.2.2c; 

2.2.2d 

 Thái độ/Mức độ tự chủ và trách nhiệm   

CO8 

Thể hiện tác phong chuyên nghiệp của chuyên viên 

marketing và ý thức được văn hóa phục vụ chuẩn mực 

trong ngành dịch vụ du lịch và lữ hành 

4.4 

2.3a; 

2.3b; 

2.3c 

CO9 
Thể hiện tinh thần trách nhiệm, đạo đức trong kinh 

doanh, ý thức bảo vệ môi trường, cảnh quan du lịch 
4.4 2.3d 

 

6. Mô tả tóm tắt nội dung học phần: 

Học phần marketing du lịch giúp sinh viên khái quát kiến thức tổng quan về 

Marketing và ứng dụng marketing vào ngành dịch vụ du lịch và lữ hành. Sinh viên sẽ 

được tìm hiểu về phương thức phân tích nhu cầu du khách, phát triển cơ hội thị trường; 

chiến lược marketing cho đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch và lữ hành. Trên cơ sở đó, 

sinh viên sẽ ứng dụng vào thực tế nhằm phân tích, đánh giá và xây dựng chiến lược 

marketing cho một đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch và lữ hành cụ thể trên thị trường. 

Do đặc điểm khác biệt của dịch vụ du lịch cũng như tính đa dạng của du khách, 

marketing du lịch đòi hỏi phương thức ứng dụng khác với marketing các sản phẩm 

hữu hình. 

7. Cấu trúc nội dung học phần: 
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 Nội dung Số tiết CĐR HP 

Chương 1. Tổng quan về marketing và marketing du lịch 3 CO1; CO6; 

C08; CO9 

1.1. Marketing 1  

1.2. Marketing du lịch 2  

Chương 2. Phân tích môi trường marketing trong ngành du 

lịch 

9 CO2; C04; 

CO6; CO8; 

CO9 

2.1. Môi trường marketing 1,5  

2.2. Nghiên cứu marketing trong ngành du lịch 1,5  

2.3. Phân tích hành vi khách du lịch 1,5  

2.4. Thị trường du lịch và phân khúc thị trường du lịch 1,5  

2.5. Chiến lược định vị 3  

Chương 3. Phát triển chiến lược marketing trong du lịch 24 CO3; CO5; 

CO6; CO8; 

CO9 

        3.1. Thiết kế và quản lý sản phẩm 6  

3.2. Chiến lược giá 6  

3.3. Chiến lược phân phối 3  

3.4. Chiến lược chiêu thị 3  

3.5. Chiến lược marketing hỗn hợp mở rộng trong ngành 

du lịch 

3  

3.6. E-marketing trong ngành du lịch 3  

Chương 4. Lập kế hoạch marketing cho đơn vị kinh doanh 

du lịch 

3 CO3; CO4; 

CO5; CO6; 

CO8; CO9 

4.1. Phân tích thực trạng 1  

4.2. Xác định mục tiêu marketing 2  

4.3. Chiến lược marketing dịch vụ du lịch 3  

4.4. Kế hoạch hành động và kiểm soát marketing dịch vụ 6  

Chương 5. Viết báo cáo và thuyết trình chiến lược marketing 

của đơn vị kinh doanh du lịch 

6 CO4; CO5; 

CO6; CO7; 

CO8; CO9 

8. Phương pháp giảng dạy: 

- Nhằm đạt được các mục tiêu trên, phương pháp giảng dạy được áp dụng cho học 

phần này là giảng viên sẽ cùng sinh viên từng bước tổng hợp kiến thức về các chiến 

lược marketing và phân biệt những đặc trưng của các chiến lược marketing trong 

ngành dịch vụ du lịch thông qua những trường hợp kinh doanh thực tế hoặc nêu các 

vấn đề cho sinh viên thảo luận.  

- Nhóm sinh viên (5-7 sinh viên) được yêu cầu thực hiện một bài thuyết trình trước 

lơp về chiến lược marketing của một đơn vị kinh doanh trong ngành dịch vụ du lịch 

và lữ hành trên thực tế.  

9. Nhiệm vụ của sinh viên: 

Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ như sau: 

- Tham dự tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết. 

- Tham gia đầy đủ 100% thời gian thực hiện bài thuyết trình theo nhóm và báo cáo 

trước lớp. 

- Bắt buộc dự thi kết thúc học phần. 
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- Chủ động tổ chức thực hiện giờ tự học.  

10. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên: 

10.1. Cách đánh giá 

Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau: 

TT Điểm thành phần Quy định Trọng số CĐR HP 

1 Điểm bài tập nhóm 

(viết và báo cáo đề 

cương nghiên cứu) 

- Báo cáo kết quả nghiên cứu 

theo chủ đề theo nhóm  

- Tham gia 100% số giờ làm 

việc của nhóm 

40% CO1; CO2; 

CO3; CO4; 

CO5; CO6; 

CO7; CO8; 

CO9; 

2 Điểm chuyên cần 

và thảo luận nhóm 

Tham gia tích cực và đầy đủ các 

buổi làm việc nhóm 

10% CO6 

3 Điểm thi kết thúc 

học phần 

- Thi tự luận + trắc nghiệm  

- Tham dự đủ 80% tiết lý thuyết 

và 100% giờ thực hành 

- Bắt buộc dự thi 

50% CO1; CO2; 

CO3; CO4; 

CO5; CO8; 

CO9; 

 

10.2. Cách tính điểm 

- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang 

điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân.  

- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần 

nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần theo thang điểm 10 làm tròn đến một 

chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 

4 theo quy định về công tác học vụ của Trường.  

11. Tài liệu học tập:  

Thông tin về tài liệu Số đăng ký cá biệt 

[1] Kotler, P., Bowen, J.T. & Makens, J.C. (2014). Marketing 

for Hospitality and Tourism, Pearson, USA. 

MON.048936 

[2] Hà Nam Khánh Giao (2011), Marketing du lịch, NXB tổng 

hợp Thành phố Hồ Chí Minh 

MOL.069183 

[3] Trần Ngọc Nam, Trần Huy Khang (2001), Marketing du lịch, 

NXB Thành phố Hồ Chí Minh 

MOL.051515 

 

12. Hướng dẫn sinh viên tự học: 

Tuần Nội dung 

Lý 

thuyết 

(tiết) 

Thực 

hành 

(tiết) 

Nhiệm vụ của sinh viên 

1 Chương 1: Tổng quan về 

marketing và marketing 

du lịch 

1.1. Marketing 

3 0 - Nghiên cứu trước: 

+ Tài liệu [1]: Chương 1,2,3; 

+ Tài liệu [2]: Chương 1; 

+ Tài liệu [3]: Chương 1 
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1.2. Marketing du lịch 

 

 

2 Chương 2: Phân tích môi 

trường marketing trong 

ngành du lịch 

2.1. Môi trường marketing 

2.2. Nghiên cứu marketing 

trong ngành du lịch 

3 0 - Nghiên cứu trước: 

+ Tài liệu [1]: Chương 4; 

+ Tài liệu [2]: Chương 2 

 

3 Chương 2: Phân tích môi 

trường marketing trong 

ngành du lịch 

2.3. Phân tích hành vi 

khách du lịch 

2.4. Thị trường du lịch và 

phân khúc thị trường du 

lịch 

3 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

- Nghiên cứu trước: 

+ Tài liệu [1]: Chương 5,6,7; 

+ Tài liệu [2]: Chương 3; Chương 4 

+ Tài liệu [3]: Chương 2 

4 Chương 2: Phân tích môi 

trường marketing trong 

ngành du lịch 

2.5. Chiến lược định vị 

3 0 - Nghiên cứu trước: 

+ Tài liệu [1]: Chương 8; 

+ Tài liệu [2]: Chương 4 

 

5 Chương 3: Phát triển 

chiến lược marketing 

trong du lịch 

3.1. Thiết kế và quản lý 

sản phẩm (buổi 1) 

3 0 - Nghiên cứu trước: 

+ Tài liệu [1]: Chương 9; 

+ Tài liệu [2]: Chương 3 

+ Tài liệu [3]: Chương 7 

6 Chương 3: Phát triển 

chiến lược marketing 

trong du lịch 

3.1. Thiết kế và quản lý 

sản phẩm (buổi 2) 

3 0 - Nghiên cứu trước: 

+ Tài liệu [1]: Chương 9; 

+ Tài liệu [2]: Chương 3 

+ Tài liệu [3]: Chương 7 

7 Chương 3: Phát triển 

chiến lược marketing 

trong du lịch 

3.2. Chiến lược giá (buổi 

1) 

3 0 - Nghiên cứu trước: 

+ Tài liệu [1]: Chương 11; 

+ Tài liệu [2]: Nghiên cứu 8; 

+ Tài liệu [3]: Chương 4 

8 Chương 3: Phát triển 

chiến lược marketing 

trong du lịch 

3.2. Chiến lược giá (buổi 

2) 

3 0 - Nghiên cứu trước: 

+ Tài liệu [1]: Chương 11; 

+ Tài liệu [2]: Nghiên cứu 8; 

+ Tài liệu [3]: Chương 4 

9 Chương 3: Phát triển 

chiến lược marketing 

trong du lịch 

3.3. Chiến lược phân phối 

3 0 - Nghiên cứu trước: 

+ Tài liệu [1]: Chương 12; 

+ Tài liệu [2]: Chương 9; 

+ Tài liệu [3]: Chương 5 

10 Chương 3: Phát triển 

chiến lược marketing 

trong du lịch 

3.4. Chiến lược chiêu thị 

3 0 - Nghiên cứu trước: 

+ Tài liệu [1]: Chương 14 & 15; 

+ Tài liệu [2]: Chương 10,11&12; 

+ Tài liệu [3]: Chương 6; 

11 Chương 3: Phát triển 

chiến lược marketing 

trong du lịch 

3 0 - Nghiên cứu trước: 

+ Tài liệu [2]: Chương 6 
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3.5. Chiến lược marketing 

hỗn hợp mở rộng trong 

ngành du lịch 

12 Chương 3: Phát triển 

chiến lược marketing 

trong du lịch 

3.6. E-marketing trong 

ngành du lịch 

3 0 - Nghiên cứu trước: 

+ Tài liệu [1]: Chương 16 

 

13 Chương 4: Lập kế hoạch 

marketing cho đơn vị 

kinh doanh du lịch  
4.1. Phân tích thực trạng 

4.2. Xác định mục tiêu 

marketing 

4.3. Chiến lược marketing 

dịch vụ du lịch 

4.4. Kế hoạch hành động 

và kiểm soát marketing 

dịch vụ du lịch 

3 0 - Nghiên cứu trước: 

+ Tài liệu [1]: Chương 18; 

+ Tài liệu [2]: Chương 7; 

 

14 Chương 5: Thuyết trình 

chiến lược marketing của 

đơn vị kinh doanh du 

lịch 

3 0 Nhóm sinh viên chọn chủ đề và chuẩn 

bị thuyết trình trước lớp 

15 Chương 5: Thuyết trình 

chiến lược marketing của 

đơn vị kinh doanh du 

lịch 

3 0 Nhóm sinh viên chọn chủ đề và chuẩn 

bị thuyết trình trước lớp 
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc 
 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN  

1. Tên học phần: Marketing kỹ thuật số (Digital Marketing) 

- Mã số học phần: KT200 

- Số tín chỉ học phần: 03 tín chỉ 

- Số tiết học phần: 40 tiết lý thuyết, 05 tiết trình bày và thảo luận nhóm 

2. Đơn vị phụ trách học phần 

- Bộ môn: Marketing  

- Khoa: Kinh tế 

3. Điều kiện tiên quyết: Marketing căn bản 

4. Mục tiêu của học phần 

4.1. Kiến thức 

4.1.1. Hiểu được tính chất, vai trò, tầm quan trọng của Marketing kỹ thuật số đối 

với hoạt động kinh doanh ở các doanh nghiệp trong điều kiện hiện nay;  

4.1.2. Hiểu rõ và lý giải được tính cấp thiết cần phải áp dụng các công cụ 

Marketing kỹ thuật số vào việc triển khai thực hiện chiến lược marketing 

và kế hoạch marketing để góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động kinh 

doanh của doanh nghiệp; 

4.1.3. Nắm bắt đầy đủ, chi tiết và phân loại được các công cụ, kênh truyền thông 

Digital marketing trong thực tế hiện nay; 

4.1.4. Hệ thống hóa được các đặc điểm, đánh giá được ưu nhược điểm của các 

công cụ kênh truyền thông Digital marketing; 

4.1.5. Có hiểu biết tốt để có căn cứ chọn lựa kênh truyền thông trực tuyến mang 

tầm chiến lược, phù hợp, tối ưu cho doanh nghiệp. 

4.2. Kỹ năng 

4.2.1. Biết áp dụng các công cụ Marketing kỹ thuật số vào kế hoạch marketing 

của doanh nghiệp; 

4.2.2. Biết cách xây dựng kế hoạch Marketing kỹ thuật số cho doanh nghiệp; 

4.2.3. Biết cách triển khai thực hiện tốt các chương trình truyền thông quảng bá 

trực tuyến theo đúng kế hoạch marketing đã xây dựng; 

4.2.4. Biết cách đánh giá hiệu quả mang lại của các chương trình truyền thông 

quảng bá, marketing trực tuyến đã thực hiện;  

4.2.5. Biết cách soạn thảo và thiết kế bản kế hoạch truyền thông quảng bá, 

marketing trực tuyến; 

4.2.6. Rèn luyện kỹ năng viết, kỹ năng thuyết trình, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ 

năng giải quyết vấn đề, kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức công việc. 
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4.3. Thái độ 

Có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp và cá nhân tốt như tự tin, trung thực, có trách 

nhiệm, có ý thức tổ chức kỷ luật, tuân thủ các quy định. Qua đó giúp bản thân có ý 

thức trách nhiệm khi thiết kế các chương trình truyền thông, marketing trực tuyến tạo 

nên sự lan tỏa và tác động tích cực đến nhận thức của người tiêu dùng và cộng đồng xã 

hội. 

5. Mô tả tóm tắt nội dung học phần 

Marketing kỹ thuật số là môn học trang bị kiến thức cũng như kỹ năng cần thiết 

để sinh viên có thể sử dụng một cách hiệu quả các công cụ marketing ứng dụng kỹ 

thuật số, marketing trực tuyến, website, các kênh quảng cáo trực tuyến, mạng xã hội 

Facebook, Blog, Email marketing, PR trực tuyến….thông qua các thiết bị điện tử 

thông minh. Từ đó giúp sinh viên lập kế hoạch marketing trực tuyến, triển khai thực 

hiện và đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch này. 

 

6. Cấu trúc nội dung học phần 

 Nội dung Số 

tiết 

Mục 

tiêu 

Chương 1. Giới thiệu tổng quan về Marketing kỹ thuật số 

5 
4.1.1 

4.1.2 

1.1. Khái niệm Marketing kỹ thuật số áp dụng tại các 

doanh nghiệp 

1.2. 

1.3. 

1.4. 

1.5. 

Đặc điểm và mô hình Marketing kỹ thuật số 

Hành vi người tiêu dùng khi sử dụng Internet 

Xu thế phát triển của Marketing kỹ thuật số 

So sánh sự khác biệt giữa các hình thức Marketing 

truyền thống và Marketing kỹ thuật số 

Chương 2. Công tác thiết kế Website và Blog  

5 

4.1.3 

4.1.4 

4.2.2 

4.2.3 

 

2.1. Website và thiết kế Website 

2.2. Blog và thiết kế Blog 

2.3. Một số tiêu chuẩn, yêu cầu khi thiết kế Website thích 

hợp, phục vụ tốt cho quá trình tối ưu hóa công cụ tìm 

kiếm trực tuyến (Search Engine Optimisation - SEO) 

Chương 3. Marketing bằng các công cụ tìm kiếm 

5 

4.1.3 

4.1.4 

4.2.2 

 

3.1. Nguyên tắc và cơ chế hoạt động của các công cụ tìm 

kiếm  

3.2. Từ khóa và các cách thức chọn lựa từ khóa hiệu quả  

3.3. Tối ưu hóa các công cụ tìm kiếm SEO cho Website 

3.4. Các công cụ hỗ trợ SEO  

Chương 4. Các phương tiện truyền thông xã hội 

5 
4.1.3 

4.1.4 

4.2.4 

4.1. Các khái niệm về mạng xã hội  

4.2. 

 

4.3. 

 

 

Tầm quan trọng và vai trò của mạng xã hội trong các 

hoạt động marketing ở các doanh nghiệp 

Các công cụ truyền thông xã hội phổ biến: Marketing 

lan truyền (Viral Marketing), và Marketing truyền 

miệng (Buzz Marketing) 
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4.4. Mô hình hiệu ứng “Chuồn chuồn” 4 cánh 

Chương 5. Vấn đề quảng cáo trực tuyến 

5 

4.1.3 

4.1.4 

4.2.2 

4.2.3 

4.2.4 

5.1. Các hình thức quảng cáo trực tuyến 

5.2. 

5.3. 

5.4. 

5.5. 

5.6. 

Lựa chọn kênh quảng cáo hợp lý 

Lựa chọn vị trí và hình thức hiển thị quảng cáo 

Thực hiện Web Bannner trên trang thông tin trực tuyến 

Quảng cáo trên phương tiện Google 

Quảng cáo hình thức Marketing lặp lại (Remarketing) 

Chương 6. Marketing qua phương tiện Thư điện tử - E-mail 

3 

4.1.3 

4.1.4 

4.2.2 

4.2.3 

4.2.4 

6.1. Các hình thức marketing qua Thư điện tử 

6.2. Cách thức chọn lọc cơ sở dữ liệu khách hàng 

6.3. Thiết kế nội dung marketing bằng hình thức Thư điện 

tử hiệu quả 

6.4. 

 

Các công cụ hỗ trợ thực hiện chương trình marketing 

bằng Thư điện tử 

Chương 7. Quan hệ cộng đồng trực tuyến (PR 2.0) 

4 

4.1.3 

4.1.4 

4.2.2 

4.2.3 

4.2.4 

7.1. So sánh sự khác biệt với các hình thức PR tryền thống  

7.2. Các hình thức và kênh PR trực tuyến 

7.3. Thiết kế thông điệp truyền thông cho một chiến dịch 

PR trực tuyến 

7.4. 

7.5. 

Kỹ năng truyền thông xã hội 

Kỹ năng xử lý khủng hoảng trực tuyến  

Chương 8. Lập kế hoạch Marketing kỹ thuật số  

8 

4.1.3 

4.1.4 

4.1.5 

4.2.2 

4.2.3 

4.2.4 

4.2.5 

8.1. 

8.2. 

Phân tích thị trường của doanh nghiệp 

Chọn lựa và xác định thị trường mục tiêu 

8.3. 

 

8.4. 

8.5. 

8.6. 

Xác định mục tiêu SMART của chiến dịch Marketing 

kỹ thuật số 

Phát triển sáng tạo chiến dịch Marketing kỹ thuật số 

Lập kế hoạch Marketing kỹ thuật số 

Triển khai thực hiện kế hoạch Marketing kỹ thuật số 

8.7. Đánh giá hiệu quả chiến dịch truyền thông trực tuyến 

Chương 9. 

 
Thuyết trình báo cáo kế hoạch dự án Marketing kỹ 

thuật số  

5 4.1.5 

4.2.6 
 

7. Phương pháp giảng dạy 

Giảng viên trình bày các vấn đề lý thuyết cốt lõi theo các chương mục của đề 

cương môn học. Sinh viên được chia thành các nhóm nhỏ để xây dựng kế hoạch 

marketing kỹ thuật số theo chủ đề gợi ý và thuyết trình các chủ đề của nhóm theo 

hướng dẫn của giáo viên. 

- Giảng trên lớp: Số giờ giảng trên lớp là 40 tiết, chiếm khoảng 90% thời lượng 

toàn môn học. Giảng viên trình bày những vấn đề quan trọng, cốt lõi trong các chương 

và giải đáp thắc mắc của sinh viên về các nội dung trong mỗi chương. 

- Trình bày kế hoạch marketing kỹ thuật số theo chủ đề nhóm: Mỗi nhóm từ 3 - 5 

sinh viên sẽ được giảng viên phân công xây dựng kế hoạch marketing kỹ thuật số theo 

một số chủ đề gợi ý của giáo viên. Nhóm sinh viên lựa chọn, định hướng chủ đề cụ thể 
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để thực hiện kế hoạch marketing kỹ thuật số, soạn thảo chi tiết kế hoạch và thuyết 

trình nội dung kế hoạch của nhóm. 

8. Nhiệm vụ của sinh viên 

Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ như sau: 

- Trước khi đến lớp, sinh viên cần đọc trước tài liệu tham khảo theo hướng dẫn; 

- Tham dự tối thiểu 80% số giờ học lý thuyết; 

- Chủ động tổ chức thực hiện giờ tự học, tham gia đầy đủ các buổi thuyết trình, 

thảo luận nhóm; 

- Tham dự kiểm tra giữa học kỳ và thi kết thúc học phần. 

9. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên 

9.1. Cách đánh giá 

Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau: 

TT Điểm thành phần Quy định Trọng số Mục tiêu 

1 Điểm kiểm tra giữa 

kỳ 

Tự luận (50-60 phút) 
20% 4.1.2; 4.1.3  

2 Điểm bài tập nhóm - Báo cáo 

- Được nhóm xác nhận có tham 

gia  

20% 

4.1.1; 4.1.2; 

4.1.3; 4.1.4; 

4.1.5 

3 Điểm thi kết thúc 

học phần 

- Tự luận + trắc nghiệm (60 

phút) 

- Tham dự đủ 80% tiết lý thuyết  

- Bắt buộc dự thi 

60% 

4.1.1; 4.1.2; 

4.1.3; 4.1.4; 

4.1.5;  

9.2. Cách tính điểm 

- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang 

điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân.  

- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học 

phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần theo thang điểm 10 làm tròn đến 

một chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 

4 theo quy định về công tác học vụ của Trường.  

 

10. Tài liệu học tập 

[1] Brian Halligan và Dharmesh Shah (2011), Tiếp thị trực tuyến trong kỷ nguyên mới, 

Nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh. 

[2] Kent Wetime và Ian Fenwich (2009), Tiếp thị số  Hướng dẫn thiết yếu cho truyền 

thông mới và Digital Marketing, Nhà xuất bản Tri thức.  

[3] Jenifer Aeker, Andy Smith và Carlye Adler (2012), Hiệu ứng Chuồn chuồn, Nhà 

xuất bản Lao động Xã hội. 

[4] Jerry Wind và Vijay Mahajan (2001), Digital marketing: Global strategies from the 

world's leading experts, Nhà xuất bản John Wiley USA.  

[5] Jim Sterne; Anthony Priore (2000), Email marketing: Using email to reach your 

target audience, Nhà xuất bản John Wiley USA. 
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11. Hướng dẫn sinh viên tự học 

Tuần Nội dung 

Lý 

thuyết 

(tiết) 

Thảo 

luận và 

báo cáo 

nhóm 

(tiết) 

Nhiệm vụ của sinh viên 

1-2 Sinh hoạt và giới thiệu tóm 

tắt chương trình và nội 

dung môn học - Chương 1: 

Giới thiệu tổng quan về 

Marketing kỹ thuật số 

 

5  - Ghi chú lại để thực hiện và 

chuẩn bị các tài liệu theo yêu 

cầu + phân chia nhóm  

-Nghiên cứu trước: 

+Tài liệu [1], tài liệu [2], tài liệu 

[4]: nội dung Chương 1 

+Tra cứu nội dung từ Mục 1.1 

đến 1.5 của chương 1 

3-4 

 

 

Chương 2: Công tác thiết 

kế Website và Blog  

5  -Nghiên cứu trước: nội dung từ 

mục 2.1 đến 2.3 của chương 2 

tài liệu [1], chương 4, chương 5 

của tài liệu [2] và tài liệu [4] 

-Làm việc nhóm  

5-6 Chương 3: Marketing bằng 

các công cụ tìm kiếm 

5  -Nghiên cứu trước: Tài liệu [1] 

đọc trước nội dung chương 3 và 

chương 5 tài liệu [2]  

-Làm việc nhóm  

7-8 Chương 4: Các phương tiện 

truyền thông xã hội 

- Kiểm tra giữa kỳ 

 

5  - Nghiên cứu trước Mục 4.1 đến 

4.3 của Chương 4 

-Xem lại nội dung Các chương 1 

đến 4, đọc chương 6 tài liệu [2], 

đọc chương 3 tài liệu [3]  

- Tham dự đầy đủ kiểm tra giữa 

kỳ và chuẩn bị các nội dung 

theo yêu cầu 

-Làm việc nhóm  

9-10 Chương 5: Vấn đề quảng 

cáo trực tuyến  

 

5  -Nghiên cứu trước nội dung 

chương 5 của tài liệu [1] từ Mục 

5.1 đến Mục 5.6. Đọc Chương 4 

tài liệu [2] 

-Làm việc nhóm  

11 Chương 6: Marketing qua 

phương tiện Thư điện tử - 

E-mail  

 

   3  -Đọc trước nội dung chương 5, 

6, 7, của tài liệu [1]; chương 5 

của tài liệu [2]; chương 3 và 4 

tài liệu [3], chương 4 và 5 tài 

liệu [5] 

-Làm việc nhóm  

12 Chương 7: Quan hệ cộng 

đồng trực tuyến (PR 2.0) 

4  -Đọc trước Mục 7.1 đến 7.5 

chương 7 của tài liệu [1]; 

chương 6 của tài liệu [2], 
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chương 4 của tài liệu [3]; 

-Làm việc nhóm 

13-

14 

Chương 8: Lập kế hoạch 

Marketing kỹ thuật số  
 

 

8  -Nghiên cứu trước nội dung 

chương 8 từ Mục 8.1 đến 8.7, tài 

liệu [1] và tìm hiểu các nội dung 

liên quan, chương 8 tài liệu [2] 

chương 7 tài liệu [4] 

-Làm việc nhóm  

15 Báo cáo thuyết trình kế 

hoạch marketing 

 5 Tham dự đầy đủ và chuẩn bị các 

nội dung thuyết trình theo yêu 

cầu 
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc 
 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN  

1. Tên học phần: Kinh tế du lịch và môi trường  

                             Tourism and Environmental Economics 

- Mã số học phần: KT380 

- Số tín chỉ học phần: 2 tín chỉ  

- Số tiết học phần: 30 tiết lý thuyết. 

2. Đơn vị phụ trách học phần: 

- Bộ môn: Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 

- Khoa/Viện/Trung tâm/Bộ môn: Kinh tế 

3. Điều kiện:  

- Điều kiện tiên quyết: Không 

- Điều kiện song hành: Không 

4. Mục tiêu của học phần:  

Mục 

tiêu 
Nội dung mục tiêu 

CĐR 

CTĐT 

4.1 
Hiểu biết những vấn đề cơ bản du lịch bền vững, du lịch gắn với 

yếu tố môi trường; Có thể vận dụng phương pháp đánh giá bền 

vững trong phát triển du lịch và các nghiên cứu. 

2.1.3a; 

2.1.3c 

4.2 
Có khả năng phân tích sự phát triển du lịch bền vững và tính 

toán các chỉ tiêu về du lịch bền vững  đối với một điểm đến cụ 

thể. 

2.2.1.a. 

4.3 Phát triển kỹ năng làm việc nhóm và tố chất và kỹ năng cá nhân 
2.2.2c; 

2.2.2d 

4.4 
Rèn luyện tính tự chủ, tự tin trong hoạt động nhóm; giúp sinh 

viên có nhận thức đúng đắn về nghề nghiệp trong lĩnh vực kinh 

doanh du lịch  

2.3b; 2.3c; 

2.3d 

5. Chuẩn đầu ra của học phần:  

CĐR 

HP 
Nội dung chuẩn đầu ra 

Mục 

tiêu 

CĐR 

CTĐT 

 Kiến thức   

CO1 
Hiểu biết những vấn đề cơ bản du lịch bền vững, du lịch 

gắn với yếu tố môi trường; 
4.1 2.1.3a 

CO2 Có thể vận dụng phương pháp đánh giá bền vững trong 4.1 2.1.3c 
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CĐR 

HP 
Nội dung chuẩn đầu ra 

Mục 

tiêu 

CĐR 

CTĐT 

phát triển du lịch và các nghiên cứu. 

 Kỹ năng   

CO3 

Có khả năng phân tích sự phát triển du lịch bền vững và 

tính toán các chỉ tiêu về du lịch bền vững  đối với một 

điểm đến cụ thể. 

4.2 2.2.1a 

CO4 Phát triển kỹ năng làm việc nhóm 4.3 2.2.2c 

CO5 
Phát triển tố chất và kỹ năng cá nhân: cập nhật và phân 

tích  
4.3 2.2.2d 

 Thái độ/Mức độ tự chủ và trách nhiệm   

CO6 Có tính kiên trì và linh hoạt trong công việc. 4.4 2.3b 

CO7 Có tinh thần cầu tiến, ham tìm hiểu và học tập suốt đời. 4.4 2.3c 

CO8 
Có đạo đức nghề nghiệp và trách nhiệm với môi trường 

trong ngành du lịch. 
4.4 2.3d 

 

6. Mô tả tóm tắt nội dung học phần: 

Môn học gồm  4 chương, cung cấp cho sinh viên các khái niệm về ngành du lịch, mối quan hệ 

của du lịch với nền kinh tế và môi trường; cung cấp cho sinh viên khái niệm du lịch bền vững 

và nhận diện nhu cầu của du lịch bền vững; giúp sinh viên hiểu và vận dụng các phương pháp 

phân tích bền vững trong du lịch và cập nhật các thông tin mới nhất liên quan đến du lịch bền 

vững cho sinh viên 

7. Cấu trúc nội dung học phần: 

 

 Nội dung Số tiết CĐR HP 

Chương 1. Mối quan hệ giữa du lịch, nền kinh tế và môi 

trường 

5  

1.1. Khái niệm về ngành du lịch 2 CO1; CO4; 

CO5 

1.2. Mối quan hệ của du lịch với nền kinh tế 3 CO1; CO4; 

CO5; CO6; 

CO7 

1.3. Mỗi quan hệ của du lịch và môi trường 2 CO1; CO4; 

CO5; 

CO7;CO8 

Chương 2. Du lịch bền vững 6  

2.1. Khái niệm du lịch bền vững 2 CO1; CO4; 

CO5; CO8 

2.2. Phân biệt du lịch bền vững, du lịch sinh thái và 

du lịch đại chúng 

2 CO1; CO4; 

CO5; 

CO7;CO8 
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 Nội dung Số tiết CĐR HP 

2.3. Nhu cầu của du lịch bền vững 2 CO1; CO4; 

CO5; 

CO7;CO8 

Chương 3 Các phương pháp phân tích bền vững sử 

dụng trong hoạch định du lịch 

15  

3.1. Sức tải du lịch 4 CO3; CO4; 

CO5;CO7 

3.2.  Giới hạn thay đổi có thể chấp nhận được 3 CO3; CO4; 

CO5;CO7 

3.3. Mức sẵn lòng chi trả của du khách (WTP) 4 CO3; CO4; 

CO5;CO7 

3.4.  Quản lý tác động của du khách 4 CO3; CO4; 

CO5;CO7 

Chương 4 Các vấn đề đương đại trong du lịch bền vững 4 CO1; CO4; 

CO5; 

CO7;CO8 

  

8. Phương pháp giảng dạy: 

- Giáo viên giảng lý thuyết trên lớp với laptop và máy chiếu. 

- Giáo viên đưa ra chủ đề thảo luận nhóm, bài tập. 

- Hướng dẫn sinh viên làm bài tập nhóm và thuyết trình kết quả thảo luận. 

9. Nhiệm vụ của sinh viên: 

Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ như sau: 

- Tham dự tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết. 

- Tham gia đầy đủ 100% giờ thảo luận và thuyết trình. 

- Thực hiện đầy đủ các bài tập nhóm/ bài tập và được đánh giá kết quả thực hiện. 

- Tham dự kiểm tra giữa học kỳ. 

- Tham dự thi kết thúc học phần. 

- Chủ động tổ chức thực hiện giờ tự học.  

10. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên: 

10.1. Cách đánh giá 

Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau: 

TT Điểm thành phần Quy định 
Trọng 

số 
CĐR HP 

1 Điểm chuyên cần Số tiết tham dự học/tổng số tiết 10% CO1; CO2. 

2 Điểm bài tập Số bài tập đã làm/số bài được giao 10% CO3; CO4; 

CO5;CO6 

3 Điểm bài tập 

nhóm 

- Báo cáo trước lớp. 

- Được nhóm xác nhận có tham 

gia  

20% CO3; CO4; 

CO5;CO6;CO7 

4 Điểm thi kết thúc 

học phần 

- Thi bán trắc nghiệm (45 phút) 

- Tham dự đủ 80% tiết lý thuyết 

và 100% giờ thực hành 

60% CO1; CO2; 

CO6;CO7:CO8 
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TT Điểm thành phần Quy định 
Trọng 

số 
CĐR HP 

- Bắt buộc dự thi 

10.2. Cách tính điểm 

- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang 

điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân.  

- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần 

nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần theo thang điểm 10 làm tròn đến một 

chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 

4 theo quy định về công tác học vụ của Trường.  

11. Tài liệu học tập:  

Thông tin về tài liệu Số đăng ký cá biệt 

[1] Lê Huy Bá (2017). Bảo vệ môi trường du lịch. NXB TP Hồ 

Chí Minh. 

MOL.082041 

[2] Weaver, D. (2014). Tourism Management. John Wiley & 

Son 

MON.059005 

[3] Leslie, D. (2012). Responsible tourism: Concepts, theories, 

and practices. Cambridge: MA. 

MON.047433 

12. Hướng dẫn sinh viên tự học: 

Tuần Nội dung 

Lý 

thuyế

t 

(tiết) 

Thực 

hành 

(tiết) 

Nhiệm vụ của sinh viên 

1+2 

+3 

Chương 1: Mối quan hệ 

giữa du lịch, nền kinh tế và 

môi trường 

1.1.Khái niệm về ngành 

du lịch 

1.2. Mối quan hệ của du 

lịch với nền kinh tế 

1.3. Mỗi quan hệ của du 

lịch và môi trường 

5 0 

-Nghiên cứu trước: 

+Tài liệu [2], Chương 1 

- Đọc tài liệu tham khảo số [3] 

- Thảo luận: phân biệt tác động trực tiếp, tác 

động gián tiếp và tác động thúc đẩy của du 

lịch 
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4+5+

6 

Chương 2: Du lịch bền 

vững 

2.1. Khái niệm du lịch 

bền vững 

2.2. Phân biệt du lịch 

bền vững, du lịch sinh 

thái và du lịch đại chúng 

2.3. Nhu cầu của du lịch 

bền vững 

 

6 O 

-Nghiên cứu trước: 

+Tài liệu [2], chương 5 

+ Tài liệu [3], chương 1 

-Thảo luận: Phân biệt du lịch bền vững, du 

lịch đại chúng và du lịch sinh thái 

7+8+

9+10

+11+

12+1

3 

Chương 3: Các phương 

pháp phân tích bền vững sử 

dụng trong du lịch 

3.1. Sức tải du lịch 

3.2. Giới hạn thay đổi có 

thể chấp nhận được 

3.3. Mức sẵn lòng chi trả 

của du khách (WTP) 

3.4. Quản lý tác động 

của du khách 

15 0 

-Nghiên cứu trước: 

+Tài liệu [4], chương 3 

-Làm bài tập về sức chứa du lịch được gửi 

trên E-learning 

14+1

5 

Chương 4: Các vấn đề 

đương đại trong du lịch bền 

vững 

4 0 

-Nghiên cứu trước: 

+Các bài nghiên cứu được giáo viên lựa 

chọn và gửi lớp 

  

  

-  
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc 
 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN  

1. Tên học phần: Phương pháp phân tích trong nghiên cứu du lịch 

                             Data Analysis Methods in Tourism Research 

- Mã số học phần: KT481 

- Số tín chỉ học phần: 3 tín chỉ  

- Số tiết học phần: 45 tiết lý thuyết. 

2. Đơn vị phụ trách học phần: 

- Bộ môn: Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 

- Khoa/Viện/Trung tâm/Bộ môn: Kinh tế 

3. Điều kiện:  

- Điều kiện tiên quyết: KT120 

- Điều kiện song hành: Không 

4. Mục tiêu của học phần:  

Mục 

tiêu 
Nội dung mục tiêu CĐR CTĐT 

4.1 

Hiểu rõ nội dung của một nghiên cứu định lượng về kinh tế du 

lịch/quản trị du lịch; Áp dụng các kỹ thuật phân tích định lượng trong 

nghiên cứu về kinh tế du lịch/quản trị du lịch. Diễn giải tốt kết quả 

nghiên cứu định lượng về kinh tế du lịch/quản trị du lịch. 

2.1.3a; 2.1.3c 

4.2 

Có khả năng lựa chọn phương pháp phân tích định lượng phù hợp đối 

với một nghiên cứu cụ thể về quản trị du lịch; Có khả năng thu thập 

thông tin và số liệu phục vụ nghiên cứu.; Có khả năng nhận dạng 

những sai lệch trong phân tích dữ liệu. 

2.2.1.a. 

4.3 Phát triển kỹ năng làm việc nhóm và tố chất và kỹ năng cá nhân 
2.2.2c; 

2.2.2d 

4.4 Rèn luyện tính tự chủ, tự tin trong hoạt động nhóm; giúp sinh viên có 

nhận thức đúng đắn về nghề nghiệp trong lĩnh vực kinh doanh du lịch  

2.3b; 2.3c; 

2.3d 

5. Chuẩn đầu ra của học phần:  

CĐR 

HP 
Nội dung chuẩn đầu ra 

Mục 

tiêu 

CĐR 

CTĐT 

 Kiến thức   

CO1 
Hiểu rõ nội dung của một nghiên cứu định lượng về kinh tế 

du lịch/quản trị du lịch; 
4.1 2.1.3a 

CO2 Áp dụng các kỹ thuật phân tích định lượng trong nghiên cứu 4.1 2.1.3c 
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CĐR 

HP 
Nội dung chuẩn đầu ra 

Mục 

tiêu 

CĐR 

CTĐT 

về kinh tế du lịch/quản trị du lịch. 

CO3 
Diễn giải tốt kết quả nghiên cứu định lượng về kinh tế du 

lịch/quản trị du lịch. 
4.1 2.1.3c 

 Kỹ năng   

CO4 

Có khả năng phân tích sự phát triển du lịch bền vững và 

tính toán các chỉ tiêu về du lịch bền vững  đối với một 

điểm đến cụ thể. 

4.2 2.2.1a 

CO5 

Có khả năng lựa chọn phương pháp phân tích định lượng 

phù hợp đối với một nghiên cứu cụ thể về quản trị du 

lịch; 

4.2 2.2.1a 

CO6 
Có khả năng nhận dạng những sai lệch trong phân tích 

dữ liệu. 
4.2 2.2.1a 

CO7 Phát triển kỹ năng làm việc nhóm 4.3 2.2.2c 

CO8 
Phát triển tố chất và kỹ năng cá nhân: cập nhật và phân 

tích  
4.3 2.2.2d 

 Thái độ/Mức độ tự chủ và trách nhiệm   

CO9 Có tính kiên trì và linh hoạt trong công việc. 4.4 2.3b 

CO10 Có tinh thần cầu tiến, ham tìm hiểu và học tập suốt đời. 4.4 2.3c 

CO11 
Có đạo đức nghề nghiệp và trách nhiệm với nghiên cứu 

trong ngành du lịch. 
4.4 2.3d 

6. Mô tả tóm tắt nội dung học phần: 

Môn học gồm  2 chương, cung cấp cho sinh viên  tổng quan về nghiên cứu định lượng và chi 

tiêt về các phương pháp phân tích số liệu trong nghiên cứu du lịch 

7. Cấu trúc nội dung học phần: 

 Nội dung Số tiết CĐR HP 

Chương 1. Tổng quan về nghiên cứu định lượng 4  

1.1. Khái niệm về nghiên cứu định lượng 1 CO1; CO5 

1.2. Phân loại biến trong nghiên cứu 2 CO1; CO5 

1.3. Các tiêu chuẩn cần có trong nghiên cứu định lượng 1 CO1; CO5; 

CO10;CO11 

Chương 2. Một số phương pháp phân tích số liệu trong 

nghiên cứu định lượng 

36  

2.1. Phương pháp thống kê mô tả 6 CO1; CO2; 

CO3; CO4; 

CO5; CO6; 

CO7; CO8; 

CO9;CO10 

2.1. Phương pháp hồi quy đa biến 6 CO1; CO2; 

CO3; CO4; 
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CO5; CO6; 

CO7; CO8; 

CO9;CO10 

2.2. Phương pháp hồi quy logit và probit 6 CO1; CO2; 

CO3; CO4; 

CO5; CO6; 

CO7; CO8; 

CO9;CO10 

2.4.  Phương pháp phân tích phân biệt 6 CO1; CO2; 

CO3; CO4; 

CO5; CO6; 

CO7; CO8; 

CO9;CO10 

2.5. Phương pháp phân tích nhân tố 6 CO1; CO2; 

CO3; CO4; 

CO5; CO6; 

CO7; CO8; 

CO9;CO10 

2.6. Phương pháp phân tích đường dẫn và mô hình cấu 

trúc tuyến tính 

6 CO1; CO2; 

CO3; CO4; 

CO5; CO6; 

CO7; CO8; 

CO9;CO10 

Chương 3. Đạo đức trong phân tích số liệu trong nghiên cứu 

du lịch 

5 CO10;CO11 

8. Phương pháp giảng dạy: 
- Giáo viên giảng lý thuyết trên lớp với laptop và máy chiếu. 

- Giáo viên đưa ra chủ đề thảo luận nhóm, bài tập. 

- Hướng dẫn sinh viên làm bài tập nhóm và thuyết trình kết quả thảo luận. 

9. Nhiệm vụ của sinh viên: 

Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ như sau: 

- Tham dự tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết. 

- Tham gia đầy đủ 100% giờ thảo luận và thuyết trình. 

- Thực hiện đầy đủ các bài tập nhóm/ bài tập và được đánh giá kết quả thực hiện. 

- Tham dự kiểm tra giữa học kỳ. 

- Tham dự thi kết thúc học phần. 

- Chủ động tổ chức thực hiện giờ tự học.  

10. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên: 

10.1. Cách đánh giá 

Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau: 

TT Điểm thành phần Quy định 
Trọng 

số 
CĐR HP 

1 Điểm chuyên cần Số tiết tham dự học/tổng số tiết 10% CO1; CO2. 

2 Điểm bài tập 

nhóm 

- Báo cáo trước lớp. 

- Được nhóm xác nhận có tham 

gia  

30% CO3; CO4; 

CO5;CO6;CO7 

3 Điểm thi kết thúc 

học phần 

- Thi bán trắc nghiệm (45 phút) 

- Tham dự đủ 80% tiết lý thuyết 

60% CO1; CO2; 

CO3; CO4; 
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TT Điểm thành phần Quy định 
Trọng 

số 
CĐR HP 

và 100% giờ thực hành 

- Bắt buộc dự thi 

CO5; CO6; 

CO7; CO8; 

CO9;CO10; 

CO11 

10.2. Cách tính điểm 

- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang 

điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân.  

- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần 

nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần theo thang điểm 10 làm tròn đến một 

chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 

4 theo quy định về công tác học vụ của Trường.  

11. Tài liệu học tập:  

Thông tin về tài liệu Số đăng ký cá biệt 

[1] Creswell, J(2014). Research Design: qualitative, quantitative, 

and mixed methods approaches, SAGE Publications. 

KHXH.000760 

[2] Larose, DT. (2006). Data Mining Methods and Models. John 

Wiley & Son 

CNTT.001470 

[3] Morrison, DF. (2005). Multivariate Statistical Methods. 

Belmont, CA. 

KH.001258 

[4] Carver, RH (2005). Doing Data Analysis with SPSS. 

Australia: Thomsons Brooks.  

CN.014102 

12. Hướng dẫn sinh viên tự học: 

Tuần Nội dung 

Lý 

thuyết 

(tiết) 

Thực 

hành 

(tiết) 

Nhiệm vụ của sinh viên 

1-3 Chương 1: Tổng quan về 

nghiên cứu định lượng 

4 0 -Nghiên cứu trước: 

+Tài liệu [1], [3] Chương 1 

- Ôn lại các kiến thức về biến và 

phương pháp nghiên cứu 

4-12 Chương 2: Các phương 

pháp phân tích số liệu cơ 

bản trong nghiên cứu du 

lịch 

2.1. Phương pháp thống kê 

mô tả 

2.2. Phương pháp hồi quy 

đa biến 

2.3. Phương pháp hồi quy 

logit và probit 

2.4. Phương pháp phân 

tích phân biệt 

36 0 -Nghiên cứu trước: 

+Tài liệu [2] 

+ Tài liệu [3] 

+ Tài liệu [4] 

 

Sử dụng bộ số liệu của môn học trên 

E-learning để chạy số liệu và phân 

tích cho từng phương pháp theo yêu 

cầu của bài tập. 
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2.5. Phương pháp phân 

tích nhân tố 

2.6. Phương pháp phân 

tích đường dẫn và mô hình 

cấu trúc tuyến tính 

13-15 Đạo đức trong phân tích 

số liệu trong nghiên cứu 

du lịch 

5  -Nghiên cứu trước: các tài liệu về các 

nghiên cứu được báo cáo 
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc 
 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN  

1. Tên học phần: Kỹ thuật đàm phán  

Negotiation Skills in Business 

- Mã số học phần: KT428 

- Số tín chỉ học phần: 2 tín chỉ  

- Số tiết học phần: 25 tiết lý thuyết, 10 tiết thực hành 

2. Đơn vị phụ trách học phần: 

- Bộ môn: Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 

- Khoa: Kinh tế  

3. Điều kiện:  

- Điều kiện tiên quyết: không 

- Điều kiện song hành: Sinh viên đã hoàn thành hoặc đang học môn Kỹ năng giao 

tiếp. 

4. Mục tiêu của học phần:  

Mục 

tiêu 
Nội dung mục tiêu CĐR CTĐT 

4.1 

-  Hiểu rõ vai trò của việc đàm phán trong kinh doanh. 

-  Phân biệt được lợi ích và lập trường giữa các bên 

- Hiểu rõ các công việc cần chuẩn bị trước khi tham gia đàm phán 

- Phân tích các phương án đàm phán dựa trên khía cạnh lợi ích và 

mối quan hệ trong những tình huống cụ thể. 

- Hiểu rõ những kỹ năng cần thiết trong quá trình đàm phán. 

2.1.3.a 

2.1.3.b 

2.1.3.c 

4.2 

- Vận dụng được các kỹ năng đàm phán cơ bản 

- Thiết lập được các phương án đàm phán 

- Xây dựng được tiến trình đàm phán từ khâu chuẩn bị, thực chất 

đàm phán và sau khi ký kết đàm phán 

2.2.1.a 

2.2.2.b 

2.2.2.c 

2.2.2.d 

4.3 
- Vận dụng được kỹ năng đối thoại và giải quyết vấn đề trong việc 

thảo luận các tình huống đàm phán giả định. 
2.2.2.a 

4.4 
  - Rèn luyện tính tự chủ, tự tin trong hoạt động nhóm;  

- Nhận thức đúng đắn về vai trò của đàm phán trong kinh doanh   

2.3.a 

2.3.b 

5. Chuẩn đầu ra của học phần:  

CĐR 

HP 
Nội dung chuẩn đầu ra 

Mục 

tiêu 

CĐR 

CTĐT 

 Kiến thức   

CO1 Trình bày được các khái niệm cơ bản về đàm phán 4.1 2.1.3.a 

CO2 Phân biệt được lợi ích và lập trường trong đàm phán 4.1 2.1.3.a 
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CĐR 

HP 
Nội dung chuẩn đầu ra 

Mục 

tiêu 

CĐR 

CTĐT 

 Kiến thức   

CO3 Trình bày được các hình thức đàm phán 4.1 2.1.3.a 

CO4 
Vận dụng kiến thức về các hình thức đàm phán vào việc lựa 

chọn các phương án đàm phán 
4.1 2.1.3.a 

CO5 
Hiểu rõ vai trò của các kỹ năng cơ bản trong đàm phán như 

lắng nghe, đặt câu hỏi, trả lời câu hỏi 
4.1 2.1.3.a 

CO6 Phân biệt được BATNA và phương án B 4.1 2.1.3.a 

CO7 
Hiểu rõ tiến trình đàm phán và thiết lập được các giai đoạn 

trong đàm phán 
4.1 2.1.3.a 

 Kỹ năng   

CO8 
Vận dụng được các kỹ năng cơ bản trong đàm phán để giải 

quyết các tình huống đàm phán giả định 
4.3 2.2.2.a 

CO9 Có khả năng đối thoại và giải quyết các tình huống bất ngờ 4.3 2.2.2.b 

CO10 Có kỹ năng lập kế hoạch cho một cuộc đàm phán 4.2 2.2.2.c 

 Thái độ/Mức độ tự chủ và trách nhiệm   

CO11 - Có tác phong học tập nghiêm túc, tích cực thảo luận  trên 

tinh thần xây dựng. 
4.4 2.2.2.d 

6. Mô tả tóm tắt nội dung học phần: 

Kỹ thuật đàm phán nói chung và đàm phán trong kinh doanh nói riêng là học phần 

được thiết kế dành cho sinh viên các chuyên ngành thuộc khối ngành Kinh tế và Quản trị kinh 

doanh. Học phần này nhằm trang bị những kiến thức cần thiết và kỹ năng cơ bản về đàm phán 

trong kinh doanh, cũng như dựa vào những nguyên tắc để đàm phán hiệu quả. Nội dung chính 

tập trung vào việc hiểu rõ các khái niệm cơ bản về đàm phán, tại sao các bên phải thực hiện 

đàm phán; vai trò của việc chuẩn bị thông tin và các phương pháp tiếp cận trước, trong và sau 

quá trình đàm phán; hiểu rõ các kỹ năng đàm phán cơ bản như lắng nghe, đặt câu hỏi, trả lời 

câu hỏi, cách xây dựng vị thế đàm phán và các phương án dự phòng. 

7. Cấu trúc nội dung học phần: 

7.1. Lý thuyết 

 Nội dung Số 

tiết 

CĐR HP 

Chương 1. Những vấn đề cơ bản về đàm phán 5  

1.1. Khái niệm đàm phán và mục tiêu của đàm phán 1 CO1 

1.2. Lợi ích và lập trường 2 CO2 

1.3. Các kiểu kết quả đàm phán 2 CO1 

Chương 2. Các hình thức đàm phán 5  

2.1. Đàm phán kiểu mềm (kiểu nhượng bộ) 1 CO3, CO4 

2.2. Đàm phán kiểu cứng (kiểu lập trường) 1 CO3, CO4 

2.3. Đàm phán dựa vào lợi ích  1 CO3, CO4 

2.4. Đàm phán dựa vào nguyên tắc, chuẩn mực 1 CO3, CO4 

2.5. Đàm phán dựa vào tính phổ biến (điểm tụ) 1 CO3, CO4 
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 Nội dung Số 

tiết 

CĐR HP 

Chương 3. Chiến thuật đàm phán 10  

3.1. Các kỹ năng: Lắng nghe, Trả lời, Đặt câu hỏi, Thuyết 

phục  
4 CO5 

3.2. Tìm kiếm thông tin và xác định BATNAs/WATNAs 2 CO6 

3.3. Sử dụng phương án “B” (Plan B) 2 CO6 

3.4. Chiến thuật mở rộng vấn đề (Sử dụng người thứ 3)  1 CO6 

Chương 4. Một số kỹ năng đàm phán cần thiết 3  

4.1. Đàm phán với ai, quản lý thời gian 1 CO8 

4.2. Giao tiếp 1 CO8 

4.3. Tạo lòng tin 1 CO8 

Chương 5. Tiến trình đàm phán 2  

5.1. Lịch hẹn, thông tin 1 CO9, CO10 

5.2. Mô tả lợi ích, mục tiêu 1 CO9, CO10 

5.3 Nhân sự đàm phán 1 CO9, CO10 

7.2. Thực hành  

 Nội dung Số tiết CĐR HP 

Chương 1. Bài tập thảo luận phân biệt lợi ích và lập trường 2 CO8, CO9, 

CO11 

Chương 2. Đóng vai (lựa chọn hình thức đàm phán) 2 CO8, CO9, 

CO11 

Chương 3. Bài tập nhóm phân biệt BATNA và phương án B 2 CO8, CO9, 

CO11 

Chương 4. Bài tập nhóm về các kỹ năng đàm phán 2 CO8, CO9, 

CO11 

 Chương 5. Báo cáo nhóm về công tác chuẩn bị đàm phán 2 CO8, CO9, 

CO11 

8. Phương pháp giảng dạy: 

- Trình bày lý thuyết, cung cấp tài liệu liên quan đến học phần.  

- Hướng dẫn sinh viên thảo luận theo nhóm. 

- Hướng dẫn sinh viên báo cáo kết quả thảo luận. 

9. Nhiệm vụ của sinh viên: 

Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ như sau: 

- Tham dự tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết. 

- Tham gia đầy đủ 100% giờ thực hành/thí nghiệm/thực tập và có báo cáo kết quả. 

- Thực hiện đầy đủ các bài tập nhóm/bài tập và được đánh giá kết quả thực hiện. 

- Tham dự kiểm tra giữa học kỳ. 

- Đọc tài liệu trước khi lên lớp 

- Tham gia đóng góp ý kiến, phát biểu 

- Tham dự thi kết thúc học phần. 

- Chủ động tổ chức thực hiện giờ tự học. 

10. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên: 

10.1. Cách đánh giá 

Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau: 
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TT Điểm thành phần Quy định 
Trọng 

số 
CĐR HP 

1 Điểm chuyên cần - Tham gia thực hiện và trình bày kết 

quả thảo luận của nhóm (được nhóm 

xác nhận và đánh giá mức độ tham gia) 

- Tham gia phát biểu, đóng góp ý kiến 

xây dựng bài 

40% CO10, CO11 

2 Điểm thi kết thúc 

học phần 

- Thi tự luận 

- Bắt buộc dự thi 

60% CO1, CO2, 

CO3, CO4, 

CO5, CO6 

10.2. Cách tính điểm 

- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 

(từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân.  

- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân 

với trọng số tương ứng. Điểm học phần theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ số thập 

phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về 

công tác học vụ của Trường.  

11. Tài liệu học tập:  

Thông tin về tài liệu Số đăng ký cá biệt 

[1] Huỳnh Trường Huy, Võ Hồng Phượng (2015), Giáo trình Kỹ thuật 

đàm phán, NXB Đại học Cần Thơ 

MOL.079565 

[2] Donald Trump (2017), Nghệ thuật đàm phán, Nguyễn Đăng Thiều 

dịch, NXB Trẻ TP.HCM. 

MOL.083481 

 

[3] Tracy Brian (2015), Thuật đàm phán, Nguyễn Huyền dịch, NXB 

Thế giới: Hà Nội. 

 

MOL.079414 

12. Hướng dẫn sinh viên tự học: 

Tuần Nội dung 

Lý 

thuy

ết 

(tiết) 

Thực 

hành 

(tiết) 

Nhiệm vụ của sinh viên 

1-3 Chương 1: Những vấn đề cơ bản về 

đàm phán  
1.1. Đàm phán và mục đích của đàm 

phán 

1.2. Các dạng đàm phán 

1.3. Kết quả của đàm phán 

6 0 -Nghiên cứu trước: 

+Tài liệu [1] 

 

4-6 Chương 2: các hình thức đàm phán 

2.1. Đàm phán kiểu mềm, kiểu cứng 

2.2. Đàm phán dựa vào lợi ích 

2.3. Đàm phán dựa vào nguyên tắc 

6 0 -Nghiên cứu trước: 

+Tài liệu [1] 

+Tài liệu [2] 

 

7-9 
Chương 3: Chiến lược đàm phán 

3.1. Đặt câu hỏi, xác định BATNAs, 

WATNAs 

6 0 -Nghiên cứu trước: 

+Tài liệu [1] 

+Tài liệu [2] 

+Tài liệu [3] 
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Tuần Nội dung 

Lý 

thuy

ết 

(tiết) 

Thực 

hành 

(tiết) 

Nhiệm vụ của sinh viên 

3.2. Sử dụng phương án “B”, mở rộng 

vấn đề 

3.3. Sử dụng người thứ 3 

 

10-12 Chương 4: Một số kỹ năng cần thiết 

trong đàm phán 

4.1. Đàm phán với ai, quản lý thời 

gian 

4.2. Giao tiếp 

4.3. Tạo lòng tin 

6 0 -Nghiên cứu trước: 

+Tài liệu [1] 

+Tài liệu [2] 

+Tài liệu [3] 

 

13-15 Chương 5: Tiến trình đàm phán 

5.1. Lịch hẹn, thông tin 

5.2. Mô tả lợi ích, mục tiêu 

5.3. Nhân sự 

  -Nghiên cứu trước: 

+Tài liệu [1] 

+Tài liệu [2] 

+Tài liệu [3] 
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc 
 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN  

1. Tên học phần: Seminar Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 

(Hospitality and Tourism Management Seminar) 

- Mã số học phần: KT469 

- Số tín chỉ học phần: 2 tín chỉ  

- Số tiết học phần: 10 tiết lý thuyết; 40 tiết thực hành 

2. Đơn vị phụ trách học phần: 

- Bộ môn: Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 

- Khoa: Kinh tế 

3. Điều kiện song hành: KT211; KT212; KT213 

4. Mục tiêu của học phần: 

Mục 

tiêu 
Nội dung mục tiêu 

CĐR 

CTĐT 

4.1 

Nhận ra và giải thích quy trình phân tích, thực hiện và điều 

chỉnh chiến lược kinh doanh trong ngành dịch vụ du lịch và lữ 

hành 

2.1.3b; 

2.1.3c 

4.2 

Vận dụng kiến thức về quản trị chiến lược kinh doanh trong 

ngành dịch vụ du lịch và lữ hành nhằm phân tích, đánh giá và 

đề xuất chiến lược kinh doanh hiệu quả 

2.2.1a; 

2.2.1b 

4.3 

Thực hành nhằm hoàn thiện kỹ năng thuyết trình/báo cáo các 

trường hợp kinh doanh thực tế (case study) và các nghiên cứu 

liên quan 

2.2.2b; 

2.2.2c; 

2.2.2d 

4.4 

Nhận thức và giải quyết vấn đề trong quản trị kinh doanh ngành 

dịch vụ du lịch và lữ hành dựa trên cơ sở khoa học và đạo đức 

kinh doanh 

2.3a; 2.3b; 

2.3c; 2.3d 

 

5. Chuẩn đầu ra của học phần:  

CĐR 

HP 
Nội dung chuẩn đầu ra 

Mục 

tiêu 

CĐR 

CTĐT 

 Kiến thức   

CO1 
Mô tả và phân tích môi trường kinh doanh trong ngành 

quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 
4.1 

2.1.3b; 

2.1.3c 

CO2 
Đánh giá các chiến lược kinh doanh trong ngành dịch vụ 

du lịch và lữ hành 
4.1 

2.1.3b; 

2.1.3c 
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CĐR 

HP 
Nội dung chuẩn đầu ra 

Mục 

tiêu 

CĐR 

CTĐT 

 Kiến thức   

 Kỹ năng   

CO3 

Vận dụng kiến thức chuyên ngành để phân tích và đánh 

giá các chiến lược kinh doanh trong ngành dịch vụ du 

lịch và lữ hành 

4.2; 

4.3 

2.2.1a; 

2.2.2b; 

2.2.2c; 

2.2.2d 

CO4 
Xây dựng, thực hiện và điều chỉnh chiến lược kinh 

doanh trong ngành dịch vụ du lịch và lữ hành 

4.2; 

4.3 

2.2.1b; 

2.2.2b; 

2.2.2c; 

2.2.2d 

 Thái độ/Mức độ tự chủ và trách nhiệm   

CO5 

Nhận biết và giải quyết vấn đề trong quản trị chiến lược 

kinh doanh ngành dịch vụ du lịch và lữ hành dựa trên tư 

duy khoa học 

4.4 

2.3a; 

2.3b; 

2.3c 

CO6 
Thể hiện được chuẩn mực đạo đức kinh doanh trong 

ngành dịch vụ du lịch và lữ hành 
4.4 2.3d 

 

6. Mô tả tóm tắt nội dung học phần: 

Học phần Seminar Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành được thiết kế nhằm giúp sinh 

viên tổng hợp kiến thức về quản trị chiến lược kinh doanh trong ngành dịch vụ du lịch 

và lữ hành; đồng thời cụ thể hóa các nội dung thông qua các trường hợp kinh doanh 

trên thực tế (case study) và các nghiên cứu liên quan. Đầu tiên, sinh viên sẽ tổng hợp 

các kiến thức liên quan gồm phân tích môi trường kinh doanh vĩ mô, vi mô; và đánh 

giá các chiến lược kinh doanh trong ngành dịch vụ du lịch và lữ hành. Sau đó, xu 

hướng phát triển và chiến lược kinh doanh của ngành dịch vụ du lịch và lữ hành sẽ cụ 

thể hóa thành những chủ đề, được dẫn chứng từ các trường hợp kinh doanh trên thực tế 

và các nghiên cứu liên quan. Cuối cùng, sinh viên sẽ vận dụng kiến thức chuyên ngành 

để phân tích, đánh giá và đề xuất các chiến lược kinh doanh từ các chủ đề này.  

 

7. Cấu trúc nội dung học phần: 

7.1. Lý thuyết 

 Nội dung Số tiết CĐR HP 

Phần 1. Khái quát về quản trị chiến lược kinh doanh 

trong ngành dịch vụ du lịch và lữ hành 

2  

1.1. Phân tích môi trường kinh doanh 1 CO1 

1.2. Quản trị chiến lược kinh doanh 1 CO2 

Phần 2. Tổng hợp nội dung chuyên đề báo cáo 8  

2.1. Chuyên đề 1: Phân tích và đánh giá môi trường 2 CO1; CO3; 
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 Nội dung Số tiết CĐR HP 

vĩ mô trong ngành dịch vụ du lịch và lữ hành CO5; CO6 

2.2. Chuyên đề 2: Phân tích và đánh giá môi trường 

vi mô trong ngành dịch vụ du lịch và lữ hành 

2 CO1; CO3; 

CO5; CO6 

2.3. Chuyên đề 3: Hình thành chiến lược kinh doanh 

trong ngành dịch vụ du lịch và lữ hành 

2 CO2; CO3; 

CO5; CO6 

       2.4. Chuyên đề 4: Thực hiện và điều chỉnh chiến 

lược kinh doanh trong ngành dịch vụ du lịch và 

lữ hành 

2 CO2; CO3; 

CO5; CO6 

 

7.2. Thực hành: Báo cáo chuyên đề 

 Nội dung Số tiết CĐR HP 

 Báo cáo chuyên đề và thảo luận 40  

Chuyên đề 1 Phân tích và đánh giá môi trường vĩ mô trong 

ngành dịch vụ du lịch và lữ hành 

8 CO1; CO3; 

CO4; CO5; 

CO6 

Chuyên đề 2 Phân tích và đánh giá môi trường vi mô trong 

ngành dịch vụ du lịch và lữ hành 

8 CO1; CO3; 

CO4; CO5; 

CO6 

Chuyên đề 3 Hình thành chiến lược kinh doanh trong ngành 

dịch vụ du lịch và lữ hành 

12 CO2; CO3; 

CO4; CO5; 

CO6 

Chuyên đề 4 Thực hiện và điều chỉnh chiến lược kinh doanh 

trong ngành dịch vụ du lịch và lữ hành 

12 CO2; CO3; 

CO4; CO5; 

CO6 

 

8. Phương pháp giảng dạy: 

- Nhằm đạt được các mục tiêu trên, phương pháp giảng dạy được áp dụng cho học 

phần này là giảng viên cùng sinh viên tổng hợp các lý thuyết liên quan quản trị 

chiến lược kinh doanh trong ngành dịch vụ du lịch và lữ hành. Từ đó, giảng viên và 

sinh viên cùng xác định các chủ đề thể hiện xu hướng kinh doanh hiện tại trong 

ngành. 

- Nhóm sinh viên (5-7 sinh viên) được yêu cầu trình bày trước lớp, phân tích và 

đánh giá các chủ đề (đã xác định) thông qua các trường hợp kinh doanh thực tế và 

các nghiên cứu liên quan. 

9. Nhiệm vụ của sinh viên: 

Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ như sau: 

- Tham dự tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết. 

- Tham gia đầy đủ 100% thời gian chuẩn bị và thực hiện báo cáo chuyên đề của 

nhóm. 

- Bắt buộc dự thi kết thúc học phần. 

- Chủ động tổ chức thực hiện giờ tự học.  

10. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên: 
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10.1. Cách đánh giá 

Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau: 

TT Điểm thành phần Quy định Trọng số CĐR HP 

1 Điểm bài tập nhóm 

(báo cáo chuyên 

đề) 

- Báo cáo 4 chuyên đề theo 

nhóm 

- Tham gia 100% số giờ làm 

việc của nhóm 

80% CO1; CO2; 

CO3; CO4; 

CO5; CO6;  

2 Điểm chuyên cần 

và tham gia thảo 

luận trên lớp 

- Tham dự tối thiểu 80% các 

buổi học lý thuyết trên lớp và 

các buổi báo cáo chuyên đề. 

- Tích cực tham gia thảo luận, 

đóng góp ý kiến trên lớp. 

20% CO3; CO4; 

CO5; CO6;  

 

10.2. Cách tính điểm 

- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang 

điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân.  

- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần 

nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần theo thang điểm 10 làm tròn đến một 

chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 

4 theo quy định về công tác học vụ của Trường.  

11. Tài liệu học tập:  

Thông tin về tài liệu Số đăng ký cá biệt 

[1] Nigel, E. (2015). Strategic management for tourism, 

hospitality and events. Routledge, NY. 

 

[2] Fevzi, O., Levent, A. & Prakash, K.C. (2010). Strategic 

management for Hospitality and Tourism. Taylor & Francis, 

UK. 

 

[3] Lê Nguyễn Đoan Khôi, Nguyễn Phạm Tuyết Anh và Ong 

Quốc Cường (2015). Giáo trình quản trị chiến lược. NXB Đại 

học Cần Thơ, Cần Thơ. 

MOL.083808 

 

Bên cạnh đó, danh sách các bài báo liên quan sẽ được gửi cho sinh viên đọc 

tham khảo và chọn nội dung báo cáo chuyên đề (danh sách này sẽ được cập nhật theo 

thời gian nhằm thể hiện xu hướng kinh doanh của ngành). 

 

12. Hướng dẫn sinh viên tự học: 

Tuần Nội dung 

Lý 

thuyết 

(tiết) 

Thực 

hành 

(tiết) 

Nhiệm vụ của sinh viên 

1 Phần 1: Khái quát về 

quản trị chiến lược kinh 

doanh trong ngành dịch 

2 0 - Nghiên cứu trước: Nghiên cứu tổng 

quan các nội dung chính của 3 tài liệu 

tham khảo: 
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vụ du lịch và lữ hành 

1.1. Phân tích môi trường 

kinh doanh 

1.2. Quản trị chiến lược 

kinh doanh 

+ Tài liệu [1] 

+ Tài liệu [2] 

+ Tài liệu [3] 

 

2 Chuẩn bị báo cáo chuyên 

đề 1: Phân tích và đánh 

giá môi trường vĩ mô 

trong ngành dịch vụ du 

lịch và lữ hành 

0 6 - Nghiên cứu nội dung liên quan phân 

tích và đánh giá môi trường vĩ mô trong 

3 tài liệu tham khảo: 

+ Tài liệu [1] 

+ Tài liệu [2] 

+ Tài liệu [3] 

Từ đó, nhóm sinh viên chọn chủ đề, tìm 

các trường hợp kinh doanh thực tế, 

nghiên cứu liên quan và chuẩn bị nội 

dung báo cáo chuyên đề. 

3 Báo cáo chuyên đề 1 0 2 - Nhóm sinh viên phân công nhiệm vụ 

cho từng thành viên thực hiện báo cáo 

chuyên đề trước lớp  

4 Tổng hợp nội dung báo 

cáo chuyên đề 1 

2 0 - Nghiên cứu trước: 

Tổng hợp các thảo luận, đánh giá từ 

phần báo cáo chuyên đề 1 

5 Chuẩn bị báo cáo chuyên 

đề 2: Phân tích và đánh 

giá môi trường vi mô 

trong ngành dịch vụ du 

lịch và lữ hành 

0 6 - Nghiên cứu nội dung liên quan phân 

tích và đánh giá môi trường vi mô trong 

3 tài liệu tham khảo: 

+ Tài liệu [1] 

+ Tài liệu [2] 

+ Tài liệu [3] 

Từ đó, nhóm sinh viên chọn chủ đề, tìm 

các trường hợp kinh doanh thực tế, 

nghiên cứu liên quan và chuẩn bị nội 

dung báo cáo chuyên đề. 

6 Báo cáo chuyên đề 2 0 2 

 

 

- Nhóm sinh viên phân công nhiệm vụ 

cho từng thành viên thực hiện báo cáo 

chuyên đề trước lớp  

7 Tổng hợp nội dung báo 

cáo chuyên đề 2 

2 0 - Nghiên cứu trước: 

Tổng hợp các thảo luận, đánh giá từ 

phần báo cáo chuyên đề 2 

8 Chuẩn bị báo cáo chuyên 

đề 3: Hình thành chiến 

lược kinh doanh trong 

ngành dịch vụ du lịch và 

lữ hành 

0 8 - Nghiên cứu nội dung liên quan đến 

các chiến lược kinh doanh trong 3 tài 

liệu tham khảo: 

+ Tài liệu [1] 

+ Tài liệu [2] 

+ Tài liệu [3] 

Từ đó, nhóm sinh viên chọn chủ đề, tìm 

các trường hợp kinh doanh thực tế, 

nghiên cứu liên quan và chuẩn bị nội 

dung báo cáo chuyên đề. 

9 Báo cáo chuyên đề 3 

(buổi 1) 

0 2 - Nhóm sinh viên phân công nhiệm vụ 

cho từng thành viên thực hiện báo cáo 

chuyên đề trước lớp  

10 Báo cáo chuyên đề 3 0 2 - Nhóm sinh viên phân công nhiệm vụ 
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(buổi 2) cho từng thành viên thực hiện báo cáo 

chuyên đề trước lớp  

11 Tổng hợp nội dung báo 

cáo chuyên đề 3 

2 0 - Nghiên cứu trước: 

Tổng hợp các thảo luận, đánh giá từ 

phần báo cáo chuyên đề 3 

12 Chuẩn bị báo cáo chuyên 

đề 4: Thực hiện và điều 

chỉnh chiến lược kinh 

doanh trong ngành dịch vụ 

du lịch và lữ hành 

0 8 - Nghiên cứu nội dung liên quan đến 

thực hiện và điều chỉnh các chiến lược 

kinh doanh trong 3 tài liệu tham khảo: 

+ Tài liệu [1] 

+ Tài liệu [2] 

+ Tài liệu [3] 

Từ đó, nhóm sinh viên chọn chủ đề, tìm 

các trường hợp kinh doanh thực tế, 

nghiên cứu liên quan và chuẩn bị nội 

dung báo cáo chuyên đề. 

13 Báo cáo chuyên đề 4 

(buổi 1) 

0 2 - Nhóm sinh viên phân công nhiệm vụ 

cho từng thành viên thực hiện báo cáo 

chuyên đề trước lớp  

14 Báo cáo chuyên đề 4 

(buổi 2) 

0 2 - Nhóm sinh viên phân công nhiệm vụ 

cho từng thành viên thực hiện báo cáo 

chuyên đề trước lớp  

15 Tổng hợp nội dung báo 

cáo chuyên đề 4 

2 0 - Nghiên cứu trước: 

Tổng hợp các thảo luận, đánh giá từ 

phần báo cáo chuyên đề 4 
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc 
 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN  

1. Tên học phần: Quản trị du lịch và dịch vụ 

         Hospitality and Tourism Management 

- Mã số học phần: KT352 

- Số tín chỉ học phần: 3 tín chỉ  

- Số tiết học phần: 35 tiết lý thuyết + 20 tiết thực hành.  

2. Đơn vị phụ trách học phần: 

- Bộ môn: Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 

- Khoa: Kinh tế  

3. Điều kiện:  

- Điều kiện tiên quyết: Không 

- Điều kiện song hành: Đây là môn học thay thế tốt nghiệp do đó sinh viên đã hoàn 

thành hoặc đang học song hành với các học phần Quản trị kinh doanh lữ hành, 

Quản trị kinh doanh lưu trú, Quản trị kinh doanh nhà hàng 

4. Mục tiêu của học phần:  

Mục 

tiêu 
Nội dung mục tiêu 

CĐR 

CTĐT 

4.1 

- Hiểu biết những vấn đề cơ bản về ngành du lịch và dịch vụ. 

- Xây dựng chiến lược phát triển du lịch và dịch vụ đối với đơn 

vị kinh doanh dịch vụ/du lịch hoặc địa phương cụ thể.  

- Vận dụng được các phương pháp đánh giá chất lượng dịch vụ 

2.1.3.a 

2.1.3.b 

2.1.3.c 

4.2 - Phân tích chất lượng dịch vụ trong lĩnh vực du lịch và dịch vụ 

dựa trên đánh giá nguồn lực và nhu cầu. 
2.2.1.a 

4.3 

- Có khả năng sử dụng các công cụ phân tích chất lượng dịch 

vụ/du lịch. 

- Vận dụng tốt kiến thức vào các hoạt động quản lý trong lĩnh 

vực dịch vụ/du lịch. 

2.2.2.a 

2.2.2.c 

4.4 

- Nhận thức được tầm quan trọng về nghề nghiệp 

- Hiểu rõ trách nhiệm, đạo đức trong kinh doanh Du lịch – Dịch 

vụ 

2.3.a 

2.3.d 
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5. Chuẩn đầu ra của học phần:  

CĐR 

HP 
Nội dung chuẩn đầu ra 

Mục 

tiêu 

CĐR 

CTĐT 

 Kiến thức   

CO1 
Trình bày được khái niệm về dịch vụ và các đặc điểm 

của dịch vụ 
4.1 2.1.2.b 

CO2 Trình bày được khái niệm chất lượng dịch vụ và các 

phương pháp đo lường chất lượng dịch vụ 
4.1 2.1.3.b 

CO3 Tính toán và đo lường được chất lượng dịch vụ  4.1 2.1.3.b 

CO4 Hiểu về quản trị nhu cầu về du lịch và dịch vụ 4.1 2.1.3.b 

CO5 
Hiểu về quản trị nhân sự trong lĩnh vực du lịch và dịch 

vụ 
4.1 2.1.3.b 

CO6 Phân biệt được hoạch định chiến lược và xây dựng kế 

hoạch kinh doanh dịch vụ 
4.1 2.1.3.b 

 Kỹ năng   

CO7 Hoạch định được chiến lược kinh doanh dịch vụ  4.3 2.1.2.b 

CO8 Làm việc hiệu quả trong một nhóm 4.4 2.3.a 

CO9 Trình bày trước đám đông bằng phương tiện trình chiếu 4.4 2.3.a 

 Thái độ/Mức độ tự chủ và trách nhiệm   

CO10 
Trung thực trong quá trình thu thập các số liệu liên quan 

báo cáo nhóm 
4.4 2.3.d 

CO11 Hoàn thành các công việc được phân giao đúng thời hạn   4.4 2.3.d 

6. Mô tả tóm tắt nội dung học phần: 

Nội dung môn học được chia thành 5 chương, bao quát các vấn đề về kiến thức tổng 

quan của ngành Du lịch – Dịch vụ, kiến thức về quản trị kinh doanh Du lịch – Dịch vụ. 

Nội dung môn học cũng tập trung vào vấn đề đánh giá chất lượng Du lịch – Dịch vụ, 

cung cấp các cách tiếp cận và mô hình đánh giá chất lượng dịch vụ. Môn học cũng đề 

cập đến vấn đề quản trị nhân sự trong kinh doanh du lịch – dịch vụ, cung cấp cho 

người học khái niệm về cân bằng trong công việc và cuộc sống của nhân viên Du lịch 

– Dịch vụ cũng như cung cấp cho người học những kinh nghiệm duy trì lực lượng lao 

động. Người học sẽ được trang bị kiến thức hoạch định chiến lược phát triển Du lịch – 

Dịch vụ theo xu hướng toàn cầu. Ngoài ra, môn học còn đưa ra các tình huống cụ thể 

để người học có thể vận dụng kiến thức đã học. 

7. Cấu trúc nội dung học phần: 

7.1. Lý thuyết 

 Nội dung Số tiết CĐR HP 

Chương 1. Tổng quan về ngành Du lịch – Dịch vụ 5  

1.1. Các khái niệm liên quan ngành Du lịch – Dịch vụ 2 CO1 

1.2. Sự phát triển ngành Du lịch – Dịch vụ trên thế 3 CO1 
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 Nội dung Số tiết CĐR HP 

giới và Việt Nam 

Chương 2. Đặc điểm của ngành Du lịch – Dịch vụ 10 
 

2.1. Các đặc điểm cơ bản của ngành Du lịch – Dịch vụ 5 CO1 

2.2. Sự khác biệt của sản phẩm Du lịch – Dịch vụ 2 CO2 

2.3. Quản trị sự khác biệt của sản phẩm Du lịch – 

Dịch vụ 

3 CO2 

Chương 3. Quản trị chất lượng Du lịch – Dịch vụ 10  

3.1. 
Khái niệm quản trị chất lượng Du lịch – Dịch vụ 

2 CO2 

3.2. 
Mô hình và tiêu chí đánh giá chất lượng Du lịch 

– Dịch vụ 
5 

CO2 

3.3. 
Quản trị chất lượng Du lịch – Dịch vụ trên thế 

giới và Việt Nam 
3 

CO4 

Chương 4.   Quản trị nhân sự trong Du lịch – Dịch vụ 5  

4.1. 
Phân tích và thiết kế công việc 

2 
CO5 

4.2. Vấn đề cân bằng giữa công việc và đời sống của 

nhân viên trong ngành Du lịch – Dịch vụ; và duy 

trì nguồn lao động 

3 CO5 

Chương 5. 
Hoạch định chiến lược phát triển Du lịch – 

Dịch vụ 

5  

5.1. Xu hướng phát triển ngành Du lịch – Dịch vụ 1 CO6 

5.2. Áp dụng tiến bộ khoa học – kỹ thuật trong phát 

triển Du lịch – Dịch vụ 

2 CO6 

5.3. Hoạch định chiến lược phát triển Du lịch – Dịch 

vụ theo hướng bền vững 

2 CO6, CO7 

7.2. Thực hành  

 Nội dung Số tiết CĐR HP 

Chương 2  Làm bài tập thảo luận về sự khác biệt trong quản 

trị sản phẩm hữu hình và dịch vụ 

5 CO2, CO8, 

CO9 

Chương 3 Xây dựng bản câu hỏi, khảo sát và phân tích chất 

lượng dịch vụ 

5 CO3, CO10 

Chương 4 Thảo luận về vấn đề cân bằng giữa công việc và 

cuộc sống của nhân viên dịch vụ 

5 CO8, CO9 

Chương 5 Bài tập nhóm hoạch định chiến lược phát triển 

dịch vụ du lịch theo hướng bền vững 

5 CO7, CO10, 

CO11 

.  

8. Phương pháp giảng dạy: 

- Giáo viên giảng lý thuyết trên lớp với laptop và máy chiếu. 

- Giáo viên đưa ra chủ đề thảo luận nhóm. 

- Hướng dẫn sinh viên làm bài tập nhóm và thuyết trình. 

9. Nhiệm vụ của sinh viên: 
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Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ như sau: 

- Tham dự tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết. 

- Tham gia đầy đủ 100% giờ thực hành/thí nghiệm/thực tập và có báo cáo kết quả. 

- Thực hiện đầy đủ các bài tập nhóm/bài tập và được đánh giá kết quả thực hiện. 

- Tham dự kiểm tra giữa học kỳ. 

- Đọc tài liệu trước khi lên lớp 

- Tham gia đóng góp ý kiến, phát biểu 

- Tham dự thi kết thúc học phần. 

- Chủ động tổ chức thực hiện giờ tự học. 

10. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên: 

10.1. Cách đánh giá 

Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau: 

TT Điểm thành phần Quy định 
Trọng 

số 
CĐR HP 

1 Điểm chuyên cần Số tiết tham dự học/tổng số tiết 10% CO1; CO2 

2 Điểm bài tập nhóm - Báo cáo trước lớp 

- Được nhóm xác nhận có tham gia  

30% CO7, CO8, 

CO9, CO10, 

CO11 

3 Điểm thi kết thúc 

học phần 

- Thi viết và trắc nghiệm 

- Tham dự đủ 80% tiết lý thuyết và 

100% giờ báo cáo 

- Bắt buộc dự thi 

60% CO1, CO2, 

CO3, CO4, 

CO5, CO6, 

CO7 

10.2. Cách tính điểm 

- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang 

điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân.  

- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần 

nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần theo thang điểm 10 làm tròn đến một 

chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 

4 theo quy định về công tác học vụ của Trường.  

11. Tài liệu học tập:  

Thông tin về tài liệu Số đăng ký cá biệt 

[1] Christine Hope, Alan Muhleman (2001), Doanh nghiệp dịch 

vụ: Nguyên lý điều hành, Phan Văn Sâm dịch, NXB Thống 

kê Hà Nội  

 

 

[2] Laws Eric (2004), Improving tourism and hospitality 

services, London: CABI Publishing 

MON.020948 

[3] Cock, Roy A (2018), Tourism: The business of hospitality 

and travel, Harlow, England: Pearson. 

MON.061452 

12. Hướng dẫn sinh viên tự học: 
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Tuần Nội dung 
Lý 

thuyết 

(tiết) 

Thực 

hành 

(tiết) 

Nhiệm vụ của sinh viên 

1 Chương 1: Tổng quan về ngành 

Du lịch – Dịch vụ 

1.1. Các khái niệm liên quan ngành 

Du lịch – Dịch vụ 

1.2. Sự phát triển ngành Du lịch – 

Dịch vụ trên thế giới và Việt Nam 

5 0 -Nghiên cứu trước: 

Tài liệu [1] [2] 

 

2-4 Chương 2: Đặc điểm của ngành 

Du lịch – Dịch vụ 

2.1. Các đặc điểm cơ bản của 

ngành Du lịch – Dịch vụ 

2.2. Sự khác biệt của sản phẩm Du 

lịch – Dịch vụ 

2.3. Quản trị sự khác biệt của sản 

phẩm Du lịch – Dịch vụ 

10 5 -Nghiên cứu trước: 

+Tài liệu [1]: Chương 

1-2 của tài liệu [1] 

 

5-8 Chương 3: Quản trị chất lượng 

Du lịch – Dịch vụ 

3.1. Khái niệm quản trị chất lượng 

Du lịch – Dịch vụ 

3.2. Mô hình và tiêu chí đánh giá 

chất lượng Du lịch – Dịch vụ 

3.3. Quản trị chất lượng Du lịch – 

Dịch vụ trên thế giới và Việt Nam 

 

10 5 -Nghiên cứu trước: 

+Tài liệu [1] [2] 

 

9-12 Chương 4: Quản trị nhân sự 

trong Du lịch – Dịch vụ 

4.1. Phân tích và thiết kế công việc 

4.2. Vấn đề cân bằng giữa công 

việc và đời sống của nhân viên 

trong ngành Du lịch – Dịch vụ; và 

duy trì nguồn lao động 

5 5 -Nghiên cứu trước: 

+Tài liệu [1] [2] 

+Xem lại nội dung 

“Phân tích và thiết kế 

công việc” ở môn Quản 

trị nhân sự 

13-15 Chương 5: Hoạch định chiến 

lược phát triển Du lịch – Dịch vụ 

5.1. Xu hướng phát triển ngành Du 

lịch – Dịch vụ 

5.2. Áp dụng tiến bộ khoa học – kỹ 

thuật trong phát triển Du lịch – 

Dịch vụ 

5.3. Hoạch định chiến lược phát 

triển Du lịch – Dịch vụ theo hướng 

bền vững 

5 5 -Nghiên cứu trước: 

+Tài liệu [1],[2], [3] 

- Báo cáo nhóm về 

hoạch định chiến lược 

kinh doanh của một 

dịch vụ cụ thể 
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc 
 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN  

1. Tên học phần: Quản trị kinh doanh lữ hành (Tour Management) 

- Mã số học phần: KT211 

- Số tín chỉ học phần: 3 tín chỉ  

- Số tiết học phần: 30 tiết lý thuyết, 30 tiết thực tế 

2. Đơn vị phụ trách học phần: 

- Bộ môn: Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành 

- Khoa: Kinh tế 

3. Điều kiện:  

- Điều kiện tiên quyết: Không 

- Điều kiện song hành: Không 

4. Mục tiêu của học phần:  

Mục 

tiêu 
Nội dung mục tiêu 

CĐR 

CTĐT 

4.1 
Hiểu biết những vấn đề cơ bản về hoạt động kinh doanh lữ 

hành, thực hiện các hoạt động thiết kế và tổ chức các hoạt động 

lữ hành 

2.1.3a 

2.1.3b 

2.1.3c 

4.2 
Vận dụng các kiến thức về lữ hành nhằm xây dựng các tuyến 

hành trình phù hợp với nhu cầu, có khả năng phân tích, đánh giá 

và tính toán hiệu quả trong kinh doanh lữ hành 

2.2.1a 

2.2.1b 

4.3 

Rèn luyện kỹ năng thuyết trình, làm việc nhóm và có khả năng 

xử lý các tình huống phát sinh trong quá trình thực hiện chương 

trình du lịch. 

2.2.2b 

2.2.2c 

2.2.2d 

4.4 
Nhận thức đúng đắn về nghề nghiệp đang theo học, có thái độ 

tích cực trong việc rèn luyện và học tập, thể hiện phong cách 

làm việc chuyên nghiệp và khoa học 

2.3a 

2.3b 

2.3c 

5. Chuẩn đầu ra của học phần:  

CĐR 

HP 
Nội dung chuẩn đầu ra 

Mục 

tiêu 

CĐR 

CTĐT 

 Kiến thức   

CO1 
Hiểu biết những vấn đề cơ bản về hoạt động kinh doanh 

lữ hành. 
4.1 

2.1.3a 

2.1.3b 

2.1.3c 

CO2 
Áp dụng những kiến thức lữ hành vào thực tế, có khả 

năng thiết kế và tổ chức hoạt động lữ hành theo yêu cầu, 
4.1 

2.1.3a 

2.1.3b 



201 

 

CĐR 

HP 
Nội dung chuẩn đầu ra 

Mục 

tiêu 

CĐR 

CTĐT 

 Kiến thức   

Thực hiện hoạt động chào, bán tour lữ hành; Phân tích, 

đánh giá và quản trị hiệu quả trong các tổ chức lữ hành 

2.1.3c 

 Kỹ năng   

CO3 

Có khả năng tham gia vận hành các nghiệp vụ trong đơn 

vị kinh doanh lữ hành; Biết cách tổ chức và thực hiện 

tuyến hành trình hợp lý phù hợp với nhu cầu của thị 

trường 

4.2 

4.3 

2.2.1a 

2.2.1b 

2.2.2b 

2.2.2c 

2.2.2d 

CO4 

Biết cách phân tích và tính toán hiệu quả trong kinh 

doanh lữ hành, Có khả năng xử lý các tình huống phát 

sinh trong quá trình thực hiện chương trình du lịch 

 

4.2 

4.3 

2.2.1a 

2.2.1b 

2.2.2b 

2.2.2c 

2.2.2d 

 Thái độ/Mức độ tự chủ và trách nhiệm   

CO5 

Thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công và các mối quan 

hệ với các nhà cung cấp dịch vụ du lịch; Nhận thức đúng 

đắn về nghề nghiệp đang theo học, có thái độ tích cực 

trong việc rèn luyện và học tập; Thể hiện phong cách 

làm việc chuyên nghiệp và khoa học 

 

4.4 

2.3a 

2.3b 

2.3c 

6. Mô tả tóm tắt nội dung học phần: 

Trang bị cho sinh viên những kiến thức căn bản và chuyên sâu về mặt lý luận khoa 

học trong công tác quản trị kinh doanh lữ hành, là nền tảng cho việc điều hành toàn bộ 

các hoạt động của một doanh nghiệp lữ hành. Đồng thời cung cấp những kỹ năng cụ  

thể, chuyên biệt của công tác, giúp sinh viên nắm bắt sâu sắc các vấn đề chủ yếu của 

kinh doanh lữ hành để vận dụng một cách có hiệu quả vào thực tế công việc sau này. 

Sau khi học môn này sinh viên sẽ: 

- Biết cách tổ chức, điều hành và kiểm tra, giám sát các bộ phận cũng như các hoạt 

động cơ bản của doanh nghiệp lữ hành. 

- Vận dụng một cách khoa học các chiến lược điển hình vào thực tiễn kinh doanh 

của doanh nghiệp 

- Giải quyết được các vấn đề then chốt trong lĩnh vực kinh doanh lữ hành, đặc biệt 

là con người và dịch vụ. 

7. Cấu trúc nội dung học phần: 

7.1. Lý thuyết 

 Nội dung Số tiết CĐR HP 

Chương 1. Khái quát chung về kinh doanh lữ hành và 

doanh nghiệp lữ hành 

6  

1.1. Lịch sử hình thành và phát triển hoạt động lữ 

hành du lịch 

1 CO1 
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 Nội dung Số tiết CĐR HP 

1.2 Kinh doanh lữ hành 2 CO1 

 

1.3 Doanh nghiệp lữ hành 

 

1 CO1;CO2 

 

1.4 Cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp lữ hành 2 CO1;CO2 

 

Chương 2. Quan hệ giữa doanh nghiệp lữ hành và các 

nhà cung cấp sản phẩm 

8  

2.1 Hệ thống phân phối sản phẩm trong du lịch 1 CO1;CO2; 

CO3 

2.2 Cơ sở của các mối quan hệ giữa các doanh 

nghiệp lữ hành và các nhà cung cấp 

2 CO1;CO2; 

CO3 

2.3 Nguyên tắc và tổ chức hoạt động của các đại 

lý du lịch  

2 CO1;CO2; 

CO3 

2.4 Hợp đồng trong kinh doanh lữ hành 3 CO1;CO2; 

CO3 

Chương 3. Tổ chức xây dựng các chương trình du lịch 21  

3.1 Các công việc của điều hành 2 CO1;CO2; 

CO3;CO5 

3.2 Chương trình du lịch 2 CO1;CO2; 

CO3;CO5 

3.3 Xây dựng chương trình du lịch trọn gói 10 CO1;CO2; 

CO3;CO4;CO5 

3.4 Xác định giá thành và giá bán của một chương 

trình du lịch 

7 CO1;CO2; 

CO3;CO4;CO5 

Chương 4. Hoạt động bán và thực hiện các chương 

trình du lịch 

10  

4.1 Tổ chức các hoạt động quảng cáo 4 CO1;CO2; 

CO3;CO4;CO5 

4.2 Tổ chức bán các chương trình du lịch trọn gói 2 CO1;CO2; 

CO3;CO4;CO5 

4.3 Tổ chức thực hiện các chương trình du lịch 3 CO1;CO2; 

CO3;CO4;CO5 

4.4 Giải quyết các tình huống bất thường xảy ra 

trong quá trình thực hiện chương trình du lịch 

1 CO1;CO2; 

CO3;CO4;CO5 

7.2. Thực hành  

 Nội dung Số tiết CĐR HP 

Nội dung 1 Thiết kế chương trình du lịch  10 CO3;CO4;CO5 

Nội dung 2 Thuyết trình chương trình du lịch 10 CO3;CO4;CO5 

Nội dung 3 Thực hiện chương trình du lịch 10 CO3;CO4;CO5 

8. Phương pháp giảng dạy: 

- Giảng viên : Kết hợp nhiều phương pháp dạy học có hiệu quả như : thuyết trình, 

vấn đáp, nêu tình huống, thị phạm. 

- Sinh viên: Lắng nghe, ghi chép, thảo luận và đi thực tế. 
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9. Nhiệm vụ của sinh viên: 

Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ như sau: 

- Tham dự tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết. 

- Tham dự thi kết thúc học phần. 

- Chủ động tổ chức thực hiện giờ tự học. 

10. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên: 

10.1. Cách đánh giá 

Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau: 

TT Điểm thành phần Quy định 
Trọng 

số 
CĐR HP 

1 Điểm chuyên cần Số tiết tham dự học/tổng số tiết 10% CO1 

2 Điểm bài tập Số bài tập đã làm/số bài được giao 10% CO1;CO2; 

CO3;CO4; 

CO5 

3 Điểm bài tập nhóm - Báo cáo/thuyết minh/... 

- Được nhóm xác nhận có tham gia  

20% CO1;CO2; 

CO3;CO4; 

CO5 

4 Điểm thi kết thúc 

học phần 

- Thi viết tự luận  

- Tham dự đủ 80% tiết lý thuyết và 

100% giờ thực hành 

- Bắt buộc dự thi 

60% CO1;CO2; 

CO3;CO4; 

CO5 

10.2. Cách tính điểm 

- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang 

điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân.  

- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần 

nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ 

số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo 

quy định về công tác học vụ của Trường.  

11. Tài liệu học tập:  

Thông tin về tài liệu Số đăng ký cá biệt 

[1] Giáo trình Quản trị kinh doanh lữ hành, PGS. TS. 

Nguyễn Văn Mạnh chủ biên, NXB Đaị học Kinh 

tế quốc dân năm 2006 

MOL.038978 

[2] Lữ hành du lịch, Trần Văn Mậu, NXB Giáo dục 

năm 1998 

 

[3] Nghiệp vụ kinh doanh lữ hành (dùng trong các 

trường THCN), Hà Thùy Linh, NXB Hà Nội 2006 

MOL.044409 

[4] Một số vấn đề về nghiệp vụ lữ hành và du lịch, 

Trường trung học nghiệp vụ du lịch Hà Nội năm 

1999 

 

12. Hướng dẫn sinh viên tự học: 
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Tuần Nội dung 
Lý 

thuyết 

(tiết) 

Thực 

hành 

(tiết) 

Nhiệm vụ của sinh viên 

1 -2 Chương 1: Khái quát 

chung về kinh doanh lữ 

hành và doanh nghiệp lữ 

hành 

1.1. Lịch sử hình thành và 

phát triển hoạt động lữ 

hành du lịch 

1.2. Kinh doanh lữ hành 

1.3. Doanh nghiệp lữ hành 

1.4. Cơ cấu tổ chức của 

doanh nghiệp lữ hành 

6 3 -Nghiên cứu trước: 

+Tài liệu [1]: nội dung từ mục 1.1 đến 

1.4, Chương 1 

+Ôn lại nội dung cơ cấu tổ chức của 

doanh nghiệp đã học ở học phần Quản 

trị học  

+Tra cứu nội dung về Kinh doanh lữ 

hành 

 

3-5 Chương 2: Quan hệ giữa 

doanh nghiệp lữ hành và 

các nhà cung cấp sản 

phẩm 

2.1. Hệ thống phân phối 

sản phẩm trong du lịch 

2.2. Cơ sở của các mối 

quan hệ giữa các doanh 

nghiệp lữ hành và các nhà 

cung cấp 

2.3 Nguyên tắc và tổ chức 

hoạt động của các đại lý du 

lịch  

2.4 Hợp đồng trong kinh 

doanh lữ hành 

8 7 -Nghiên cứu trước: 

+ Tài liệu [1]: nội dung từ mục 2.1 đến 

2.4, Chương 2 

+ Ôn lại nội dung hệ thống phân phối đã 

học ở học phần Marketing 

+ Tra cứu nội dung về Hợp đồng trong 

kinh doanh lữ hành 

 - Làm việc nhóm (theo danh dách phân 

nhóm): thực hiện theo chủ đề đã bốc 

thăm và viết báo cáo của nhóm 

 

6-11 Chương 3: Tổ chức xây 

dựng các chương trình 

du lịch 

3.1 Các công việc của điều 

hành 

3.2 Chương trình du lịch 

3.3 Xây dựng chương trình 

du lịch trọn gói 

3.4 Xác định giá thành và 

giá bán của một chương 

trình du lịch 

21 12 - Nghiên cứu trước: 

+ Tài liệu [1]: nội dung chương 3 

+ Tài liệu [2] 

+ Tài liệu [3] 

- Ôn lại nội dung các phương pháp xác 

định giá thành và giá bán của sản phẩm 

trong chiến lược giá của môn Marketing 

- Làm việc nhóm: thực hiện bài tập liên 

quan đến việc thiết kế một chương trình 

du lịch. 

- Làm các bài tập liên quan đến việc xác 

định giá thành và giá bán của một 

chương trình du lịch ở cuối chương. 

12-15 Hoạt động bán và thực 

hiện các chương trình du 

lịch 

4.1 Tổ chức các hoạt động 

quảng cáo 

4.2 Tổ chức bán các 

chương trình du lịch trọn 

gói 

4.3 Tổ chức thực hiện các 

10 8 - Nghiên cứu trước: 

+ Tài liệu [1]: nội dung chương 4 

+ Tài liệu [4] 

- Ôn lại nội dung liên quan đến quảng 

cáo và bán hàng trong các học phần liên 

quan đến marketing 

- Làm việc nhóm: thực hiện bài tập liên 

quan đến hoạt động bán và thực hiện 

chương trình du lịch 
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Tuần Nội dung 
Lý 

thuyết 

(tiết) 

Thực 

hành 

(tiết) 

Nhiệm vụ của sinh viên 

chương trình du lịch 

4.4 Giải quyết các tình 

huống bất thường xảy ra 

trong quá trình thực hiện 

chương trình du lịch 

 

- Làm các bài tập tình huống liên quan 

đến những vấn đề bất thường xảy ra 

trong quá trình thực hiện chương trình 

du lịch. 
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc 

 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN  

1. Tên học phần: Quản Trị Kinh Doanh Lưu Trú (Hotel Management) 

- Mã số học phần: KT212 

- Số tín chỉ học phần: 03 tín chỉ  

- Số tiết học phần: 45 tiết lý thuyết 

2. Đơn vị phụ trách học phần: 

- Bộ môn: Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 

- Khoa/Viện/Trung tâm/Bộ môn: Khoa Kinh Tế 

3. Điều kiện:  

- Điều kiện tiên quyết: Quản trị học (KT103) 

- Điều kiện song hành: Quản trị nguồn nhân lực (KT204) 

4. Mục tiêu của học phần:  

Mục 

tiêu 
Nội dung mục tiêu 

CĐR 

CTĐT 

4.1 

Kiến thức 

4.1.1. Hiểu biết những vấn đề cơ bản về hoạt động kinh 

doanh lưu trú. 

4.1.2. Áp dụng các kiến thức quản trị kinh doanh lưu trú 

vào hoạt động quản trị cơ sở vật chất, nhân sự, và 

hoạt động kinh doanh lưu trú. 

4.1.3. Thực hiện hoạt động marketing, đánh giá chất lượng 

dịch vụ tại đơn vị kinh doanh lưu trú.  

4.1.4. Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh lưu trú dựa 

trên phân tích chi phí và tài chính.  

2.1.3a 

2.1.3b 

2.1.3c 

4.2 

Kỹ năng cứng 

4.2.1. Liệt kê được một số trang thiết bị trong cơ sở lưu 

trú. 

4.2.2. Biết cách bố trí và sắp đặt thiết bị tiện nghi trong đơn 

vị kinh doanh lưu trú. 

4.2.3. Thực hiện đúng quy trình bán hàng và phục vụ khách 

hàng. 

4.2.4. Biết cách phân tích và tính toán hiệu quả trong kinh 

doanh 

2.2.1a 

2.2.1b 

4.3 Kỹ năng mềm 2.2.2b 
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Mục 

tiêu 
Nội dung mục tiêu 

CĐR 

CTĐT 

4.3.1. Có khả năng xử lý các tình huống phát sinh trong quá 

trình thực hiện. 

4.3.2. Có khả năng điều hành hoạt động của một bộ phận, 

và doanh nghiệp 

4.3.3. Có kỹ năng giao tiếp tốt với khách hàng trong và 

ngoài nước 

2.2.2c 

2.2.2d 

4.4 

Thái độ 

4.4.1. Thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công và các mối 

quan hệ giữa các bộ phận trong cơ sở lưu trú. 

4.4.2. Tự hoàn thiện bản thân và có trách nhiệm tham gia 

thực hiện tốt mục tiêu kinh doanh của cơ sở lưu trú đã đặt 

ra, góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh của doanh 

nghiệp. 

4.4.3. Thể hiện phong cách làm việc chuyên nghiệp và khoa 

học. 

2.3a 

2.3b 

2.3c 

2.3d 

5. Chuẩn đầu ra của học phần:  

CĐR 

HP 
Nội dung chuẩn đầu ra 

Mục 

tiêu 

CĐR 

CTĐT 

 Kiến thức   

CO1 
Biết cách tổ chức, điều hành và kiểm tra, giám sát các bộ 

phận cũng như các hoạt động cơ bản của đơn vị kinh 

doanh lưu trú. 

4.1 

2.1.3a 

2.1.3b 

2.1.3c 
CO2 

Vận dụng một cách khoa học các chiến lược điển hình 

vào thực tiễn kinh doanh của doanh nghiệp, đồng thời 

hiểu được ý nghĩa của các thông số tài chính nhằm đưa 

ra các quyết định kinh doanh hiệu quả. 

4.1 

CO3 Giải quyết được các vấn đề then chốt trong lĩnh vực kinh 

doanh cơ sở lưu trú, đặc biệt là con người và dịch vụ.  
4.1 

 Kỹ năng   

CO4 Có khả năng lập kế hoạch kinh doanh cơ sở lưu trú 4.2 2.2.1a 

2.2.1b 

2.2.2b 

2.2.2c 

2.2.2d 

CO5 
Có khả năng tính toán các thông số tài chính cho doanh 

nghiệp dịch vụ du lịch 
4.2 

CO6 
Có kỹ năng giao tiếp với đồng nghiệp và khách hàng, 

lãnh đạo, quản lý nhóm hoặc cả doanh nghiệp 
4.3 

 Thái độ/Mức độ tự chủ và trách nhiệm   

CO7 Có tác phong chuyên nghiệp trong lĩnh vực dịch vụ 4.4 2.3a 

2.3b  CO8 Có thái độ nghiêm túc và đạo đức nghề nghiệp 4.4 
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CĐR 

HP 
Nội dung chuẩn đầu ra 

Mục 

tiêu 

CĐR 

CTĐT 

 Kiến thức   

CO9 
Có khả năng giao tiếp, đàm phán thỏa thuận trong kinh 

doanh 
4.4 

2.3c 

2.3d 

6. Mô tả tóm tắt nội dung học phần: 

Môn học trang bị cho sinh viên những kiến thức căn bản và chuyên sâu về mặt lý 

luận khoa học trong công tác quản trị kinh doanh cơ sở lưu trú là nền tảng cho việc 

điều hành toàn bộ các hoạt động của một doanh nghiệp. Đồng thời cung cấp những kỹ 

năng cụ thể, chuyên biệt của công tác, giúp sinh viên nắm bắt sâu sắc các vấn đề chủ 

yếu của kinh doanh cơ sở lưu trú để vận dụng một cách có hiệu quả vào thực tế công 

việc sau này. 

7. Cấu trúc nội dung học phần: 

 Nội dung Số tiết CĐR 

CTĐT 

Chương 1. Giới thiệu tổng quan về kinh doanh khách 

sạn 

5  

1.1. Các khái niệm cơ bản  CO1 

1.2. Đặc điểm của kinh doanh khách sạn  CO1 

1.3. Ý nghĩa của kinh doanh khách sạn  CO1 

1.4. Lịch sử và các xu hướng phát triển của kinh 

doanh khách sạn 

 CO1 

1.5. Các hình thức kinh doanh, hệ thống quản lý 

khách sạn phổ biến trên thế giới 

 CO1 

1.6. Cơ hội nghề nghiệp của nghề quản lý khách sạn  CO7, CO8 

1.7. Các thuận lợi và khó khăn của nhà quản trị 

khách sạn 

 CO7, CO8 

Chương 2. Cơ sở vật chất và quy trình đầu tư xây dựng 

khách sạn 

7  

2.1. Khái niệm về cơ sở vật chất kỹ thuật của khách 

sạn 

 CO1 

2.2. Một số loại hình cơ sở lưu trú chính khác ngoài 

khách sạn 

 CO1 

2.4. Phân loại, xếp hạng khách sạn  CO1 

2.5. Bố trí các khu vực và hệ thống trang thiết bị bên 

trong khách sạn 

 CO1 

2.6. Một số chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng CSVC 

kỹ thuật của khách sạn 

 CO2 

2.7. Quy trình đầu tư xây dựng khách sạn  CO2 

Chương 3. Quản trị nguồn nhân lực trong kinh doanh 

khách sạn 

6  

3.1. Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn 

mô hình tổ chức bộ máy của khách sạn 

 CO1, CO2, 

CO3 
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3.2. Đặc điểm của lao động trong khách sạn  CO1, CO2, 

CO3 

3.3. Các công việc cụ thể trong công tác nhân sự của 

khách sạn 

 CO1, CO2, 

CO3 

3.3.1 Thu hút, tuyển dụng nhân lực   

3.3.2 Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực   

3.3.3 Duy trì nguồn nhân lực   

3.4. Các bài tập tình huống   CO4, CO9 

Chương 4. Tổ chức kinh doanh lưu trú của khách sạn 10  

4.1. Tầm quan trọng của kinh doanh lưu trú trong 

khách sạn 

 

CO1, CO2, 

CO3, CO4, 

CO5, CO6 

4.2. Chức năng, nhiệm vụ của các bộ phận kinh 

doanh lưu trú trong khách sạn 

 

4.3. Tổ chức hoạt động phục vụ của bộ phận lễ tân 

khách sạn 

 

4.3.1 Giới thiệu chung về bộ phận lễ tân khách sạn  

4.3.2 Quy trình và tổ chức phục vụ của bộ phận lễ tân 

khách sạn 

 

4.4. Tổ chức hoạt động phục vụ của bộ phận buồng 

trong khách sạn 

 

4.4.1 Giới thiệu chung về bộ phận buồng trong khách 

sạn 

 

4.4.2 Quy trình và kỹ thuật phục vụ buồng  

4.4.3 Các phương pháp xác định giá cho thuê buồng 

ngủ của khách sạn 

 

Chương 5 Hoạt động Marketing của khách sạn 6  

5.1. Khái niệm và mục tiêu Marketing của khách sạn  CO1 

5.2. Cơ cấu tổ chức bộ phận Marketing của khách 

sạn 

 CO1 

5.3. Nội dung quy trình Marketing của khách sạn  CO1, CO3 

Chương 6 Quản lý chất lượng dịch vụ của khách sạn 6  

6.1. Khái niệm  CO1 

6.2. Đặc điểm của chất lượng dịch vụ khách sạn  CO1 

6.3. Đánh giá chất lượng dịch vụ của khách sạn  CO2, CO3 

6.4. Quản lý chất lượng dịch vụ của khách sạn  CO6 

Chương 7 Quản lý chi phí trong kinh doanh khách sạn 5  

7.1. Các loại chi phí trong kinh doanh khách sạn  CO2 

7.2. Quản lý các loại chi phí  CO4 

7.3. Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh và 

hoạch định ngân sách 

 CO2, CO3 

7.4 Phân tích tài chính của khách sạn  CO2, CO4 

 

8. Phương pháp giảng dạy: 

- Giảng viên : Kết hợp nhiều phương pháp dạy học có hiệu quả như : thuyết trình, vấn 

đáp, nêu và phân tích tình huống, thị phạm.. 

-  Sinh viên : Lắng nghe, ghi chép, thảo luận và thực hành. 
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9. Nhiệm vụ của sinh viên: 

Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ như sau: 

- Tham dự tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết. 

- Tham gia đầy đủ 100% giờ thực hành/thảo luận và có báo cáo kết quả. 

- Thực hiện đầy đủ các bài tập nhóm/ bài tập và được đánh giá kết quả thực hiện. 

- Tham dự kiểm tra giữa học kỳ. 

- Tham dự thi kết thúc học phần. 

- Chủ động tổ chức thực hiện giờ tự học. 

10. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên: 

10.1. Cách đánh giá 

Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau: 

TT Điểm thành phần Quy định Trọng số CĐR 

CTĐT 

1 Điểm bài tập nhóm - Sinh viên lập thành nhóm và 

thực hiện chủ đề do giảng viên 

gợi ý 

 

40% CO2, CO4, 

CO5 

2 Điểm thi kết thúc 

học phần 

- Thi viết (60 phút) 

- Tham dự đủ 80% tiết lý thuyết  

- Bắt buộc dự thi 

60% CO1, CO2, 

CO3 

 

10.2. Cách tính điểm 

- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang 

điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân.  

- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần 

nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần theo thang điểm 10 làm tròn đến một 

chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 

4 theo quy định về công tác học vụ của Trường.  

11. Tài liệu học tập:  

Thông tin về tài liệu Số đăng ký cá biệt 

[1] TS. Nguyễn Văn Mạnh (chủ biên), 2004, Quản trị Kinh 

doanh Khách sạn, NXB lao động - xã hội. 

MOL.041174 

[2] Trình Xuân Dũng, 2005, Giáo trình Quản trị Kinh doanh 

Khách sạn, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội. 

MOL.020720 

[3] GS.TS. Nguyễn Văn Đính, 2007, Giáo trình công nghệ phục 

vụ trong khách sạn - nhà hàng, NXb Đại học Kinh Tế Quốc 

Dân 

MOL.060406  

 

12. Hướng dẫn sinh viên tự học: 
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Tuần Nội dung 

Lý 

thuyết 

(tiết) 

Thực 

hành 

(tiết) 

Nhiệm vụ của sinh viên 

1-2 Chương 1: Giới thiệu 

tổng quan về kinh doanh 

khách sạn 

5 0 -Nghiên cứu trước: 

+Tài liệu [1]: Chương 1 

+ Tài liệu [2]: chương 2 

+Ôn lại nội dung tổng quan về quản 

trị đã học ở học phần Quản trị học 

- Thành lập nhóm, mỗi nhóm từ 6-8 

sinh viên.  

2-3-4 Chương 2: Cơ sở vật 

chất và quy trình đầu tư 

xây dựng khách sạn 

7 0 -Nghiên cứu trước: 

+Tài liệu [1]: Chương 2 

+Ôn lại nội dung 1.2 và 1.5 đã học ở 

chương 1 

-Làm việc nhóm (chốt danh dách 

phân nhóm): lựa chọn hình thức cơ 

sở kinh doanh lưu trú mà nhóm quan 

tâm 

5-6 Chương 3: Quản trị 

nguồn nhân lực trong 

kinh doanh khách sạn 

6 0 -Nghiên cứu trước: 

+ Tài liệu [1]: chương 3 

+ Tài liệu [2]: trang 21-36 

+ Ôn lại nội dung chức năng của 

quản trị nguồn nhân lực trong học 

phần Quản trị nguồn nhân lực 

7-8-9-

10 

Chương 4: Tổ chức kinh 

doanh lưu trú của khách 

sạn 

10 0 -Nghiên cứu trước: 

+ Tài liệu [1]: chương 4 & 5 

+ Tài liệu [3]: chương 1&2 

10-11-

12 

Chương 5: Hoạt động 

Marketing của khách sạn 

 

6 0 -Nghiên cứu trước: 

+ Tài liệu [1]: chương 6 

+ Ôn lại 4P trong Marketing căn bản 

+ Ôn lại 7P trong Marketing dịch vụ 

12-13-

14 

Chương 6: Quản lý chất 

lượng dịch vụ của khách 

sạn 

6 0 -Nghiên cứu trước: 

+ Tài liệu [1]: chương 7 

+ Tài liệu [2]: chương 8 

14-15 Chương 7: Quản lý chi 

phí trong kinh doanh 

khách sạn 

5 0 -Nghiên cứu trước: 

+ Tài liệu [1]: chương 8 

+ Tài liệu [2]: chương 7 
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc 
 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN  

1. Tên học phần: Quản trị kinh doanh nhà hàng (Restaurant Management) 

- Mã số học phần: KT213 

- Số tín chỉ học phần: 3 tín chỉ  

- Số tiết học phần: 45 tiết lý thuyết 

2. Đơn vị phụ trách học phần: 

- Bộ môn: Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 

- Khoa/Viện/Trung tâm/Bộ môn: Kinh tế 

3. Điều kiện:  

- Điều kiện tiên quyết: Không 

- Điều kiện song hành: Không 

4. Mục tiêu của học phần:  

Mục 

tiêu 
Nội dung mục tiêu 

CĐR 

CTĐT 

4.1 

Hiểu biết những vấn đề cơ bản về hoạt động kinh doanh nhà 

hàng, thực hiện các hoạt động thiết kế và tổ chức các sự kiện 

theo yêu cầu 

2.1.3a 

2.1.3b 

2.1.3c 

4.2 

Áp dụng các kiến thức quản trị kinh doanh vào hoạt động kinh 

doanh nhà hàng; có khả năng phân tích, đánh giá và tính toán 

hiệu quả trong kinh doanh lữ hành 

2.2.1a 

2.2.1b 

4.3 

Rèn luyện kỹ năng thuyết trình, làm việc nhóm và có khả năng 

xử lý các tình huống phát sinh trong quá trình thực hiện các 

dịch vụ  nhà hàng. 

2.2.2b 

2.2.2c 

2.2.2d 

4.4 

Nhận thức đúng đắn về nghề nghiệp đang theo học, có thái độ 

tích cực trong việc rèn luyện và học tập, thể hiện phong cách 

làm việc chuyên nghiệp và khoa học 

2.3a 

2.3b 

2.3c 

 

5. Chuẩn đầu ra của học phần:  

CĐR 

HP 
Nội dung chuẩn đầu ra 

Mục 

tiêu 

CĐR 

CTĐT 

 Kiến thức   

CO1 
Hiểu biết những vấn đề cơ bản về hoạt động kinh doanh 

nhà hàng. 
4.1 

2.1.3a 

2.1.3b 

2.1.3c 
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CĐR 

HP 
Nội dung chuẩn đầu ra 

Mục 

tiêu 

CĐR 

CTĐT 

 Kiến thức   

CO2 

Áp dụng những kiến thức quản trị kinh doanh nhà hàng 

vào thực tế, có khả năng thiết kế và tổ chức các sự kiện 

theo yêu cầu; thực hiện hoạt động chào, bán sản phẩm 

dịch vụ nhà hàng 

4.1 

2.1.3a 

2.1.3b 

2.1.3c 

 Kỹ năng   

CO3 

Có khả năng tham gia vận hành các nghiệp vụ trong đơn 

vị kinh doanh nhà hàng; Biết cách bố trí và sắp đặt thiết 

bị tiện nghi trong nhà hàng; Biết các bảo quản hàng hoá 

nguyên vật liệu trong nhà hàng; Thực hiện đúng quy 

trình bán hàng và phục vụ khách hàng. 

4.2 

4.3 

2.2.1a 

2.2.1b 

2.2.2b 

2.2.2c 

2.2.2d 

CO4 

Biết cách phân tích và tính toán hiệu quả trong kinh 

doanh nhà hàng, Có khả năng xử lý các tình huống phát 

sinh trong quá trình thực hiện dịch vụ nhà hàng. 

 

4.2 

4.3 

2.2.1a 

2.2.1b 

2.2.2b 

2.2.2c 

2.2.2d 

 Thái độ/Mức độ tự chủ và trách nhiệm   

CO5 

Thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công và các mối quan 

hệ với các bộ phận trong nhà hàng - khách sạn; Nhận 

thức đúng đắn về nghề nghiệp đang theo học, có thái độ 

tích cực trong việc rèn luyện và học tập; Thể hiện phong 

cách làm việc chuyên nghiệp và khoa học 

 

4.4 

2.3a 

2.3b 

2.3c 

 

6. Mô tả tóm tắt nội dung học phần: 

Trang bị cho sinh viên những kiến thức căn bản và chuyên sâu về mặt lý luận khoa 

học trong công tác quản trị kinh doanh nhà hàng là nền tảng cho việc điều hành toàn 

bộ các hoạt động của một doanh nghiệp. Đồng thời cung cấp những kỹ năng cụ thể, 

chuyên biệt của công tác, giúp sinh viên nắm bắt sâu sắc các vấn đề chủ yếu của kinh 

doanh nhà hàng để vận dụng một cách có hiệu quả vào thực tế công việc sau này. 

Sau khi học môn này sinh viên sẽ: 

- Biết cách tổ chức, điều hành và kiểm tra, giám sát các bộ phận cũng như các hoạt 

động cơ bản của doanh nghiệp. 

- Vận dụng một cách khoa học các chiến lược điển hình vào thực tiễn kinh doanh 

của doanh nghiệp 

- Giải quyết được các vấn đề then chốt trong lĩnh vực kinh doanh nhà hàng, đặc biệt 

là con người và dịch vụ. 

 

7. Cấu trúc nội dung học phần: 

7.1. Lý thuyết 
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 Nội dung Số tiết CĐR HP 

PHẦN I QUẢN TRỊ KINH DOANH NHÀ HÀNG 39  

Chương 1. Tổng quan về kinh doanh nhà hàng 5  

1.1. Khái niệm về nhà hàng và kinh doanh nhà 

hàng 

1 CO1 

1.2 Ý nghĩa của họat động kinh doanh nhà hàng 1 CO1 

 

1.3 Lịch sử hình thành của hoạt động kinh doanh 

nhà hàng  

1 CO1;CO2 

 

1.4 Xu hướng phát triển và cơ hội nghề nghiệp 

của nghề quản lý nhà hàng 

2 CO1;CO2 

 

Chương 2. Cơ sở vật chất kỹ thuật của nhà hàng 5  

2.1 Khái niệm về cơ sở vật chất kỹ thuật của nhà 

hàng 

1 CO1;CO2; 

CO3 

2.2 Phân loại nhà hàng 1 CO1;CO2; 

CO3 

2.3 Giới thiệu một số trang thiết bị trong nhà hàng 2 CO1;CO2; 

CO3 

2.4 Một số loại hình cơ sở kinh doanh ăn uống 

trên thị trường hiện nay 

1 CO1;CO2; 

CO3 

Chương 3. Quản trị nguồn nhân lực của nhà hàng 8  

3.1 Các mô hình tổ chức bộ máy trong nhà hàng 1 CO1;CO2; 

CO3;CO5 

3.2 Chức năng nhiệm vụ của các bộ phận 1 CO1;CO2; 

CO3;CO5 

3.3 Tổ chức lao động trong nhà hàng 2 CO1;CO2; 

CO3;CO4;CO5 

3.4 Thu hút nguồn nhân lực cho nhà hàng 1 CO1;CO2; 

CO3;CO4;CO5 

3.5 Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực 2 CO1;CO2; 

CO3;CO4;CO5 

3.6 Duy trì nguồn nhân lực 1 CO1;CO2; 

CO3;CO4;CO5 

Chương 4. Quản lý hoạt động kinh doanh nhà hàng 9  

4.1 Phương thức quản lý kinh doanh ẩm thực hiện 

đại 

1 CO1;CO2; 

CO3;CO4;CO5 

4.2 Nguyên lý và nghệ thuật xây dựng thực đơn 2 CO1;CO2; 

CO3;CO4;CO5 

4.3 Tổ chức mua hàng hóa, nguyên liệu cho nhà 

hàng 

2 CO1;CO2; 

CO3;CO4;CO5 

4.4 Tổ chức nhập và dự trữ bảo quản hàng hóa, 

nguyên vật liệu 

2 CO1;CO2; 

CO3;CO4;CO5 

4.5 Tổ chức chế biến 2 CO1;CO2; 

CO3;CO4;CO5 

Chương 5. Hoạt động Marketing, bán hàng và phục vụ 6  
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 Nội dung Số tiết CĐR HP 

khách hàng 

5.1 Khái niệm và mục tiêu Marketing của nhà 

hàng 

1 CO1;CO2; 

CO3 

5.2 Các hình thức quảng cáo 2 CO1;CO2; 

CO3;CO4;CO5 

5.3 Qui trình bán hàng và phục vụ khách hàng 3 CO1;CO2; 

CO3;CO4;CO5 

Chương 6. Phân tích kết quả kinh doanh và tài chính 

của nhà hàng 

6  

6.1 Phân tích kết quả kinh doanh 3 CO1;CO2; 

CO3;CO4;CO5 

6.2 Phân tích tài chính 3 CO1;CO2; 

CO3;CO4;CO5 

PHẦN 2 CÁC NGHIỆP VỤ CHÍNH TRONG NHÀ 

HÀNG 

6  

Chương 7 Nghiệp vụ phục vụ bàn 3  

7.1 Qui trình phục vụ 1 CO1;CO2; 

CO3;CO5 

7.2 Kỹ thuật bày bàn và phục vụ 1 CO1;CO2; 

CO3;CO5 

7.3 Một số thao tác phục vụ cơ bản trong ăn uống 1 CO1;CO2; 

CO3;CO5 

Chương 8 Nghiệp vụ phục vụ quầy bar 3  

8.1 Giới thiệu về khu vực quầy bar trong nhà hàng 1 CO1;CO2; 

CO3;CO5 

8.2 Qui trình phục vụ tại quầy bar 1 CO1;CO2; 

CO3;CO5 

8.3 Giới thiệu một số loại đồ uống thông dụng 1 CO1;CO2; 

CO3;CO5 

8. Phương pháp giảng dạy: 

- Giảng viên : Kết hợp nhiều phương pháp dạy học có hiệu quả như : thuyết trình, 

vấn đáp, nêu tình huống, thị phạm. 

- Sinh viên: Lắng nghe, ghi chép và thảo luận 

9. Nhiệm vụ của sinh viên: 

Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ như sau: 

- Tham dự tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết. 

- Tham dự thi kết thúc học phần. 

- Chủ động tổ chức thực hiện giờ tự học. 

10. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên: 

10.1. Cách đánh giá 

Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau: 

TT Điểm thành phần Quy định 
Trọng 

số 
CĐR HP 
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TT Điểm thành phần Quy định 
Trọng 

số 
CĐR HP 

1 Điểm chuyên cần Số tiết tham dự học/tổng số tiết 10% CO1 

2 Điểm bài tập Số bài tập đã làm/số bài được giao 20% CO1;CO2; 

CO3;CO4; 

CO5 

3 Điểm kiểm tra vấn 

đáp 

- Sinh viên bốc thăm và trả lời câu 

hỏi về Nghiệp vụ nhà hàng  

20% CO1;CO2; 

CO3;CO4; 

CO5 

4 Điểm thi kết thúc 

học phần 

- Thi viết tự luận  

- Tham dự đủ tối thiểu 80% tiết lý 

thuyết  

- Bắt buộc dự thi 

50% CO1;CO2; 

CO3;CO4; 

CO5 

10.2. Cách tính điểm 

- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang 

điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân.  

- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần 

nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần theo thang điểm 10 làm tròn đến một 

chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 

4 theo quy định về công tác học vụ của Trường.  

11. Tài liệu học tập:  

Thông tin về tài liệu Số đăng ký cá biệt 

[1] GS.TS Nguyễn Văn Đính (chủ biên), 2007, Giáo trình công nghệ 

phục vụ trong khách sạn - nhà hàng, NXB Đại học Kinh tế Quốc 

dân 

MOL.060406 

[2] Lê Thị Nga, 2006, Giáo trình tổ chức kinh doanh nhà hàng, NXB 

Hà Nội 

MOL.045930  

[3] Trần Kim Dung, 2009, Quản trị nguồn nhân lực, NXB Thống kê MOL.057602 

12. Hướng dẫn sinh viên tự học: 

Tuần Nội dung 
Lý 

thuyết 

(tiết) 

Thực 

hành 

(tiết) 

Nhiệm vụ của sinh viên 

1 -2 Chương 1. Tổng quan 

về kinh doanh nhà 

hàng 

5  -Nghiên cứu trước: 

+Tài liệu [1]: nội dung từ mục 1.1 đến 

1.4, Chương 1 

+ Xem lại các khái niệm cơ bản đã học ở 

học phần Kinh tế Du lịch 

2-4 Chương 2. Cơ sở vật 

chất kỹ thuật của nhà 

hàng 

5  -Nghiên cứu trước: 

+ Tài liệu [1] [2]: nội dung từ mục 2.1 

đến 2.4, Chương 2 

+ Tra cứu nội dung về trang thiết bị 

trong nhà hàng và một số hình thức kinh 

doanh nhà hàng hiện nay 
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Tuần Nội dung 
Lý 

thuyết 

(tiết) 

Thực 

hành 

(tiết) 

Nhiệm vụ của sinh viên 

4-6 Chương 3. Quản trị 

nguồn nhân lực của 

nhà hàng 

8  - Nghiên cứu trước: 

+ Tài liệu [1]: nội dung chương 3 

+ Tài liệu [2] 

+ Tài liệu [3] 

+Ôn lại nội dung cơ cấu tổ chức của 

doanh nghiệp đã học ở học phần Quản 

trị học  

7-9 Chương 4. Quản lý 

hoạt động kinh doanh 

nhà hàng  

9  - Nghiên cứu trước: 

+ Tài liệu [1]: nội dung chương 4 

+ Tài liệu [2] 

 

10-11 Chương 5. Hoạt động 

Marketing, bán hàng 

và phục vụ khách hàng 

6  - Nghiên cứu trước: 

+ Tài liệu [1]: nội dung chương 5 

+ Tài liệu [2] 

- Ôn lại nội dung liên quan đến quảng 

cáo và bán hàng trong các học phần liên 

quan đến marketing 

- Làm các bài tập tình huống liên quan 

đến những vấn đề bất thường xảy ra 

trong quá trình thực hiện ịch vụ nhà 

hàng 

12 - 

13 
Chương 6. Phân tích 

kết quả kinh doanh và 

tài chính của nhà hàng 

6  - Nghiên cứu trước: 

+ Tài liệu [1]: nội dung chương 6 

+ Tài liệu [2] 

14 Chương 7. Nghiệp vụ 

phục vụ bàn 

3  - Tra cứu tài liệu về Nghiệp vụ bàn 

của VTOS 

15 Chương 8. Nghiệp vụ 

phục vụ quầy bar 

3  - Tra cứu tài liệu về Nghiệp vụ phục 

vụ quầy Bar của VTOS 
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc 

 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN  

1. Tên học phần: Tổ chức sự kiện và lễ hội (Event Management) 

- Mã số học phần: KT483 

- Số tín chỉ học phần: 3 tín chỉ  

- Số tiết học phần: 30 tiết lý thuyết, 30 tiết thực hành 

2. Đơn vị phụ trách học phần: 

- Bộ môn: Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 

- Khoa/Viện/Trung tâm/Bộ môn: Kinh Tế 

3. Điều kiện:  

- Điều kiện tiên quyết: Không 

- Điều kiện song hành: Không 

4. Mục tiêu của học phần:  

Mục 

tiêu 
Nội dung mục tiêu 

CĐR 

CTĐT 

4.1 

Kiến thức về quy trình thiết kế một sự kiện ở các quy mô khác 

nhau, tổ chức và vận hành toàn bộ sự kiện nhằm đạt được mục 

tiêu của nhà đầu tư sự kiện. 

2.1.3b 

4.2 
Kỹ năng cứng: Khả năng phân tích nhu cầu của khách hàng và 

thiết kế sự kiện theo yêu cẩu của khách hàng 
2.2.1b 

4.3 Kỹ năng mềm: kỹ năng làm việc nhóm, thuyết trình và sáng tạo 

2.2.2b, 

2.2.2c 

2.2.2d 

4.4 
Thái độ trách nhiệm và sáng tạo trong thiết kế và tổ chức sự 

kiện 

2.3a, 2.3b 

2.3c 
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5. Chuẩn đầu ra của học phần:  

CĐR 

HP 
Nội dung chuẩn đầu ra 

Mục 

tiêu 

CĐR 

CTĐT 

 Kiến thức   

CO1 Hiểu biết tầm quan trọng của hoạt động tổ chức sự kiện. 4.1 2.1.3b 

CO2 
Xây dựng kế hoạch tổ chức một sự kiện điển hình theo 

yêu cầu. 
4.1 2.1.3b 

CO3 
Thực hiện tiến trình chuẩn bị tổ chức một sự kiện điển 

hình theo yêu cầu 
4.1 2.1.3b 

 Kỹ năng   

CO4 
Có khả năng tham gia tự thiết kế kế hoạch tổ chức sự 

kiện theo yêu cầu. 
4.2 2.2.1b 

CO5 
Có khả năng điều phối các bộ phận trong tiến trình chuẩn 

bị tổ chức sự. 
4.2 2.2.1b 

CO6 
Có khả năng xử lý các tình huống phát sinh trong quá 

trình tổ chức sự kiện 
4.2 2.2.1b 

CO7 
Có kỹ năng giao tiếp với nhà đầu tư sự kiện, với khách 

mời, và đồng nghiệp 
4.3 2.2.2b 

CO8 

Có kỹ năng quản lý thời gian, quản lý tiến độ dự án và 

kết quả của dự án dựa trên phân tích các yếu tố ảnh 

hưởng đến sự kiện 

4.3 2.2.2d 

CO9 
Có kỹ năng làm việc theo nhóm và trình bày các ý tưởng, 

kế hoạch sự kiện trước nhiều người. 
4.3 2.2.2c 

 Thái độ/Mức độ tự chủ và trách nhiệm   

CO10 
Nhận thức đầy đủ tầm quan trọng và các biến động của 

nghề tổ chức sự kiện trong nền kinh tế hiện đại. 
4.4 2.3b 

CO11 
Có thái độ tích cực, chủ động, tự tin và chuyên nghiệp 

trong công việc 
4.4 2.3a 

CO12 
Có tinh thần cầu tiến, ham tìm hiểu và đổi mới trong việc 

thiết kế các sự kiện 
4.4 2.3d 

6. Mô tả tóm tắt nội dung học phần: 

Nội dung môn học gồm có 4 chương, xuyên suốt các vấn đề như: tổng quan về môn 

học; lập kế hoạch và triển khai kế hoạch tổ chức sự kiện; công tác chuẩn bị tổ chức 

một sự kiện; và tổ chức thực hiện sự kiện. Ngoài ra, môn học còn đưa ra các tình 

huống cụ thể để người học xử lý thông qua thảo luận nhóm. Bên cạnh đó, môn học 

trình bày cách thức tổ chức 1 số loại sự kiện phổ biến như: Hội thảo; họp báo; đại hội 

khách hàng; giới thiệu, triển lãm sản phẩm, teambuilding…Khi kết thúc phần lý 

thuyết, người học được yêu cầu thực hành tổ chức 1 sự kiện với chủ đề do người học 

tự chọn 

7. Cấu trúc nội dung học phần: 

 Nội dung Số tiết CĐR 

CTĐT 

Chương 1. Tổng quan về tổ chức sự kiện   

1.1. Đối tượng nghiên cứu và Phương pháp nghiên 

cứu môn học 

2 CO1 
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1.2. Xu hướng phát triển của thị trường sự kiện 1 CO1 

Chương 2. Lập kế hoạch và triển khai kế hoạch tổ chức 

sự kiện 

  

2.1.  Phát triển ý tưởng sự kiện 1 CO2, CO4 

2.2. Dự toán ngân sách  1 

2.3. Lập kế hoạch tổ chức sự kiện 2 

2.4.  Qui trình tổ chức và nội dung công việc 2 

2.5.  Tính toán thời gian 1 

Chương 3. Công tác chuẩn bị tổ chức sự kiện   

3.1. Danh sách khách mời 1 CO3, CO5 

3.2. Địa điểm tổ chức sự kiện 2 

3.3. Tổ chức đưa đón khách 2 

Chương 4 Tổ chức thực hiện sự kiện   

4.1. Các hoạt động trong sự kiện 1 CO3, CO6 

4.2. Các hoạt động sau sự kiện 1 

4.3.  Cách thức thực hiện một số sự kiện phổ biến 3 

Thảo luận Giải quyết các bài tập tình huống 5 CO5, CO6, 

CO7, CO8, 

CO9, CO10, 

CO11, 

CO12 

Thực hành 

nhóm 

Tổ chức 1 sự kiện do nhóm tự chọn chủ đề 5 

 

8. Phương pháp giảng dạy: 

- Sinh viên là trung tâm của lớp học. Môn học Tổ chức sự kiện được thiết kế nhằm 

mục đích phát huy tính tự chủ của sinh viên trong việc học. Phương pháp giảng dạy 

bao gồm: 

+ Giảng lý thuyết 

+ Thảo luận nhóm và thuyết trình kết quả thảo luận 

+ Bài viết cá nhân 

+ Thực hành 

9. Nhiệm vụ của sinh viên: 

Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ như sau: 

- Tham dự tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết. 

- Tham gia đầy đủ 100% giờ thực hành và giờ thảo luận. 

- Thực hiện đầy đủ các bài tập nhóm  

- Tham dự thi kết thúc học phần. 

- Đọc tài liệu trước khi lên lớp 

- Phát biểu ý kiến xây dựng bài 

10. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên: 

10.1. Cách đánh giá 

TT Điểm thành phần Quy định Trọng số Mục tiêu 

1 Điểm thảo luận 

nhóm 

- Căn cứ trên danh sách nhóm 

được lập ngay tại thời điểm thảo 

luận nhóm 

10% 4.2 

4.3 
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2 Điểm thực hành - Thực hành tổ chức một sự kiện 

do nhóm tự chọn chủ đề 

- Tham gia 100% số giờ thực 

hành và thảo luận nhóm 

40% 4.2, 4.3 

4.4 

3 Điểm thi kết thúc 

học phần 

- Thi viết tự luận, 60 phút 

- Tham dự đủ 80% tiết lý thuyết 

và 100% giờ thực hành 

- Bắt buộc dự thi 

50% 4.1 

10.2. Cách tính điểm 

- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang 

điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân.  

- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần 

nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần theo thang điểm 10 làm tròn đến một 

chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 

4 theo quy định về công tác học vụ của Trường.  

11. Tài liệu học tập: 

 Thông tin về tài liệu Số đăng ký cá biệt 

[1] Lưu Văn Nghiêm (2009), Tổ chức sự kiện, NXB Đại học 

Kinh Tế Quốc Dân, Hà Nội 

MOL.060396 

[2] Nguyễn Thị Mỹ Thanh, Sử Ngọc Diệp (2015), Giáo trình 

quản trị tổ chức sự kiện và lễ hội, NXB Lao động- xã hội 

 Chưa có số đk 

[3]  Johnny Allen, William O'Toole, Robert Harris, Ian 

McDonnell (2010), Festival and Special Event Management, 

John Wiley & Sons Australia Ltd publisher 

Chưa có số đk 

12. Hướng dẫn sinh viên tự học: 

Tuần Nội dung 

Lý 

thuyết 

(tiết) 

Thực 

hành 

(tiết) 

Nhiệm vụ của sinh viên 

1-2 Chương 1: Tổng quan về 

tổ chức sự kiện 

3 0 -Nghiên cứu trước: 

+Tài liệu [2]: chương 1&2 

+ Tài liệu [3]: chương 2&3 

 

2-3-4-5 Chương 2: Lập kế hoạch 

và triển khai kế hoạch tổ 

chức sự kiện 

 

7 0 -Nghiên cứu trước: 

+Tài liệu [2]: chương 3 

+ Tài liệu [3]: chương 4&5 

-Làm việc nhóm: sinh viên tự chọn 1 

loại hình sự kiện mà nhóm sẽ tổ chức 

vào giờ thực hành 

 

6-7-8 Chương 3: Công tác 

chuẩn bị tổ chức sự kiện 

5 0 -Nghiên cứu trước: 

+ Tài liệu [1]: chương 8 & 9 

+Tài liệu [2]: chương 5 
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Tuần Nội dung 

Lý 

thuyết 

(tiết) 

Thực 

hành 

(tiết) 

Nhiệm vụ của sinh viên 

+ Tài liệu [3]: chương 9&10 

 

8-9-10 Chương 4: Tổ chức thực 

hiện sự kiện 

5 0 -Nghiên cứu trước: 

+ Tài liệu [2]: chương 6 

+ Tài liệu [3]: chương 15&18 

11-15 Thảo luận và thực hành  10 Tổ chức trên thực tế một sự kiện do 

nhóm tự chọn 
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc 
 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN  

1. Tên học phần: Thực tập lĩnh vực khách sạn và nhà hàng (Hospitality 

Internship) 

- Mã số học phần: KT473 

- Số tín chỉ học phần: 2 tín chỉ  

- Số tiết học phần: 10 tiết lý thuyết, 40 tiết thực hành 

2. Đơn vị phụ trách học phần: 

- Bộ môn: Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 

- Khoa/Viện/Trung tâm/Bộ môn: Kinh tế 

3. Điều kiện:  

- Điều kiện tiên quyết: KT212; KT213. 

4. Mục tiêu của học phần:  

 

Mục 

tiêu 
Nội dung mục tiêu 

CĐR 

CTĐT 

4.1 
Nhận biết và hiểu quy trình hoạt động của từng bộ phận trong  

nhà hàng - khách sạn 

2.1.3b; 

2.1.3c 

4.2 
Vận dụng kiến thức về quản trị kinh doanh trong lĩnh vực lưu 

trú và nhà hàng tại các đơn vị kinh doanh nhà hàng khách sạn 

trong thời gian kiến tập. 

2.2.1a; 

2.2.1b 

4.3 
Hoàn thiện kỹ năng cơ bản trong lĩnh vực nhà hàng khách sạn 

như: Lễ tân, buồng, bàn và bar 

2.2.2b; 

2.2.2c; 

2.2.2d 

4.4 

Nhận thức và giải quyết vấn đề trong quản trị kinh doanh ngành 

dịch vụ nhà hàng - khách sạn dựa trên cơ sở khoa học và đạo 

đức kinh doanh 

2.3a; 2.3b; 

2.3c; 2.3d 

5. Chuẩn đầu ra của học phần:  

CĐR 

HP 
Nội dung chuẩn đầu ra 

Mục 

tiêu 

CĐR 

CTĐT 

 Kiến thức   

CO1 
Hiểu biết và phân tích quy trình hoạt động của từng bộ 

phận trong nhà hàng - khách sạn 
4.1 

2.1.3b; 

2.1.3c 

CO2 
Hiểu biết và áp dụng những kiến thức quản trị kinh 

doanh nhà hàng khách sạn vào thực tế, có khả năng thiết 
4.1 

2.1.3b; 
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CĐR 

HP 
Nội dung chuẩn đầu ra 

Mục 

tiêu 

CĐR 

CTĐT 

 Kiến thức   

kế và tổ chức các sự kiện theo yêu cầu; thực hiện hoạt 

động chào, bán sản phẩm nhà hàng - khách sạn 

2.1.3c 

 Kỹ năng   

CO3 
Có khả năng tham gia vận hành các nghiệp vụ trong đơn 

vị kinh doanh nhà hàng khách sạn; 

4.2; 

4.3 

2.2.1a; 

2.2.2b; 

2.2.2c; 

2.2.2d 

CO4 
Có khả năng xử lý các tình huống phát sinh trong quá trình 

thực hiện dịch vụ nhà hàng - khách sạn 
4.2; 

4.3 

2.2.1b; 

2.2.2b; 

2.2.2c; 

2.2.2d 

 Thái độ/Mức độ tự chủ và trách nhiệm   

CO5 

Thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công và các mối quan 

hệ với các bộ phận trong nhà hàng - khách sạn; Nhận 

thức đúng đắn về nghề nghiệp đang theo học, có thái độ 

tích cực trong việc rèn luyện và học tập; Thể hiện phong 

cách làm việc chuyên nghiệp và khoa học 

4.4 

2.3a; 

2.3b; 

2.3c 

CO6 
Thể hiện được chuẩn mực đạo đức kinh doanh trong 

ngành dịch vụ du lịch và lữ hành 
4.4 2.3d 

6. Mô tả tóm tắt nội dung học phần: 

 Môn học Thực tập lĩnh vực khách sạn và nhà hàng sẽ trang bị kiến thức cơ 

bản cho sinh viên về các hoạt động nghiệp vụ dịch vụ du lịch bao gồm dịch vụ lưu trú, 

ăn uống, tham quan, nghỉ ngơi, giải trí,… Sinh viên sẽ được gửi đến các đơn vị kinh 

doanh lưu trú, ăn uống để thực tập. Dưới sự hỗ trợ của quản lý tại đơn vị, sinh viên 

được phân công lần lượt thực tập tại hầu hết các bộ phận trong nhà hàng - khách sạn. 

Sinh viên sẽ được tiếp xúc, trao đổi chuyên môn với các nhà quản lý, các nhân viên có 

kinh nghiệm trong nhà hàng - khách sạn. Cuối khóa kiến tập mỗi sinh viên phải viết 

báo cáo thu hoạch. 

7. Cấu trúc nội dung học phần: 

 Thực hành  

 Nội dung Số tiết CĐR HP 

Nội dung 1 Giới thiệu chung về đợt kiến tập 5 CO1 

Nội dung 2 Thực tập tại đơn vị theo lịch phân công 
40 CO1; CO2; 

CO3; CO4; 

CO5; CO6 

Nội dung 3 Tổng kết đánh giá kết quả kiến tập của sinh 

viên 

5 CO1; CO2; 

CO3; CO4; 

CO5; CO6 
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8. Phương pháp giảng dạy: 

Sinh viên được gửi đến các đơn vị kinh doanh nhà hàng khách sạn, tại đây, sinh viên 

được quan sát, hướng dẫn và thực hành các kiến thức đã học dưới sự quản lý của trưởng các 

bộ phận. Công việc của sinh viên: làm quan sát, lắng nghe, hỏi – đáp, cảm nhận, thực hành 

nghiệp vụ và viết báo cáo. 

Giảng viên có nhiệm vụ hướng dẫn, phân công, hỗ trợ và giải quyết kịp thời những tình 

huống phát sinh trong quá trình thực tập. Kết hợp với đơn vị nhà hàng - khách sạn đánh giá về 

các hoạt động sinh viên đã thực hiện và đánh giá bài báo cáo của sinh viên. 

9. Nhiệm vụ của sinh viên: 

Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ như sau: 

- Sinh viên bắt buộc phải tham gia đợt thực tập. 

- Báo cáo thực tập phải nộp đúng hạn 

- Sinh viên phải chấp hành nghiêm túc các hướng dẫn của giáo viên hướng dẫn. 

- Nghiêm túc, và tôn trọng giờ giấc của đơn vị thực tập. 

10. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên: 

10.1. Cách đánh giá 

Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau: 

TT Điểm thành phần Quy định 
Trọng 

số 
CĐR HP 

1 Điểm thái độ, tác 

phong trong quá 

trình kiến tập 

Thể hiện sự sáng tạo, lịch sự, nghiêm 

túc, tôn trọng giờ giấc,... 

20% CO5; CO6 

2 Điểm đánh giá của 

quản ly bộ phận 

Thể hiện sự sáng tạo, lịch sự, nghiêm 

túc, tôn trọng giờ giấc, kỷ luật... 

30% CO1; CO2; 

CO3; CO4; 

CO5; CO6 

3 Điểm bài báo cáo Sinh viên viết bài và nộp cho giáo viên 

hướng dẫn, chậm nhất là 2 tuần, kể từ 

ngày kết thúc chuyến đi thực tế. 

50% CO1; CO2; 

CO3; CO4; 

CO5; CO6 

10.2. Cách tính điểm 
- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 

(từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân.  

- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân 

với trọng số tương ứng. Điểm học phần theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ số thập 

phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về 

công tác học vụ của Trường.  

11. Tài liệu học tập:  

 Bao gồm các tài liệu đã được học ở các môn: [1] Quản trị kinh doanh lưu trú, [2] 

Quản trị kinh doanh nhà hàng. 

12. Hướng dẫn sinh viên tự học: 

Tuần Nội dung 
Lý 

thuyết 

(tiết) 

Thực 

hành 

(tiết) 

Nhiệm vụ của sinh viên 

1 Nội dung 1 5  Xem lại tài liệu [1], [2],  

2-6 Nội dung 2  40 Xem lại tài liệu [1], [2] 

7 Nội dung 3 5  Xem lại tài liệu [1], [2] 
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc 
 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN  

1. Tên học phần: Thực tập lĩnh vực lữ hành (Practices in Travel Services) 

- Mã số học phần: KT474 

- Số tín chỉ học phần: 2 tín chỉ  

- Số tiết học phần: 10 tiết lý thuyết, 40 tiết thực hành 

2. Đơn vị phụ trách học phần: 

- Bộ môn: Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 

- Khoa: Kinh tế 

3. Điều kiện:  

- Điều kiện tiên quyết: KT211 

- Điều kiện song hành: KTxxx, KTxxx 

4. Mục tiêu của học phần:  

Mục 

tiêu 
Nội dung mục tiêu 

CĐR 

CTĐT 

4.1 Vận dụng kiến thức về quản trị kinh doanh trong lĩnh vực lữ 

hành, thực hành thiết kế tour cho các chương trình du lịch 
2.1.3b 

4.2 
Có khả năng thiết kế chương trình du lịch và xử lý các tình 

huống phát sinh trong quá trình thực hiện chuyến du lịch. 
2.2.1b 

4.3 
Kỹ năng lên kế hoạch, thuyết trình, làm việc nhóm, giao tiếp, 

quản lý thời gian 
2.2.2b,c,d,e 

4.4 
Giúp sinh viên có ý thức và trách nhiệm trong công việc thông 

qua việc cọ xát thực tế và làm việc với các nhà cung cấp dịch vụ 

du lịch. 

2.3a,b,c,d 

5. Chuẩn đầu ra của học phần:  

CĐR 

HP 
Nội dung chuẩn đầu ra 

Mục 

tiêu 

CĐR 

CTĐT 

 Kiến thức   

CO1 Vận dụng kiến thức về quản trị kinh doanh trong lĩnh 

vực lữ hành,  
4.1 2.1.3b 

CO2 Thực hành thiết kế các chương trình du lịch  4.1 2.1.3b 

 Kỹ năng   

CO3 Có khả năng thiết kế chương trình du lịch, bao gồm các 

hoạt động xây dựng chương trình, đặt chỗ nghỉ, đặt xe, 
4.2 2.2.1b 
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CĐR 

HP 
Nội dung chuẩn đầu ra 

Mục 

tiêu 

CĐR 

CTĐT 

 Kiến thức   

đặt nơi ăn uống, thuê hướng dẫn viên,… Có khả năng 

xử lý các tình huống phát sinh trong quá trình thực hiện 

chuyến du lịch. 

CO4 
Kỹ năng lên kế hoạch, thuyết trình, làm việc nhóm, 

giao tiếp, quản lý thời gian 
4.3 2.2.2b,c,d,e 

 Thái độ/Mức độ tự chủ và trách nhiệm   

CO5 
Giúp cho sinh viên có ý thức và trách nhiệm trong công 

việc thông qua việc cọ xát thực tế và làm việc với các 

nhà cung cấp dịch vụ du lịch. 

4.4 2.3a,b,c,d 

CO6 
Có thái độ tích cực, chủ động, tự tin và chuyên nghiệp 

trong công việc. 
4.4 2.3a,b,c,d 

6. Mô tả tóm tắt nội dung học phần: 

Môn học sẽ trang bị kiến thức cơ bản cho sinh viên về các hoạt động nghiệp vụ 

dịch vụ du lịch bao gồm dịch vụ vận chuyển, lưu trú, ăn uống, tham quan, nghỉ ngơi, 

giải trí,… Sinh viên sẽ được tham quan các địa điểm du lịch. Bên cạnh đó, được sự hỗ 

trợ của giáo viên hướng dẫn, sinh viên có thể tự tổ chức các tour du lịch, tự điều phối 

và tổ chức các hoạt động tại các điểm du lịch. Sinh viên sẽ được tiếp xúc, trao đổi 

chuyên môn với các nhà quản lý, các nhân viên và hướng dẫn viên du lịch.  

7. Cấu trúc nội dung học phần: 

 Nội dung Số tiết CĐR HP 

Nội dung 1 Giới thiệu chung về đợt thực tập 6 CO1 

Nội dung 2 Thực hành thiết kế các chương trình du lịch 20 CO1; CO2; 

CO3; CO4; 

CO5; CO6 

Nội dung 3  Tham quan thực tế các tuyến du lịch 30 CO1; CO2; 

CO3; CO4; 

CO5; CO6 

Nội dung 4 Tổng  kết đánh giá kết quả thực tập của sinh 

viên 

4 CO4; CO5; 

CO6 

8. Phương pháp giảng dạy: 

Chủ yếu là các chuyến đi thực tế, giảng viên có nhiệm vụ hướng dẫn, phân công, 

hỗ trợ và giải quyết kịp thời những tình huống bất ngờ trong suốt chuyến hành trình. 

Phần lớn là công việc của sinh viên: làm việc nhóm, quan sát, lắng nghe, hỏi – đáp, 

cảm nhận, trải nghiệm và viết báo cáo. 

9. Nhiệm vụ của sinh viên: 

Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ như sau: 

- Sinh viên bắt buộc phải tham gia đợt thực tập. 

- Báo cáo thực tập phải nộp đúng hạn 

- Sinh viên phải chấp hành nghiêm túc các hướng dẫn của giáo viên hướng dẫn. 



 

229 

 

- Nghiêm túc, và tôn trọng giờ giấc của cán bộ hướng dẫn đoàn. 

10. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên: 

10.1. Cách đánh giá 

Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau: 

TT Điểm thành phần Quy định 
Trọng 

số 
CĐR HP 

1 Điểm thái độ, tác 

phong trong quá 

trình thực tập 

Thể hiện sự sáng tạo, lịch sự, 

nghiêm túc, tôn trọng giờ giấc,... 

20% CO5; CO6 

2 Điểm bài báo cáo Sinh viên viết bài và nộp cho giáo 

viên hướng dẫn, chậm nhất là 2 

tuần, kể từ ngày kết thúc chuyến đi 

thực tế. 

80% CO1; CO2; 

CO3; CO4; 

CO5; CO6 

10.2. Cách tính điểm 

- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang 

điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân.  

- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần 

nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần theo thang điểm 10 làm tròn đến một 

chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 

4 theo quy định về công tác học vụ của Trường.  

11. Tài liệu học tập:  

Bao gồm các tài liệu đã được học ở các môn: [1]Quản trị kinh doanh lữ hành, [2]Quản 

trị kinh doanh lưu trú, [3]Quản trị kinh doanh nhà hàng. 

Thông tin về tài liệu Số đăng ký cá biệt 

[1] Quản trị kinh doanh lữ hành … 

[2] Quản trị kinh doanh lưu trú 
… 

[3] Quản trị kinh doanh nhà hàng. 
… 

12. Hướng dẫn sinh viên tự học: 

Tuần Nội dung 
Lý 

thuyết 

(tiết) 

Thực 

hành 

(tiết) 

Nhiệm vụ của sinh viên 

1-2 Nội dung 1  6 Xem lại tài liệu [1] 

3-7 Nội dung 2  20 Xem lại tài liệu [1], [2], [3] 

8-12 Nội dung 3  30 Xem lại tài liệu [1], [2], [3] 

13-15 Nội dung 4  4  
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc 
 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN  

1. Tên học phần: Marketing địa phương (Marketing Places) 

- Mã số học phần: KT215 

- Số tín chỉ học phần: 2 tín chỉ  

- Số tiết học phần: 30 tiết lý thuyết. 

2. Đơn vị phụ trách học phần: 

- Bộ môn: Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 

- Khoa: Kinh tế 

3. Điều kiện:  

- Điều kiện tiên quyết: Marketing căn bản (KT104) 

4. Mục tiêu của học phần:  

Mục 

tiêu 
Nội dung mục tiêu 

CĐR 

CTĐT 

4.1 
Hiểu biết và vận dụng kiến thức về marketing địa phương trong 

việc xây dựng chiến lược marketing địa phương. 
2.1.3a 

4.2 
Khả năng phân tích các nguồn lực để xây dựng chiến lược 

marketing địa phương. 
2.2.1a 

4.3 
Kỹ năng thuyết trình chiến lược marketing địa phương dựa trên 

cơ sở phân tích một địa phương điển hình. 

2.2.2a, 

2.2.2c 

4.4 
Tác phong chuẩn mực, tích cực thảo luận và tư duy, tinh thần 

trách nhiệm trong tổ chức. 

2.3a, 2.3b, 

2.3c, 2.3d 

5. Chuẩn đầu ra của học phần:  

CĐR 

HP 
Nội dung chuẩn đầu ra 

Mục 

tiêu 

CĐR 

CTĐT 

 Kiến thức   

CO1 

Hiểu biết tầm quan trọng của công tác marketing đối với 

một địa phương dựa vào khai thác các nguồn lực tự 

nhiên và con người tại địa phương. 

4.1 2.1.3a 

CO2 
Vận dụng kiến thức về marketing địa phương trong việc 

xây dựng chiến lược marketing địa phương. 
4.1 2.1.3a 

 Kỹ năng   

CO3 
Khả năng phân tích các nguồn lực để xây dựng chiến 

lược marketing địa phương. 
4.2 2.2.1a 

CO4 
Kỹ năng thuyết trình chiến lược marketing địa phương 

dựa trên cơ sở phân tích một địa phương điển hình. 
4.3 

2.2.2a, 

2.2.2c 

 Thái độ/Mức độ tự chủ và trách nhiệm   

CO5 
Tác phong học tập và nghiên cứu nghiêm túc, tích cực 

thảo luận và tư duy. 
4.4 

2.3a, 

2.3b 

CO6 Có tinh thần trách nhiệm trong tổ chức, làm việc nhóm. 4.4 
2.3c, 

2.3d 
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6. Mô tả tóm tắt nội dung học phần: 

Đây là một học phần trong chương trình đào tạo cử nhân chuyên ngành Quản trị 

dịch vụ du lịch và lữ hành. Học phần này sẽ giới thiệu cho sinh viên về tầm quan trọng 

của hoạt động marketing ở cấp độ địa phương như thế nào. Đồng thời, giới thiệu mô 

hình phân tích marketing địa phương được đề xuất bởi Philip Kotler và cộng sự 

(2002). Dựa trên nội dung lý thuyết được trình bày, sinh viên sẽ lựa chọn và phân tích 

đánh giá về các nguồn lực làm cơ sở xây dựng chiến lược marketing địa phương cho 

một địa phương điển hình nào đó. 

7. Cấu trúc nội dung học phần: 

 Nội dung Số tiết CĐR HP 

Chương 1. Marketing địa phương   

1.1. Tầm quan trọng của marketing địa phương 2 CO1 

1.2. Phương pháp tiếp cận và ứng dụng 2 CO1 

1.3. Các địa phương đã thực hiện marketing địa 

phương như thế nào? 

2 CO1 

Chương 2. Môi trường marketing địa phương   

2.1. Thị trường mục tiêu 2 CO2, CO3 

2.2. 

 

Phân tích thị trường mục tiêu  

- Nhà đầu tư 

- Du khách 

- Chuyên gia 

- Doanh nghiệp địa phương 

- Cơ quan đại diện của các tổ chức  

4 CO2, CO3 

Chương 3. Nhóm yếu tố tiếp thị địa phương   
 

3.1. Con người, cơ sở hạ tầng 2 CO2, CO3 

3.2. Đặc trưng, ấn tượng địa phương 2 CO2, CO3 

3.3. Phân tích tiềm lực các yếu tố địa phương  4 CO2, CO3 

Chương 4. Nhóm hoạch định chiến lược   

4.1. Tiếp cận xây dựng chiến lược marketing địa 

phương từ cộng đồng 

2 CO3, CO5, 

CO6 

4.2. Tiếp cận xây dựng chiến lược marketing địa 

phương từ doanh nghiệp, tổ chức xã hội 

2 CO3, CO5, 

CO6 

4.3. Tiếp cận xây dựng chiến lược marketing địa 

phương từ Nhà nước 

2 CO3, CO5, 

CO6 

Chương 5. Thiết kế hình ảnh địa phương   

5.1. Thiết kế khẩu hiệu 2 CO3, CO4 

5.2. Thiết kế chương trình truyền thông 2 CO4, CO4 

8. Phương pháp giảng dạy: 

- Trình bày lý thuyết, cung cấp tài liệu liên quan đến học phần.  

- Hướng dẫn sinh viên thảo luận theo nhóm. 

- Hướng dẫn sinh viên báo cáo kết quả thảo luận. 

9. Nhiệm vụ của sinh viên: 

Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ như sau: 

- Tham dự tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết. 
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- Đọc tài liệu trước khi lên lớp. 

- Tham gia đóng góp ý kiến, phát biểu. 

- Thực hiện đầy đủ các bài tập nhóm/ bài tập và được đánh giá mức độ tham gia. 

- Tham dự thi kết thúc học phần. 

10. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên: 

10.1. Cách đánh giá 

Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau: 

TT Điểm thành phần Quy định 
Trọng 

số 
CĐR HP 

1 Điểm chuyên cần Số tiết tham dự học/tổng số tiết 10% CO5, CO6 

2 Điểm bài tập nhóm - Báo cáo/thuyết minh một trong các 

nội dung marketing địa phương 

- Được nhóm xác nhận có tham gia  

30% CO1, CO2, 

CO3, CO4 

3 Điểm thi kết thúc 

học phần 

- Thi viết (60 phút) 

- Tham dự đủ 80% tiết lý thuyết 

- Bắt buộc dự thi 

60% CO1, CO2, 

CO3 

10.2. Cách tính điểm 

- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang 

điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân.  

- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần 

nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần theo thang điểm 10 làm tròn đến một 

chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 

4 theo quy định về công tác học vụ của Trường.  

11. Tài liệu học tập:  

Thông tin về tài liệu Số đăng ký cá biệt 

[1] Hồ Đức Hùng (2005), Marketing địa phương của Thành 

phố Hồ Chí Minh, NXB TP Hồ Chí Minh 

WB.000768 

[2] Keegan, W.J. (2005), Global marketing, 

Pearson/Prentice Hall. 

MON.117097 

[3] Trần Ngọc Nam & Trần Huy Khang (2008), Marketing 

du lịch, NXB Hồng Đức 

MOL.051515 

[4] Maketing management: A strategic decision-making 

approach, McGraw-Hill 

MON.030184 

12. Hướng dẫn sinh viên tự học: 

Tuần Nội dung 
Lý 

thuyết 

(tiết) 

Thực 

hành 

(tiết) 

Nhiệm vụ của sinh viên 

1-3 Chương 1: Marketing địa 

phương 

1.1. Tầm quan trọng của 

marketing địa phương 

1.2. Phương pháp tiếp cận 

6 0 - Nghiên cứu trước: 

+ Tài liệu [1] và tài liệu [2] 

+ Tra cứu nội dung về kinh nghiệm 

thu hút đầu tư, thu hút nguồn nhân 

lực, thu hút du khách của các địa 

http://ilibserv.lrc.ctu.edu.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-137844.html
http://ilibserv.lrc.ctu.edu.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-137844.html
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Tuần Nội dung 
Lý 

thuyết 

(tiết) 

Thực 

hành 

(tiết) 

Nhiệm vụ của sinh viên 

và ứng dụng 

1.3. Các địa phương đã thực 

hiện marketing địa phương 

như thế nào? 

phương/quốc gia trên thế giới. 

 

 

4-6 Chương 2: Môi trường 

marketing địa phương 

2.1. Thị trường mục tiêu 

2.2. Phân tích thị trường 

mục tiêu  

- Nhà đầu tư 

- Du khách 

- Chuyên gia 

- Doanh nghiệp địa 

phương 

- Cơ quan đại diện của 

các tổ chức 

6 0 - Nghiên cứu trước: 

+ Tài liệu [2] và tài liệu [3] 

+ Ôn lại nội dung tầm quan trọng của 

marketing địa phương. 

+ Tra cứu nội dung về thị trường nhà 

đầu tư, thị trường khách du lịch, thị 

trường nguồn nhân lực. 

 

7-10 Chương 3: Nhóm yếu tố 

tiếp thị địa phương 

3.1. Con người, cơ sở hạ 

tầng 

3.2. Đặc trưng, ấn tượng địa 

phương 

3.3. Phân tích tiềm lực các 

yếu tố địa phương 

 8 0 - Nghiên cứu trước: 

+ Tài liệu [1], tài liệu [2] và tài liệu 

[3] 

+ Ôn lại nội dung thị trường mục tiêu 

của marketing địa phương. 

+ Tra cứu nội dung về lợi thế cạnh 

tranh, lợi thế so sánh của một địa 

phương. 

- Làm việc nhóm về nội dung phân 

tích lợi thế cạnh tranh của một địa 

phương. 

11-13 Chương 4: Nhóm hoạch 

định chiến lược 

4.1. Tiếp cận xây dựng 

chiến lược marketing địa 

phương từ cộng đồng 

4.2. Tiếp cận xây dựng 

chiến lược marketing địa 

phương từ doanh nghiệp, tổ 

chức xã hội 

4.3. Tiếp cận xây dựng 

chiến lược marketing địa 

phương từ Nhà nước 

6 0 - Nghiên cứu trước: 

+ Tài liệu [2] và tài liệu [4] 

+ Ôn lại nội dung về lợi thế cạnh 

tranh, lợi thế so sánh của một địa 

phương. 

+ Tra cứu nội dung về chiến lược 

marketing địa phương thành công. 

- Làm việc nhóm về xây dựng chiến 

lược marketing địa phương: tiếp cận 

từ cộng đồng/doanh nghiệp/Nhà nước. 

 

14-15 Chương 5: Thiết kế hình 

ảnh địa phương 

5.1. Thiết kế khẩu hiệu 

5.2. Thiết kế truyền thông 

4 0 - Nghiên cứu trước: 

+ Tài liệu [2] và tài liệu [3] 

+ Tra cứu nội dung về kinh nghiệm 

quảng bá hình ảnh địa phương/quốc 

gia. 

 



 

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc 

 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN  

1. Tên học phần : Đạo đức kinh doanh và Văn hóa doanh nghiệp  

   (Business ethics and corporate culture) 

- Mã số học phần : KT206 

- Số tín chỉ  : 2 tín chỉ  

- Phân bố số tiết  : 30 tiết lý thuyết 

2. Đơn vị phụ trách học phần: 

- Bộ môn       : Quản trị kinh doanh 

- Khoa/Viện  : Kinh tế - Quản trị kinh doanh 

3. Điều kiện tiên quyết: KT103 

4. Mục tiêu của học phần: cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về văn hóa 

doanh nghiệp, cụ thể là khái niệm về văn hóa doanh nghiệp, vai trò và các thành phần 

của văn hóa doanh nghiệp; cách thức xây dựng văn hóa doanh nghiệp, mối liên hệ giữa 

văn hóa doanh nghiệp và chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp; văn hóa doanh 

nghiệp tác động đến nguồn nhân lực và các mô hình văn hóa doanh nghiêp tiêu biểu 

4.1. Kiến thức:  

4.1.1. Hiểu được về văn hóa doanh nghiệp, các cấp độ của văn hóa doanh 

nghiệp, vai trò của văn hóa doanh nghiệp trong việc hình thành và phát triển của 

doanh nghiệp, khái niệm về đạo đức trong kinh doanh và trách nhiệm xã hội của 

doanh nghiệp. 

4.1.2. Hiểu được các yếu tố tác động đến văn hóa doanh nghiệp bao gồm văn 

hóa quốc gia,văn hóa của người lãnh đạo, ảnh hưởng của ngành nghề kinh doanh 

đến văn hóa doanh nghiệp. 

4.1.3. Phân tích được các giai đoạn hình thành và quá trình thay đổi của văn 

hóa doanh nghiệp cũng như các phương pháp thay đổi văn hóa doanh nghiệp. 

4.1.4. Ứng dụng được kiến thức về văn hóa ứng xử trong nội bộ doanh nghiệp, 

trong xây dựng và phát triển thương hiệu, văn hóa trong hoạt động marketing, 

trong đàm phán và thương lượng, trong định hướng với khách hàng. 

4.1.5. Vận dụng và thiết lập được các mô hình về văn hóa doanh nghiệp và đạo 

đức kinh doanh cho một tổ chức kinh doanh. 

4.2. Kỹ năng: 

4.2.1. Nâng cao kỹ năng giải quyết các vấn đề trong thực tế trong tổ chức thông 

qua việc giải quyết các bài tập tình huống. 

4.2.2. Hoàn thiện và nâng cao kỹ năng làm việc nhóm và giao tiếp tốt với mọi 

người cũng như kỹ năng thuyết trình. 
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Typewriter
234



 

4.2.3. Vận dụng được các kỹ năng tổng hợp và phân tích thông tin để ra quyết 

định trong kinh doanh. 

4.3. Thái độ: 

4.3.1. Cảm thông trước những ứng xử không hay của mọi người trong trong 

kinh doanh giữa tổ chức và các bên liên quan 

4.3.2. Luôn ý thức về văn hóa doanh nghiệp  

4.3.3. Tích cực trong  làm việc nhóm trong tổ chức. 

4.3.4. Ý thức, trách nhiệm đối với công việc được giao trong tổ chức. 

 

5. Mô tả tóm tắt nội dung học phần: 

Các nội dung chính được giảng dạy trong học phần này gồm: nội dung đầu tiên là cách 

tiếp cận về khoa học hành vi, trong nội dung này CBGD sẽ cung cấp cho học viên các 

nội dung cụ thể về văn hóa doanh nghiệp, các yếu tố tác động đến văn hóa doanh 

nghiệp. Xây dựng và duy trì văn hóa doanh nghiệp, văn hóa trong các hoạt động kinh 

doanh, đạo đức kinh doanh và các dạng văn hóa doanh nghiệp. 

6. Cấu trúc nội dung học phần: 

 Nội dung Số tiết Mục tiêu 

Chương 1. 
 
Giới thiệu tổng quan về văn hóa doanh 
nghiệp  

  

1.1. Khái niệm về văn hóa 

5 tiết 4.1.1; 4.1.2 

1.2. Khái niệm doanh nghiệp 

1.3. Khái niệm về văn hóa doanh nghiệp 

1.4. Các yếu tố tác động đến văn hóa doanh nghiệp 

1.5. Các cấp độ của văn hóa doanh nghiệp 

1.6. Vai trò của văn hóa doanh nghiệp trong việc 
hình thành và phát triển của doanh nghiệp 

Chương 2. Các yếu tố tác động đến văn hóa doanh 

nghiệp 

  

2.1. Văn hóa quốc gia và ảnh hưởng của nó đến văn 

hóa doanh nghiệp 

9 tiết 
4.1.3; 4.1.4; 

4.1.5 

2.2. Ảnh hưởng của nhà lãnh đão đến văn hóa doanh 

nghiệp: người sáng lập và những nhà lãnh đạo 

kế cận. 

2.3. Ảnh hưởng của ngành nghề kinh doanh, loại 

hình kinh doanh đến văn hóa doanh nghiệp theo 

hình thức sở hữu của doanh nghiệp 

Chương 3. Xây dựng và duy trì văn hóa doanh nghiệp   

3.1. Phân tích các giai đoạn hình thành văn hóa 
doanh nghiệp 

5 tiết 4.1.6; 4.1.7 3.2. Quy trình thay đổi văn hóa: xác định động cơ, tái 

cơ cấu và củng cố những thay đổi văn hóa 

3.3. Các phương pháp thay đổi văn hóa doanh nghiệp 

Chương 4. Văn hóa trong các hoạt động kinh doanh   



 

4.1. Văn hóa ứng xử trong nội bộ doanh nghiệp 

4 tiết 4.1.8 

4.2. Văn hóa trong xây dựng và phát triển thương 

hiệu 

4.3. Văn hóa trong hoạt động Marketing 

4.4. 

4.5. 

Văn hóa ứng xử trong đàm phán và thương 

lượng 
Văn hóa trong định hướng với khách hàng 

Chương 5. Đạo đức trong kinh doanh   

5.1. Đạo đức trong kinh doanh và trách nhiệm xã hội 

4 tiết 4.1.7; 4.1.8 
5.2. Các khía cạnh thể hiện đạo đức trong kinh 

doanh. 

5.3. Xây dựng đạo đức trong kinh doanh 

Chương 6. Các dạng văn hóa doanh nghiệp   

6.1 Các biểu hiện của văn hóa 

3 tiết 4.1.8 

6.2 Mô hình Harrison/Handy 

6.3 

6.4 

6.5 

6.6 

6.7 

Mô hình Deal và Kennedy 

Mô hình Quinn và Mc Grath 

Mô hình của Scholz 
Mô hình của Daft 
Mô hình của Sethia và Klenow 

7. Phương pháp giảng dạy: 

- Phương pháp thuyết trình: Diễn giải các kiến thức mới cho học viên. 

- Phương pháp thảo luận: Thảo luận nhóm theo sự hướng dẫn của giáo viên. 

- Hướng dẫn sinh viên học tập bằng tìm tòi, tra cứu thông tin: Cung cấp công 

thức, cách thức để sinh viên tự thu thập số liệu cần thiết, có thể tư duy và tự học. 

- Phương pháp hỏi đáp: Kết hợp đặt các câu hỏi mở, câu hỏi cho kiến thức mới 

với các câu hỏi ôn tập các kiến thức đã học. 

- Phương pháp thuyết trình nhóm: Chia nhóm để làm bài tập nhóm (mỗi nhóm từ 

5 - 8 học viên). Cho các nhóm thảo luận để chuẩn bị cho bài tập nhóm và báo cáo trên 

lớp. Mỗi nhóm sẽ có 2 thành viên thuyết trình (do Giảng viên chọn), các thành viên 

còn lại sẽ trả lời các câu hỏi của giáo viên và các nhóm khác. 

 

8. Nhiệm vụ của sinh viên: 

Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ như sau: 

- Tham dự tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết. 

- Thực hiện đầy đủ các bài tập nhóm/ bài tập và được đánh giá kết quả thực hiện. 

- Tham dự kiểm tra giữa học kỳ. 

- Tham dự thi kết thúc học phần. 

- Chủ động tổ chức thực hiện giờ tự học. 

9. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên: 

9.1. Cách đánh giá 

Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau: 



 

TT Điểm thành phần Quy định Trọng số Mục tiêu 

1 Điểm bài tập - Hoàn thành 1 đến 2 bài tập 

kiểm tra trên lớp. 

10% 4.1.1; 4.1.2; 

4.1.3 

2 Điểm bài tập nhóm - Hoàn thành tốt bài tập nhóm 

bao gồm nội dung, báo cáo và 

phản biện. 

30% 4.1.3; 4.1.5; 

4.1.8 

3 Điểm thi kết thúc 

học phần 

- Thi tự luận hoặc trắc nghiệm. 

- Tham dự đủ 80% tiết lý thuyết. 

- Bắt buộc dự thi 

60% 4.1.3; 4.1.4; 

4.1.5; 4.1.6; 

4.1.7; 4.1.8;  

9.2. Cách tính điểm 

- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang 

điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân.  

- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần 

nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần theo thang điểm 10 làm tròn đến một 

chữ số thập phân, sau đó chuyển thành điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 

theo quy định về công tác học vụ của Trường.  

10. Tài liệu học tập:  

Thông tin về tài liệu Số đăng ký cá biệt 

[1] Nguyễn Mạnh Quân (2011), Đạo đức kinh doanh và Văn hóa 

doanh nghiệp, NXB Đại học Kinh tế Quốc dân. 

 

[2]. Dương Thị Liễu (2011), Văn hóa doanh nghiệp, NXB Đại 

học Kinh tế Quốc dân.       

 

[3]. Bùi Xuân Phong (2011) Giáo trình Đạo đức kinh doanh và văn 

hóa doanh nghiệp, NXB Đại học Bưu chính Viễn thông. 

 

 

[4] Edgar Schein Jossey-Bas, The corporate Culture & 

Leadership (1999), NXB San Francisco. 

[5] Eric G. Flamholtz and Yvonne Randle (2011), Corporate Culture - 

The Ultimate Strategic Asset, NXB  Standford Univesity. 

       

 

 

11. Hướng dẫn sinh viên tự học: 

Tuần Nội dung 

Lý 

thuyết 

(tiết) 

Thực 

hành 

(tiết) 

Nhiệm vụ của sinh viên 

1 Chương 1: Giới thiệu tổng 

quan về văn hóa doanh 

nghiệp 

1. Khái niệm về văn hóa 
2. Khái niệm doanh nghiệp 

3. Khái niệm về văn hóa 

doanh nghiệp 

2 0 -Nghiên cứu trước:  

+ Tài liệu [1]: Chương 1 

 

2 4. Các yếu tố tác động đến   -Nghiên cứu trước:  



 

văn hóa doanh nghiệp 

5. Các cấp độ của văn hóa 

doanh nghiệp 

+ Tài liệu [1]: Chương 1 

 

3 6. Vai trò của văn hóa doanh 

nghiệp trong việc hình thành 

và phát triển của doanh 

nghiệp 

  -Nghiên cứu trước:  

+ Tài liệu [1]: Chương 1 

 

4 Chương 2: Các yếu tố tác 

động đến văn hóa doanh 

nghiệp 

1. Văn hóa quốc gia và ảnh 
hưởng của nó đến văn hóa 

doanh nghiệp. 

2 0 -Nghiên cứu trước:  

+ Tài liệu [1]: Chương 2 

 

5 2. Ảnh hưởng của nhà lãnh 

đão đến văn hóa doanh 

nghiệp: người sáng lập và 

những nhà lãnh đạo kế cận. 

  -Nghiên cứu trước:  

+ Tài liệu [1]: Chương 2 

 

6 3. Ảnh hưởng của ngành 

nghề kinh doanh, loại hình 

kinh doanh đến văn hóa 

doanh nghiệp theo hình thức 

sở hữu của doanh nghiệp 

  -Nghiên cứu trước:  

+ Tài liệu [1]: Chương 2 

 

7 Chương 3: Xây dựng và 

duy trì văn hóa doanh 

nghiệp 

1. 1. Phân tích các giai đoạn 

hình thành văn hóa doanh 

nghiệp 

2. 3. Các phương pháp thay đổi 
văn hóa doanh nghiệp 

2 0 -Nghiên cứu trước:  

+ Tài liệu [1]: Chương 3 

 

9 3. 2. Quy trình thay đổi văn 

hóa: xác định động cơ, tái cơ 

cấu và củng cố những thay 
đổi văn hóa. 

  -Nghiên cứu trước:  

+ Tài liệu [1]: Chương 3 

 

10 Chương 4: Văn hóa trong 

các hoạt động kinh doanh 

1. Văn hóa ứng xử trong nội 

bộ doanh nghiệp 

2. Văn hóa trong xây dựng và 

phát triển thương hiệu 

2 0 -Nghiên cứu trước:  

+ Tài liệu [1]: Chương 4 

 

11 3. Văn hóa trong hoạt động 

Marketing 

4. Văn hóa ứng xử trong đàm 

phán và thương lượng 
5. Văn hóa trong định hướng 

với khách hàng 

  -Nghiên cứu trước:  

+ Tài liệu [1]: Chương 4 

 

12 Chương 5: Đạo đức trong 

kinh doanh 

1. Đạo đức trong kinh doanh 

và trách nhiệm xã hội. 

2. Các khía cạnh thể hiện 

đạo đức trong kinh doanh. 

2 0 -Nghiên cứu trước:  

+ Tài liệu [1]: Chương 5 

 



 

3. Xây dựng đạo đức trong 

kinh doanh 

13 Chương 6: Các dạng văn 

hóa doanh nghiệp 

1. Các biểu hiện của văn hóa 

2. Mô hình Harrison/Handy 

2 0 -Nghiên cứu trước:  

+ Tài liệu [1]: Chương 6 

 

14 3. Mô hình Deal và Kennedy 

4. Mô hình Quinn và Mc 

Grath 

  -Nghiên cứu trước:  

+ Tài liệu [1]: Chương 6 

 

15 5. Mô hình của Scholz 

6. Mô hình của Daft 

7. Mô hình của Sethia và 

Klenow 

  -Nghiên cứu trước:  

+ Tài liệu [1]: Chương 6 

 

16 Thi kết thúc học phần.   Xem lại toàn bộ nội dung đã được 

học. 

 Cần Thơ, ngày 25 tháng 4 năm 2014 

TL. HIỆU TRƯỞNG 

TRƯỞNG KHOA 

 

 

 

 

 

TRƯỞNG BỘ MÔN 
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MINISTRY OF EDUCATION AND TRAINING                 SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM 

               CAN THO UNIVERSITY                                         Independence - Freedom - Happiness 

 

THE COURSE OUTLINE 

 
1. Course name: CUSTOMS PROCEDURE AND FEES  

- Course code : KT210H 
 

- The credit number : 02 
 

- The number of class hour : 20 in theory, 10 in practice/exercise 
 

2. Management unit: 
 

- Department : History - Geography - Tourism 
 

- School : The School of Social Science and Humanity 
 

3. Prerequisites: none 
 

4. The course objectives: 
 

- To equip learners with basic background related to the Customs Law, declaration 

procedures, customs clearance and transport charges. The course also provides the learners 

with issues of import, export, entry and exit, and international payment. 

- To help learners to use, access, declare and carry out customs procedures and international 

payment services in real situation. 

4.1. Knowledge: 
 

4.1.1. Customs, immigration and import-export 
 

4.1.2. Charges and fees 
 

4.1.3. Foreign exchange market and international payment 
 

4.2. Professional skills: 
 

4.2.1. Learners are able to apply knowledge of the Customs Law, matters related to 

customs declaration and clearance procedures and freight charges; The learners also 

can carry out some basic issues in relation to import, export, immigration and 

international payment in order to use, access, implement declaration, customs 

clearance and national payment services in real conditions. 
 

4.2.2. Student can calculate and handle common situations related to the declaration, 

customs clearance and international payment services. 
 

4.2.3. Students obtain good communication and behavioral skills. 
 

4.2.4. Students have planning and organizing skills. 
 

4.2.5. Learners acquire solving problem skills. 
4.3. Attitude: 

4.3.1. Be calm and confident in the process of applying, accessing, making declaration as 

well as completing customs clearance procedures and international payment services. 

4.3.2. Be aware, responsive, responsive, flexible and assertive in the handling real-life 

situations. 

4.3.3. Be on time in school, ensure class time and self-study hours, be progressive, dynamic 

and responsive in the process of handling the situation given in the classroom. 
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5. Brief description of the course content: 

Part 1: Customs, immigration, import and export 

 I. Introduction 

 II. Immigration procedure 

 III. Custom procedures for import - export, and import and export taxes 

Part 2: Charges and fees 

 I. International trade conditions 

 II. Fees 

Part 3: Foreign exchange market and international payment 

 I. Foreign Exchange Market 

 II. International payments 

6. Structure of the course content: 
 

 Content 

The number 

of class hour Aims 

Chapter 1.   Customs, immigration, import - export    
1.1. Introduction 1 4.2.3, 4.3.2, 
   4.1.1, 4.2.1, 
   4.2.2, 4.2.3, 
   4.3.1,  4.3.2 

1.2 Immigration procedure 3 4.1.1, 4.2.1, 
   4.2.2, 4.2.3, 
   4.2.4, 4.2.5, 

   4.3.1,  4.3.2 

1.3 Customs procedures for import - export 2 4.1.1, 4.2.1, 

   4.2.2, 4.2.3, 
   4.2.4, 4.2.5, 

   4.3.1,  4.3.2 

1.4 Import - export taxes 2 4.1.1, 4.2.1, 

   4.2.2, 4.2.3, 
   4.2.4, 4.2.5 

   4.3.1,  4.3.2 

Chapter 2.   Charges and fees    
2.1. International trade conditions 5 4.1.2, 4.2.1, 
   4.2.2, 4.2.4, 

   4.2.5,  4.3.2 

2.2. Fees 2 4.1.2, 4.2.1, 

   4.2.2, 4.2.3, 

   4.2.5  

Chapter 3.   Foreign exchange market and international 

payment    
3.1. Foreign exchange market 7 4.1.3, 4.2.1, 
   4.2.2, 4.2.4, 
   4.2.5  

3.2. International payment 8 4.1.3, 4.2.1, 

4.2.2,  4.2.3,  
4.2.4,  4.2.5, 
4.3.1,  4.3.2 

7. Teaching methods:  
- Lecture and explain 
- Problem-bases learning 
- Team work-based learning 
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- Project-based learning 
 

8. The student missions:  
 Students must perform the following tasks: 

- Attend at least 80% of theory classes. 
- Complete group exercises/assignments. 
- Attend the midterm exams. 
- Take the final exam. 
- Organize self-study hours and be active in self-learning. 

 
9. Assessment of student learning outcomes: 

 

9.1. Assessment tasks: 
 

Students are assessed on coursework as follows: 

Score components Regulations Rate Aims 

Attendance Attends at least 28 class hours 10% 4.3 

Group exercises/assignment - Presentation 
- Has been confirmed by the team 

20% 4.2, 4.3 

Midterm test Test (30 minutes) 20% 
4.1.1,  4.1.2, 

4.2, 4.3.2 

Final test - Tests (60 minutes) 

- Attend at least 80% of class hours, 

finish all individual or group tasks. 

- Compulsory examination 

50% 
4.1, 4.2, 

4.3.2 

9.2. Assessment regulations: 
 

- The component marks and final mark are scored on a scale of 10 (from 0 to 10), rounded to 

one decimal place. 

- Course scores are the summation of all grade points scored by the corresponding grade. 

The course score is based on a scale of 10 can be rounded to one decimal place and then it is 

converted to a point mark and score on a scale of 4 according to the Can Tho University's 

academic regulations. 

10.  Learning materials: 

Information about materials 
Special       

registration number 

[1]  Lecture: Customs procedures and international payment  

[2] New regulations on customs procedures for imported 

goods/means of transportation/Nguyen Hong Bac (ed.), Nguyen 

Ba Binh.- Hanoi: Justice, 2006.- 570 pages, 24 cm.-

343.59705/B113 

LUAT.003590, 

LUAT.003591, 

LUAT.003592 

 

[3] Guidance on customs procedures for import/export 

goods/General Department of Vietnam Customs.- 1st.- Hanoi: 

Finance, 1998, 130tr. - 343.07.- 343.056/T455 

MOL.00830, 

DIG.001908 

 

[4] International payment/Nguyen Dang Don, Hoang Duc - HCM, 
202tr.- 332.15/D464 

KT.008649,  
KT.008650 

[5] International payment in foreign trade/Dinh Xuan Trinh - 
Hanoi: Education, 1993, 260th. - 332/Tr312 

MON.001478 
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11. Guides for self-study 

Week Content 
Theory 

(class hour) 

Practice 

(class hour) 
Student task 

1&2 Chapter 1. 

customs, 

immigration, 

import and export 

1.1. Introduction 

1 0 + Document [1]: 
- Section 1.1, Chapter 1 
- Read the information about 
immigration decree in lecture 4 (from 
pages 63 to 73) to clarify the following 
issues: Immigration procedure, export - 
import procedure, provisions on 
immigration not yet granted, 
responsibilities and authority of related 
organizations 
- Read the information from page 74 to 
page 77 to understand all issues from 
regulations 5 to 62 in the Custom Law. 
+ Look up the information about airport 
and related information" 

+ Read material about procedural 

guidelines on how to take the plane with 

the first go which was provided by 

teachers. 

1.2. Immigration 

procedure 

1 2 + Documentation [1]: 
- Section 1.2, Chapter 1. 
- Read the information from page 74 to 
77 to clarify all issues from regulations 
5 to 62 in the Custom Law. 
+ Look up the information about export 
and import procedures. 
+ Finish exercises 1, 2, 3 and 4 in 
chapter 1, document [1]. 

+ Group work (according to the division 

list group): Exercise 5 in chapter 1, 

document [1] and finish group 

presentation. 

3 & 4 1.3. Import and 
export customs 
clearance 

1 1 + Document [1]: Section 1.3 to 1.4 in 

chapter 1 

+ Look up the information about 

customs procedures, import - export 

regulations, and import – export taxes 

+ Read the document [1] to understand 

about import and export tax. 

+ Read the document [2], [3] for more 

information about customs procedures 

for exported and imported goods. 

+ Finish exercises 6, 7 in chapter 1, 

documentation [1] 

+ Group work: Assignment 8 in chapter 

1, documentation [1], finish presentation 

- Finish presentation for assignment 8 

1.4. Taxes 1 1 

5&6 Chapter 2: 

Charges and Fees 

2.1. International 

trade conditions 

4 1 + Documents [1]: Section 2.1, Chapter 
2 
+ Look up the information about 
international trade conditions 
+ Read document [2], [3] to clarify 
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international trade conditions. 
+ Finish exercises 1,2,3 and 4 in chapter 
2, the document [1]. 
+ Group work: Assignment 5 
In chapter 2, documentation [1] 
+ Carry out presentation for exercise  

7 2.2. Fees 1 1 + Document [1]: Section 2.2, chapter 
2 
+ Look up the information about Fee 
+ Read the document [2], [3] to 
understand about Fees 
+ Finish exercises 6, 7 in chapter 2, 
document [1] 
+ Group work: Assignment 8 in chapter 
2, documentation [1] 
+  Carry out presentation for assignment 
8 

8, 9, 
10 & 

11 

Chapter 3: 
Foreign exchange 
Market and 
payment 
International 
3.1. Foreign 
exchange market 
and exchange rates 

5 2 + Document [1]: Section 3.1 in Chapter 

3. 

+ Look up the information about foreign 

exchange Market and exchange rate. 

+ Read th document [4], [5] for more 

information on foreign exchange market 

and exchange rate. 

+ Finish exercises 1,2,3 and 4 in chapter 

3, the document [1]. 

+ Group work: Assignment 5 in chapter 

3, documentation [1] and finish 

assignment report. 

+ Finish the presentation for assignment 

5 

12,13, 
14 & 
15 

3.2. International 
payment 

6 2 + Documents [1]: Section 3.2 in chapter 
3 
+ Look up the information about 
international payment. 
+ Read document [4], [5] for more 
information about international 
payments 
+ Finish exercises 6, 7 in chapter 3, 
document [1]. 
+ Group work: Assignment 8 in chapter 
3, document [1] and the group work’s 
report. 
+ Carry out the presentation for 
assignment 8. 

  



















 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƢỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc 
 

ĐỀ CƢƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN  

1. Tên học phần : Bản đồ du lịch (Tourism map) 

- Mã số học phần : XH386 

- Số tín chỉ học phần : 2 tín chỉ  

- Số tiết học phần : 15 tiết lý thuyết, 15 tiết thực hành 

2. Đơn vị phụ trách học phần: 

- Bộ môn: Xã hội học  

- Khoa/Viện/Trung tâm/Bộ môn: Khoa KHXH & NV 

3. Điều kiện tiên quyết: không 

4. Mục tiêu của học phần: Cung cấp Sinh viên hệ thống kiến thức về bản đồ và bản 

đồ du lịch, các phương pháp thành lập và sử dụng bản đồ du lịch hiệu quả. 

4.1. Kiến thức:  

4.1.1. Hiểu và giải thích được các khái niệm, thuật ngữ về bản đồ địa lí 

4.1.2. Biết được cách phân loại bản đồ, hệ thống lại bản đồ, nhận biết bản đồ du 

lịch trong hệ thống phân loại  

4.1.3. Hiểu các đặc điểm của bản đồ. Nhận biết và giải thích được các yếu tố cơ 

sở toán học bản đồ, hệ thống kí hiệu và tổng quát hóa bản đồ  

4.1.4. Nhận ra các phương pháp biểu hiện bản đồ  

4.1.5. Phân tích các yếu tố nội dung bản đồ  

4.1.6. Phát thảo được kế hoạch thành lập bản đồ du lịch  

4.2. Kỹ năng: 

4.2.1. Tính toán sai số, tọa độ, độ dài, diện tích trên bản đồ và gải các bài toán 

liên quan đến tỉ lệ bản đồ 

4.2.2. Sử dụng bản đồ du lịch để khai thác thông tin  

4.2.3. Biết vận dụng hệ thống kí hiệu bản đồ để thể hiện nội dung khác nhau trên 

bản đồ du lịch 

4.2.4. Biết cách làm việc nhóm, tổ chức nhóm, soạn bài báo cáo và trình bày báo 

cáo trước lớp, biết cách đặt câu hỏi và thảo luận theo chuyên đề được phân 

công  

4.2.5. Biết sử dụng bản đồ bản đồ để nghiên cứu khoa học, hướng dẫn khách du 

lịch, nâng cao khả năng chuyên môn đáp ứng đòi hỏi ngày càng cao của xã 

hội  

4.2.6. Thành lập bản đồ, phân tích bản đồ, sử dụng phương pháp bản đồ trong 

học tập và công tác 

Asus
Typewriter
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4.3. Thái độ: 

4.3.1. Có ý thức, trách nhiệm với công việc được phân công 

4.3.2. Tạo tinh thần đoàn kết và xây dựng mối quan hệ tốt để làm việc nhóm hiệu 

quả 

4.3.3. Tinh thần cầu tiến, biết lắng nghe nhận xét góp ý phê bình 

5. Mô tả tóm tắt nội dung học phần: 

Bản đồ là mô hình kí hiệu của các đối tượng hiện tượng thực tế khách quan. Các đối 

tượng hiện tượng này được thu nhỏ trên một cơ sở toán học nhất định và được trải qua 

qua trình tổng quát hóa để thể hiện trên bản đồ. Nội dung học phần trình bày 3 đặc 

điểm bản đồ địa lí nói chung và bản đồ du lịch nói riêng bao gồm cơ sở toán học, hệ 

thống kí hiệu và tổng quát hóa bản đồ. Phần thực hành sẽ đọc hiểu các yếu tố nội dung 

nhận biết và giải thích yếu tố cơ sở toán học bản đồ, thực hành các phép tính cơ bản 

trên bản đồ, mô tả bản đồ, nhận biết phương pháp biểu hiện và hiểu các nguyên tắc 

thành lập bản đồ để có thể tiến đến thiết kế một bản đồ hoàn chỉnh.  

6. Cấu trúc nội dung học phần: 

6.1. Lý thuyết 

 Nội dung Số tiết Mục tiêu 

Chƣơng 1. Tổng quan    

1.1. Giới thiệu môn học  1 4.1.1; 4.1.2 

1.2. 

1.3. 

1.4. 

1.5. 

Đặc điểm của bản đồ  

Nội dung bản đồ  

Phân loại bản đồ  

Đặc điểm bản đồ du lịch  

1 

0.5 

0.5 

1 

4.1.2 

4.1.2 

4.1.3 

4.1.3 

 

Chƣơng 2. Đặc điểm bản đồ    

2.1. Cơ sở toán học 3 4.1.2; 4.2.1 

2.2. 

2.3. 

Chƣơng 3.  

3.1.  

3.2. 

Hệ thống kí hiệu 

Tổng quát hóa 

Thiết kế bản đồ  

Qui trình thành lập bản đồ du lịch 

Phần mềm MapInfo thành lập bản đồ du lịch 

2 

1 

 

2 

3 

4.1.3; 4.2.2 

4.1.4; 4.1.5 

 

4.1.4 

4.2.2; 4.3.4 

6.2. Thực hành 

 Nội dung Số tiết Mục tiêu 

Bài 1. Mô tả bản đồ    

1.1. 

 

1.2. 

Tên, tỉ lệ, lãnh thổ thành lập, phép chiếu, lưới chiếu, 

mục đích sử dụng .... 

Các yếu tố nội dung trên bản đồ: nội dung chính, phụ, 

hỗ trợ, cơ sở toán học...   

2 

 

2 

4.1.2; 4.2.3; 

4.3.1 

4.2.3 

Bài 2. Tính toán trên bản đồ    

2.1. Tỉ lệ 2 4.1.3; 4.2.1 

2.2. Độ dài, diện tích, độ cao  3 4.1.5 

2.3. 

Bài 3. 

Sai số 

Nội dung và các phƣơng pháp biểu hiện bản đồ  

2 

 

4.2.3  

 



 

3.1.  

3.2. 

Phương pháp biểu hiện kí hiệu nền  

Phương pháp biểu hiện kí hiệu nét 

2 

2 

4.2.2; 4.3.3 

4.2.2; 4.3.4 

 

7. Phƣơng pháp giảng dạy: 

- Thuyết giảng (GV) 

- Báo cáo nhóm theo chủ đề được phân công (SV) 

- Hoạt động nhóm: thực hành tại lớp và bài tập về nhà  

8. Nhiệm vụ của sinh viên: 

Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ như sau: 

- Sinh viên tham gia báo cáo nhóm phần lí thuyết được phân công, thực hành theo 

nhóm và báo cáo trước lớp khi được yêu cầu. 

- Tham gia đóng góp ý kiến, tích cực hoạt động xây dựng kiến thức  

- Tham dự tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết. 

- Tham gia đầy đủ 100% giờ thực hành/thí nghiệm/thực tập và có báo cáo kết quả. 

- Thực hiện đầy đủ các bài tập nhóm/ bài tập và được đánh giá kết quả thực hiện. 

Tích cực và có trách nhiệm trong mọi hoạt động nhóm 

- Tham dự thi kết thúc học phần. 

- Chủ động tổ chức thực hiện giờ tự học. 

9. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên: 

9.1. Cách đánh giá 

Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau: 

TT Điểm thành phần Quy định Trọng số Mục tiêu 

1 Điểm chuyên cần Số tiết tham dự học/tổng số tiết 10%  

2 Điểm báo cáo 

nhóm  

Nội dung báo cáo tốt, hiểu và 

diễn giải, nêu ví dụ đúng. Được 

nhóm xác nhận có đóng góp tốt  

10%  

3 Điểm thực hành tại 

lớp  

Tham gia đầy đủ, đóng góp 

nhiệt tình 

10%  

4 Điểm bài tập thực 

hành nhóm 

Số bài tập đã làm đúng/số bài 

tập được giao 

10%  

5 Điểm cá nhân đóng 

góp bài  

 10%  

6 Điểm thi kết thúc 

học phần 

- Thi trắc nghiệm 

- Tham dự đủ 80% tiết lý thuyết 

và 100% giờ thực hành 

- Bắt buộc dự thi 

50%  

9.2. Cách tính điểm 

- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang 

điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân.  

- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần 

nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần theo thang điểm 10 làm tròn đến một 

chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 

4 theo quy định về công tác học vụ của Trường.  

10. Tài liệu học tập:  



 

Thông tin về tài liệu Số đăng ký cá biệt 

[1]  

bản đồ học / K. A. Xalisep; Hoàng Phương Nga, Nhữ Thị Xuân 

dịch; Nguyễn Thơ Các, Vũ Bích Vân hiệu đính. - Hà Nội : Đại học 

Quốc gia Hà Nội, 2005 

Số thứ tự trên kệ sách: 526/ X1 

 Trạng thái 

[2]  

Bản đồ chuyên đề / Lâm Quang Dốc. - Hà Nội : Đại học sư phạm 

Hà Nội, 2003 

Số thứ tự trên kệ sách: 526/ D451 

 Trạng thái 

[3]  

Bài giảng Bản đồ học / Trần Thị Phụng Hà (Biên soạn). - Cần Thơ : 

Trường Đại học Cần Thơ, 2000 

Số thứ tự trên kệ sách: 526.07/ H100 

 Trạng thái 

  
 

 

    MOL.041592, 

MOL.041588, 

MOL.023224 

 

 

 

SP.010128; 

SP.010131; 

MOL.045235; 

MOL.045236; 

DIG.002920 

 

SP.005522; 

SP.005535; 

SP.005525; 

MOL.012613; 

MOL.012611; 

MOL.012612; 

MON.000396; 

MON.000623 

  

11. Hƣớng dẫn sinh viên tự học: 

Tuần Nội dung 
Lý 

thuyết 

(tiết) 

Thực 

hành 

(tiết) 

Nhiệm vụ của sinh viên 

1 Lí thuyết chƣơng 1: Giới 

thiệu chung 

1.1 Giới thiệu môn học  

1.2 Đặc điểm của bản đồ  

  

2 0 + Nghiên cứu trước: 

- Tài liệu [1] + [2] + [3]: nội dung theo 

phần GV đã phân công thảo luận nhóm  

+Tra cứu nội dung  

tài liệu [1]: chương 1  

+ Chuẩn bị và báo cáo nhóm  

2 Lí thuyết chƣơng 1: Giới 

thiệu chung 

1.3 Nội dung bản đồ  

1.4 Phân loại bản đồ 

1.5 Đặc điểm bản đồ du 

lịch  

 

2 0 tài liệu [2]: chương 1, 2, 3, 4  

tài liệu [3]: chương 1, 2  

+ Tìm hiểu bài tập theo hướng dẫn trên 

lớp  

+ Chuẩn bị và báo cáo nhóm 

 

3 Thực hành bài 1: Mô tả 

bản đồ 

Tên, tỉ lệ, lãnh thổ thành 

lập, phép chiếu, lưới 

chiếu, mục đích sử dụng 

.... 

 2 tài liệu [2]: chương 1, 2, 3, 4  

tài liệu [3]: chương 1, 2  

+ Tìm hiểu bài tập theo hướng dẫn trên 

lớp  

+ Chuẩn bị và báo cáo nhóm 



 

4 Thực hành bài 1: Mô tả 

bản đồ 

Các yếu tố nội dung trên 

bản đồ: nội dung chính, 

phụ, hỗ trợ, cơ sở toán 

học...   

 2  

5 Lí thuyết chƣơng 2: Đặc 

điểm bản đồ 

2.1 Cơ sở toán học 

2  +Nghiên cứu trước: 

tài liệu [1]: chương 2, 3 và 4  

tài liệu [2]: chương 2  

+ Làm việc nhóm (theo danh dách phân 

hóm): báo cáo theo chủ đề được phân 

công 

+ Làm việc nhóm thực hiện các bài thực 

hành 

6 Lí thuyết chƣơng 2: Đặc 

điểm bản đồ 

2.2 Hệ thống kí hiệu 

 

2  +Nghiên cứu trước: 

tài liệu [1]: chương 2, 3 và 4  

tài liệu [2]: chương 2  

tài liệu [3]: chương 3, 4  

+ Làm bài tập chương 3, 3, 4 của tài liệu 

[3] 

+ Làm việc nhóm (theo danh dách phân 

hóm): báo cáo theo chủ đề được phân 

công 

+ Làm việc nhóm thực hiện các bài thực 

7 Lí thuyết chƣơng 2: Đặc 

điểm bản đồ 

2.3 Tổng quát hóa 

 

2  +Nghiên cứu trước: 

tài liệu [1]: chương 2, 3 và 4  

tài liệu [2]: chương 2  

tài liệu [3]: chương 3, 4  

+ Làm bài tập chương 3, 3, 4 của tài liệu 

[3] 

+ Làm việc nhóm (theo danh dách phân 

hóm): báo cáo theo chủ đề được phân 

công 

+ Làm việc nhóm thực hiện các bài thực 

8 Thực hành bài 2: Tính 

toán trên bản đồ  
Tỉ lệ bản đồ  

 

 2 + Làm bài tập chương 2 của tài liệu [3] 

+ Làm việc nhóm thực hiện các bài thực 

hành  

9 Thực hành bài 2: Tính 

toán trên bản đồ  
Đo độ dài, diện tích, độ 

cao 

 3 + Làm bài tập chương 2 của tài liệu [3] 

+ Làm việc nhóm thực hiện các bài thực 

hành 

+ Chuẩn bị trước các bài tập về nhà 

phần tính sai số, chuẩn bị các bản đồ 

khác nhau mang vào lớp  

10 Thực hành bài 2: Tính 

toán trên bản đồ  
Tính sai số trên bản đồ  

 2 + Làm bài tập chương 2 của tài liệu [3] 

+ Làm việc cá nhân và nhóm thực hiện 

các bài thực hành 

11 Lí thuyết chƣơng 3: Thiết 

kế bản đồ  

3.1 Qui trình thành lập bản 

đồ du lịch 

2  + Nghiên cứu trước: 

tài liệu [1]: chương 7  

tài liệu [2]: chương 5  

tài liệu [3]: chương 5, 6  

+ Báo cáo nhóm theo chủ đề được phân 



 

công 

12 Lí thuyết chƣơng 3: Thiết 

kế bản đồ  

3.2 Phần mềm MapInfo 

thành lập bản đồ du lịch 

3  + Nghiên cứu trước: 

tài liệu [1]: chương 7  

tài liệu [2]: chương 5  

tài liệu [3]: chương 5, 6  

+ Báo cáo nhóm theo chủ đề được phân 

công 

 

13 Thực hành bài 3: Nội 

dung và các phƣơng 

pháp biểu hiện bản đồ 

Phương pháp biểu hiện kí 

hiệu nền 

 2 + Thực hành trên các dạng bản đồ du 

lịch khác nhau 

+ Thực hành nhóm và báo cáo bài tập  

 

14 Thực hành bài 3: Nội 

dung và các phƣơng 

pháp biểu hiện bản đồ 

Phương pháp biểu hiện kí 

hiệu nét 

 2 + Thực hành trên các dạng bản đồ du 

lịch khác nhau 

+ Thực hành nhóm và báo cáo bài tập  

 

15 Thi học kì    + Hoàn thành các bài tập chuẩn bị ôn thi 

và thi 

 

 Cần Thơ, ngày 20 tháng 4 năm 2014 

TL. HIỆU TRƢỞNG 

TRƢỞNG KHOA/GIÁM ĐỐC VIỆN/ 

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM 

 

 

 

 

TRƢỞNG BỘ MÔN 

 

 

 

 

 

 Cần Thơ, ngày … tháng … năm 20… 

 

 

 

 

 

 

TL. HIỆU TRƢỞNG 

TRƢỞNG BỘ MÔN 
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MINISTRY OF EDUCATION 

AND TRAINNING 

CAN THO UNIVERSITY 

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM 

Independence - Freedom - Happiness 

 

 

SUBJECT OUTLINE DETAILS  

1. Subject:    ECOTOURISM  

- Code: KT212H.  

- Credits: 2  

- Hours: 30 theory hours (self-study hours not included)  

2. Management Unit 

- Department: History-Geography-Tourism  

- Faculty: Social Science and Humanities 

3. Prerequisites:    No 

4. Subject objectives 

4.1. Knowledge  

By the end of this course, students will be able to  

4.1.1. Present and analyze the concepts, rules and elements of environmental ecology. 

4.1.2. Present and analyze the concepts, classification, principle and elements of ecotourism. 

4.1.3. Describe the key stakeholders in ecotourism, their roles, perspectives and major issues. 

4.1.4. Analyze the current situation of ecotourism development in the world. 

4.1.5. Analyze the current situation of ecotourism development in Vietnam. 

4.2. Skill 

4.2.1. Collect and analyze ecological environment and ecotourism information. 

4.2.2. Demonstrate competencies and communicate effectively in oral and written 

presentations. 

4.2.3. Explain the ecotourism information in the field. 

4.3. Attitude 

4.3.1. Aware of the national spirit, humanity and community; 

4.3.2. Build the spirit of solidarity; sharing information, knowledge. 

5. Brief description of subject content  
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 This course reflects increasing environmental awareness and growing interest in 

ecotourism and investigates whether it is truly a sustainable option. It provides a 

theoretical and applied understanding of ecotourism within Vietnam and internationally 

and important examples of sustainable tourism practices in natural settings. By examining 

the dimensions, growth, marketing and best practice in ecotourism, this course assists 

students in skilfully identifying and evaluating appropriate ecotourism management 

policies, ecotourism practices and ecotourism strategies which are culturally sensitive and 

economically, environmentally and socially sustainable. 

6. Subject content structure  

Section Content hour Objectives 

Chapter 1 

1.1 

1.2 

 

 

1.3 

1.4 

1.5 

ENVIRONMENTAL ECOLOGY 

Definition of ecological environment 

The impact of environmental conditions 

on organisms and humans - interactions, 

tolerance and adaptability 

Populations - communities 

Eco-system 

Forest and biodiversity 

6 

1 

2 

 

 

1 

1 

1 

 

4.1.1, 4.2.1, 4.3.1 

4.1.1, 4.2.1, 4.3.1 

 

 

4.1.1, 4.2.1, 4.3.1 

4.1.1, 4.2.1, 4.3.1 

4.1.1, 4.2.1, 4.3.1 

Chapter 2 THEORY OF ECOTOURISM 12  

2.1 The concepts of Ecotourism 2 4.1.2, 4.2.1, 4.3.2 

2.2 Ecotourism resources 6 4.1.2, 4.2.1, 4.3.2 

2.3 Planning and design ecotourism 2 4.1.2, 4.2.1, 4.3.2 

2.4 Roles and tasks of ecotourism guide 2 4.1.2, 4.2.1, 4.3.2 

Chapter 3 THE CURRENT SITUATION 

DEVELOPMENT OF ECOTOURISM 

IN THE WORLD 

4 

 

3.1 Some statistics on global ecotourism 2 4.1.3, 4.2.1, 4.3.2 

3.2 Ecotourism market 1 4.1.3, 4.2.1, 4.3.2 

3.3 Some Ecotourism Associations 1 4.1.3, 4.2.2, 4.3.2 

Chapter 4 ECOTOURISM IN VIETNAM 8  

4.1 Characteristics of ecosystems in Vietnam 2 4.1.4, 4.2.2, 4.3.1 

4.2 Overview of some ecotourism sites in 2 4.1.4, 4.2.2, 4.3.1 



261 

 

Vietnam 

4.3 Current situation of ecotourism 

development in Vietnam 
2 

4.1.4, 4.2.1, 4.3.1 

4.4 Orientation for ecotourism development 

in Vietnam 
1 

4.1.4, 4.2.2, 4.3.1 

4.5 The solutions for the development of 

ecotourism in Vietnam 
1 

4.1.4, 4.2.2, 4.3.1 

7. Teaching method 

Teaching methods include  

- Problem Solving 

- Report, group discussion 

- Groupwork 

8. Duties of student 

Students have to do the following duties:  

- Attend at least 80% of theory classes. 

- Complete group exercise and evaluation of performance. 

- Attending midterm exam. 

- Take the final exam. 

- Take initiative in organizing self-study hours. 

9. Assessment of student learning outcomes  

9.1 Assessment  

Students are assessed cumulatively as follows: 

No Component  Rules and Requirement Weights Objectives 

1 Attendance Attend the full 10% 4.1, 4.2, 4.3 

2 Midterm exam Report 30% 4.1.2, 4.2.2, 

4.2.3 

3 Final exam Multiple-Choice Test 60% 4.1, 4.2, 4.3 

 

 

9.2. Grading 
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- Grading components and final test scores will be marked on a scale of 10 (0 to 10), 

rounded to one decimal place.  

- Subject score is the sum of all the components of the evaluation multiplied by the 

corresponding weight. The subject score is marked on a scale of 10 and rounded to one 

decimal place, then is converted to A-B-C-D score and score on a scale of 4 under the 

academic provisions of the University.  

10. Materials 

Materials information 

[1]. Lê Huy Bá (2006). Du lịch sinh thái. Hà Nội: Khoa học và Kỹ thuật. 338.4791 / B100. 

MOL.053621. 

[2]. Nguyễn Văn Công (2014). Giáo trình sinh thái học môi trường. Nxb. Đại học Cần 

Thơ. 126 trang. 577.2 / C455. MOL.079606. 

[3]. Weaver and David (2014). Tourism management. Milton, Qld: John Wiley & Sons. 

430 pages. 338.47 / W363. MON.059005. 

[4]. Wearing and Stephen (2009). Ecotourism. Boston: Butterworth-Heinemann, 286 p, 

MON.047066. 

[5] http://www.britannica.com/  

11. Self-study Guide 

 

Week Conten 
Theory 

(hour) 

Practise 

(hour) 
Taks of Students 

1 Chapter 1 – 1.1, 1.2 2  Refer [2] 

2 Chapter 1 – 1.2, 1.3 2  Refer [2], Discuss, 

groupwork 

3 Chapter 1 – 1.4, 1.5 2  Refer [2] 

4 Chapter 2 – 2.1 2  Refer [1], [3], [4] 

5 Chapter 2 – 2.2   Refer [1], [3], [4]; Discuss, 

groupwork 

6 Chapter 2 – 2.2 2  Refer [1], [3], [4] ; Discuss, 

groupwork 

7 Chapter 2 – 2.2 2  Refer [1], [3], [4] 

javascript:ClientFilterDetail('opac','class','338.4791');
javascript:ClientFilterDetail('opac','class','577.2');
javascript:ClientFilterDetail('opac','class','338.47');
http://www.britannica.com/
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Week Conten 
Theory 

(hour) 

Practise 

(hour) 
Taks of Students 

8 
Chapter 2 – 2.3 

2  Refer [1], [3], [4] 

9 Chapter 2 – 2.4 2  Refer [1], [3], [4] 

10 Chapter 3 – 3.1 2  Refer [1], [3], [4] 

11 Chapter 3 – 3.2, 3.3 2  Refer [1], [3], [4] 

12 Chapter 4 – 4.1 2  Refer [1], [4]; presentation  

13 Chapter 4 – 4.2   Refer [1], [4]; presentation 

14 Chapter 4 – 4.3 2  Refer [1], [4] 

15 Chapter 4 – 4.4, 4.5 2  Refer [1], [4] 
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc 
 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN  

1. Tên học phần : Mô phỏng tình huống trong kinh doanh  

    (Business simulation game) 

  - Mã số học phần : KT333H 

 - Số tín chỉ : 03 tín chỉ  

 - Số tiết học phần : 45 tiết lý thuyết và bài tập. 

2. Đơn vị phụ trách học phần: 

  - Bộ môn  : Quản trị kinh doanh  

 - Khoa/Viện   : Kinh Tế  

3. Điều kiện tiên quyết: KT103, KT104, KT106 

4. Mục tiêu của học phần:  

4.1. Kiến thức:  

4.1.1. Vận hành công ty/doanh nghiệp hoạt động trong một thị trường cạnh tranh;  

4.1.2. Đưa ra quyết định quản trị và đánh giá tác động của các quyết định quản trị 

đến sự tồn tại và phát triển của công ty/doanh nghiệp trong nền kinh tế thị 

trường; 

4.1.3. Đánh giá mối quan hệ giữa các quyết định quản trị với các yếu tố môi 

trường mà công ty/doanh nghiệp đang hoạt động;  

4.1.4. Đánh giá vai trò của “số lượng và chất lượng thông tin” trong việc ra quyết 

định; 

4.1.5. Nhận diện các yếu tố bất định và rủi ro trong kinh doanh. 

4.2. Kỹ năng: 

4.2.1. Có kỹ năng lãnh đạo/điều hành và phối hợp các bộ phận chức năng trong 

một công ty/doanh nghiệp; 

4.2.2. Có kỹ năng thu thập, xử lý thông tin và đề xuất các chính sách kinh doanh 

cho một doanh nghiệp/công ty; 

4.2.3. Có kỹ năng tư duy, khả năng phân tích, tổng hợp vấn đề và ra quyết định 

kinh doanh; 

4.2.4. Có kỹ năng xây dựng chiến lược/kế hoạch kinh doanh cho một công 

ty/doanh nghiệp. 
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4.3. Thái độ: 

4.3.1. Hình thành phong cách làm việc chuyên nghiệp và có văn hoá ứng xử; 

4.3.2. Có ý thức kỷ luật và tuân thủ các chuẩn mực đạo đức kinh doanh. 

5. Mô tả tóm tắt nội dung học phần: 

Học phần Mô phỏng tình huống kinh doanh được thiết kế nhằm cung cấp cho người 

học những kiến thức/kỹ năng điều hành/quản trị một công ty/doanh nghiệp vận hành 

trong thị trường cạnh tranh. Nội dung của học phần là giúp cho sinh viên biết vận dụng 

tổng hợp các kiến thức về quản trị học, quản trị chiến lược, quản trị marketing, quản trị 

sản xuất, quản trị doanh nghiệp, quản trị tài chính, quản trị nhân sự, kế toán quản trị vào 

việc đưa ra các quyết định kinh doanh. Với phương pháp “học bằng cách làm” người 

học cũng hình thành được kỹ năng xây dựng chiến lược và lập kế hoạch kinh doanh cho 

công ty/doanh nghiệp. 

6. Cấu trúc nội dung học phần: 

 Nội dung Số tiết Mục tiêu 

Phần 1. Giới thiệu về trò chơi mô phỏng tình 

huống kinh doanh 

6  

1.1. Công ty và thị trường 1 4.1.1 

1.2. Thông tin về hoạt động sản xuất của công ty 1 4.1.1 

1.3. Nguyên tắc hạch toán kế toán 1 4.1.1 

1.4. Hoạt động tiêu thụ sản phẩm của công ty 1 4.1.1 

1.5. Các quyết định của công ty 2 4.1.1 

Phần 2. Tiến hành các vòng chơi để vận hành công 

ty mô phỏng 

24 4.1.2 – 4.1.5; 

4.2.1 – 4.2.4; 

4.3.1; 4.3.2  

Phần 3. Xây dựng kế hoạch kinh doanh của công 

ty mô phỏng và báo cáo 

15 4.2.4 

7. Phương pháp giảng dạy: 

Học phần mô phỏng tình huống kinh doanh được giảng dạy theo phương pháp có sự 

tham dự tích cực của sinh viên và sinh viên “học bằng cách làm”. Giáo viên chỉ giữ vai 

trò tư vấn, các sinh viên đóng vai là thành viên của hội đồng quản trị và/hoặc ban giám 

đốc công ty để đưa ra các quyết định sản xuất kinh doanh trong quá trình quản trị/điều 

hành công ty mô phỏng. 

8. Nhiệm vụ của sinh viên: 

Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ như sau: 

- Tham dự tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết. 



 

192 

 

- Tham gia đầy đủ các buổi làm việc nhóm và được đánh giá kết quả thực hiện. 

- Tham dự kiểm tra giữa học kỳ. 

- Tham dự thi kết thúc học phần. 

- Chủ động tổ chức thực hiện giờ tự học.  

 

 

 

9. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên: 

9.1. Cách đánh giá 

Sinh viên được đánh giá tích luỹ học phần như sau: 

TT Điểm thành phần Quy định Trọng số Mục tiêu 

1 Điểm chuyên cần Số tiết tham dự học/tổng số tiết 10% 4.3.1; 4.3.2 

2 Điểm bài tập nhóm - Báo cáo/thuyết minh/... 

- Được nhóm xác nhận có tham 

gia  

30% 4.2.2 đến 

4.2.4 

3 Điểm kiểm tra giữa 

kỳ 

- Tự luận (30 phút) 10% 4.1.1  

4 Điểm thi kết thúc 

học phần 

- Thi trắc nghiệm (50 phút) 

- Tham dự đủ 80% tiết lý thuyết  

- Bắt buộc dự thi 

50% 4.1 

9.2. Cách tính điểm 

- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 

10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân.  

- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần 

nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần theo thang điểm 10 làm tròn đến một 

chữ số thập phân, sau đó, chuyển thành điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo 

quy định về công tác học vụ của Trường.  

10. Tài liệu học tập 

Thông tin về tài liệu Số đăng ký cá biệt 

[1] Nguyễn Phạm Thanh Nam (2013), Sách hướng dẫn Trò chơi 

mô phỏng tình huống kinh doanh.   

 

[2] Phần mềm trò chơi mô phỏng tình huống kinh doanh  

[3] Đoàn Xuân Tiến (2007), Giáo trình Kế toán quản trị doanh 

nghiệp, NXB Tài chính. 658.1511 – T305 

KT.010218 

[4] Nguyễn Hải Sản (2005), Quản trị tài chính doanh nghiệp, KT.005713 
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NXB Tài chính. 658.1511 – S105 

11. Hướng dẫn sinh viên tự học 

Tuần Nội dung 

Lý 

thuyết 

(tiết) 

Thực 

hành 

(tiết) 

Nhiệm vụ của sinh viên 

1 Giới thiệu về trò chơi mô 

phỏng tình huống kinh 

doanh 

1.1. Công ty và thị trường 

1.2. Thông tin về hoạt 

động của công ty 

1.3. Hạch toán kế toán   

3 0 - Nghiên cứu trước: 

+ Tài liệu [1]: Phần I 

- Đọc thêm 

+ Tài liệu [3]: Chương 13 và 14 

2 Giới thiệu về trò chơi mô 

phỏng tình huống kinh 

doanh 

1.4. Hoạt động tiêu thụ của 

công ty 

1.5. Các quyết định của 

công ty 

3 0 - Nghiên cứu trước: 

+ Tài liệu [1]: Phần I 

- Đọc thêm 

+ Tài liệu [2]: Chương 2, 4 và 5 

3 Tiến hành họp đại hội 

đồng cổ đông thường 

niên của công ty  

0 

 

 

3 

 

 

- Nghiên cứu trước: 

+ Tài liệu [1]:  

 

4 Thực hiện vòng chơi thứ 

nhất trò chơi mô phỏng 

tình huống kinh doanh 

 

1 2 Sinh viên nghiên cứu: xây dựng mục 

tiêu kinh doanh của doanh nghiệp, tìm 

hiểu thu thập thông tin cần thiết làm cơ 

sở đưa ra các quyết định kinh doanh 

5 Sinh viên nhận kết quả 

của vòng chơi thứ nhất 

1 2 Sinh viên tính toán kết quả lãi lỗ, lập 

bảng cân đối kế toán. Sinh viên thực 

hiện phần phân tích/đánh giá kết quả, 

hiệu quả kinh doanh của công ty 

6 Tiến hành vòng chơi thứ 

2 trò chơi mô phỏng tình 

huống kinh doanh 

 

1 2 Tính toán cho kết quả của vòng chơi 

thứ 2. Sinh viên tính toán kết quả vào 

các bảng lãi lỗ, cân đối kế toán. Phân 

tích và đưa ra quyết định kinh doanh 

năm 2 

7 Tiến hành vòng chơi thứ 

3 trò chơi mô phỏng tình 

huống kinh doanh 

1 2 Tính toán cho kết quả của vòng chơi 

thứ 2. Sinh viên tính toán kết quả vào 

các bảng lãi lỗ, cân đối kế toán. Phân 

tích và đưa ra quyết định kinh doanh 

năm 3  

8 Tiến hành vòng chơi thứ 

4 trò chơi mô phỏng tình 

huống kinh doanh 

1 2 Phân tích đánh giá hiệu quả của 3 vòng 

chơi . Thảo luận rút kinh nghiệm. Tiến 

hành vòng chơi thứ 4: Trò chơi mô 

phỏng tình huống kinh doanh . 

Tính toán cho kết quả của vòng chơi 
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Tuần Nội dung 

Lý 

thuyết 

(tiết) 

Thực 

hành 

(tiết) 

Nhiệm vụ của sinh viên 

thứ 4.  Sinh viên thực hiện tính toán kết 

quả vào các bảng lãi lỗ, cân đối kế toán 

9 Tiến hành vòng chơi thứ 

5 trò chơi mô phỏng tình 

huống kinh doanh 

1 2 Phân tích đánh giá so sánh với đối thủ 

cạnh tranh, tìm quy luật của trò chơi. 

Tiến hành vòng chơi thứ 5: Trò chơi 

mô phỏng tình huống kinh doanh 

10 Tiến hành vòng chơi thứ 

6 trò chơi mô phỏng tình 

huống kinh doanh 

1 2 Phân tích đánh giá kết quả hiệu quả 

kinh doanh của các vòng chơi trước, 

rút kinh nghiệm, xây dựng, điều chỉnh  

mục tiêu, đưa ra quyết định kinh doanh 

cho vòng chơi thứ 6. Thảo luận và rút 

ra  quy luật của trò chơi 

11 Trình bày nội dung xây 

dựng kế hoạch kinh 

doanh 

1 2 Các nhóm xây dựng đề cương thảo 

luận với giáo viên để hoàn chỉnh đề 

cương  

12 Phân tích đánh giá hiệu 

quả qua 6 vòng chơi,  

nghiên cứu môi trường 

kinh doanh 

1 

 

2 Các nhóm dựa vào đề cương lập kế 

hoạch kinh doanh cho công ty mô 

phỏng 

 

13 Xây dựng kế hoạch kinh 

doanh 

1 

 

2 - Nghiên cứu trước: 

+ Tài liệu [1]: Phần II 

Các nhóm dựa vào đề cương lập kế 

hoạch kinh doanh cho cty mô phỏng 

14 Báo cáo kế hoạch kinh 

doanh của các công ty 

0 3 Các nhóm trình bày các kế hoạch kinh 

doanh của công ty 

15 Báo cáo kế hoạch kinh 

doanh của các công ty 

1 2 Các nhóm trình bày các kế hoạch kinh 

doanh của công ty 
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc 

 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

1. Tên học phần: Kỹ năng giao tiếp (Communication skills) 

- Mã số học phần: KT022; 

- Số tín chỉ: 2 tín chỉ; 

- Số tiết: 25 tiết lý thuyết, 10 tiết thực hành và 70 tiết tự học. 

2. Đơn vị phụ trách học phần 

- Bộ môn: Quản trị kinh doanh 

- Khoa: Kinh tế 

3. Điều kiện tiên quyết: không. 

4. Mục tiêu của học phần (kết quả học tập mong đợi) 

Sau khi hoàn thành môn học, sinh viên có khả năng: 

4.1 Kiến thức 

4.1.1. Hiểu biết được những nguyên lý cơ bản về quá trình truyền thông tin hay giao 

tiếp trong môi trường công sở hay kinh doanh, vai trò, nguyên tắc và yếu tố tâm 

lý-xã hội ảnh hưởng đến quá trình này; 

4.1.2.Những nguyên lý của các kỹ năng xã giao, giao tiếp trong môi trường công sở, 

lắng nghe, nói và thuyết trình, viết và giao dịch bằng thư tín, đàm phán thương 

lượng. 

4.2Kỹ năng 

4.2.1. Khả năng phân tích, đánh giá được các quy tắc, ràng buộc, yếu tố cơ bản và cơ 

chế hoạt động giao tiếp hiệu quả;  

4.2.2. Ứng dụng được các kỹ năng xã giao, giao tiếp trong môi trường công sở, lắng 

nghe, nói và thuyết trình, viết và giao dịch bằng thư tín, đàm phán trong công 

việc trong công sở hay hoạt động kinh doanh; 

4.2.3. Vận dụng được các nguyên lý giao tiếp trong việc tổ chức các quy trình giao tiếp 

trong môi trường công sở hay kinh doanh như tiếp khách, giao tiếp qua điện 

thoại, viết và trình bày báo cáo công việc…; hoàn thiện và phát triển kỹ năng 

giao tiếp của bản thân. 

4.3 Thái độ 

4.3.1. Thể hiện được sự tự tin, chuyên nghiệp và tạo được sự tin cậy trong giao tiếp; 

4.3.2. Luôn tôn trọng đối tượng giao tiếp; có trách nhiệm trong tiếp thu, truyền thông 

tin; 

4.3.3. Tinh thần cầu thị, không ngừng học hỏi, rèn luyện và phát triển kỹ năng giao 

tiếp. 
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Ma trận tích hợp giữa chuẩn đầu ra của học phần và chuẩn đầu ra của CTĐT. 

 LO1 LO2 LO3 LO4 LO5 LO6 LO7 LO8 LO9 LO10 LO11 LO12 LO13 LO14 

SLO 4.1.1         x      

SLO 4.1.2         x      

SLO 4.2.1       x x x      

SLO 4.2.2      x   x x     

SLO 4.2.3           x  x  

SLO 4.3.1            x x  

SLO 4.3.2              x 

SLO 4.3.3              x 

5. Mô tả tóm tắt nội dung học phần 

Học phần Kỹ năng giao tiếp cung cấp kiến thức nền tảng về kỹ năng giao tiếp, đặc 

biệt là giao tiếp trong công sở hay giao tiếp trong kinh doanh. Học phần không những giới 

thiệu một số khía cạnh có tính nguyên lý về bản chất, vai trò, nguyên tắc, mô hình, các 

phương tiện và yếu tố tâm lý ảnh hưởng đến giao tiếp mà còn trình bày về các kỹ năng xã 

giao, giao tiếp trong môi trường công sở, lắng nghe, nói và thuyết trình, viết và giao dịch 

bằng thư tín, thương lượng đàm phán. Học phần cũng bao gồm nội dung thực hành các kỹ 

năng lắng nghe, nói, viết và đàm phán hiệu quả. 

6. Cấu trúc nội dung học phần 

6.1. Lý thuyết 

 Nội dung Số tiết Mục tiêu 

Chương 1. Giới thiệu về giao tiếp    

1.1. Định nghĩa và chức năng giao tiếp 1 4.1.1; 4.2.1 

1.2. Nguyên tắc, các hình thức phân loại, các 

mô hình và quá trình giao tiếp  

2 4.1.1; 4.2.1 

1.3. Yếu tố tâm lý-xã hội ảnh hưởng đến hành 

vi giao tiếp 

1 4.1.1; 4.2.1 

1.4. Yếu tố văn hoá vùng miền khác nhau ảnh 

hưởng đến hành vi giao tiếp 

1 4.1.1; 4.2.1 

Chương 2. Kỹ năng xã giao, giao tiếp thông thường, 

giao tiếp nội bộ và với bên ngoài công sở 

  

2.1. Các hình thức và nguyên tắc xã giao 1 4.1.2; 4.2.1 

2.2. Cách gây thiện cảm trong xã giao 1 4.1.2; 4.2.1 

2.3. Giao tiếp với cấp dưới, cấp trên và đồng 

nghiệp 

1 4.1.2; 4.2.1; 4.3.1; 

4.3.2; 4.3.3 

2.4. Giao tiếp với khách hàng, nhà cung cấp, cơ 

quan chính quyền, báo chí 

1 4.1.2; 4.2.1; 4.3.1; 

4.3.2; 4.3.3 

Chương 3. Kỹ năng lắng nghe    

3.1. Nghe và lắng nghe, vai trò trong giao tiếp 1 4.1.2 

3.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến lắng nghe 1 4.1.2 

3.3. Cách thức rèn luyện kỹ năng lắng nghe 1 4.1.2 

 Thực hành Chương 3 2 4.1.2; 4.21; 4.2.2; 

4.3.2 

Chương 4. Kỹ năng nói và thuyết trình    

4.1. Nói và sử dụng ngôn từ 1 4.1.2 
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 Nội dung Số tiết Mục tiêu 

4.2. Chuẩn bị bài nói 1 4.1.2 

4.3. Ngôn ngữ cơ thể (giao tiếp phi ngôn ngữ) 2 4.1.2 

4.4. Kỹ năng thuyết trình, trình bày 1,5 4.1.2;  

 Thực hành Chương 4 2 4.1.2; 4.21; 4.2.2; 

4.3.1; 4.3.2; 4.3.1; 

4.3.2; 4.3.3 

Chương 5. Kỹ năng viết, giao dịch bằng thư tín    

5.1. Khái niệm, tầm quan trọng của viết 1 4.1.2 

5.2. Quá trình viết một văn bản 1 4.1.2 

5.3. Các nguyên tắc cần tuân thủ khi viết thư 1 4.1.2 

5.4. Phân loại và kết cấu thư từ giao dịch 1 4.1.2 

 Thực hành Chương 5 2 4.1.2; 4.21; 4.2.2; 

4.3.2 

Chương 6. Kỹ năng thương lượng/đàm phán   

6.1. Khái niệm đàm phán và các nguyên tắc cơ 

bản 

1 4.1.2 

6.2. Các phương pháp và hình thức đàm phán 1 4.1.2 

6.3. Sự chuẩn bị đàm phán 1 4.1.2 

6.4. Tiến hành đàm phán thành công 1,5 4.1.2 

 Thực hành Chương 6 3 4.1.2; 4.21; 4.2.2; 

4.3.1; 4.3.2; 4.3.3 

6.2. Thực hành: không. 

7. Phương pháp giảng dạy 

- Học phần được giảng dạy với sự kết hợp hợp lý giữa phương pháp thuyết trình và 

phương pháp đối thoại. Với phương pháp thuyết trình, giảng viên dùng lời giảng, kết hợp 

với phương tiện dạy học để trình bày, giải thích, minh hoạ theo trình tự hoặc nêu giải quyết 

vấn đề giúp sinh viên lĩnh hội tri thức. Với phương pháp đối thoại, việc dạy học được thực 

hiện theo cách giảng viên đặt câu hỏi, gợi mở để sinh viên dựa vào kiến thức đã học cũng 

như đã được chuẩn bị qua tự học mà trả lời nhằm rút ra kiến thức mới của học phần; 

- Trong giờ thực hành, sinh viên tập thảo luận và áp dụng kiến thức đã học để giải 

quyết các vấn đề giao tiếp theo nhóm hay cá nhân; 

- Giảng viên hướng dẫn và thực hiện kiểm tra các nội dung tự học của sinh viên. 

8. Nhiệm vụ của sinh viên 

Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ như sau: 

- Tham dự tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết; 

- Tham gia đầy đủ thời gian thực hành và báo cáo kết quả thực hành của nhóm; 

- Tham gia kiểm tra giữa kỳ mà không được báo trước; 

- Bắt buộc dự thi kết thúc học phần; 

- Chủ động tổ chức thực hiện giờ tự học. 
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9. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên: 

9.1. Cách đánh giá 

Sinh viên được đánh giá tích luỹ học phần như sau: 

TT Điểm thành phần Quy định Trọng số 

(%) 

Mục tiêu 

1 Điểm thực hành - Báo cáo thực hành kỹ năng giao 

tiếp theo chủ đề theo nhóm  

- Tham gia 100% số giờ làm việc 

của nhóm 

30 4.2.2; 4.2.3; 

4.3.1 đến 

4.3.3 

2 Điểm kiểm tra giữa 

kỳ 

- Bài kiểm tra (15-20 phút) 

- Tham dự kiểm tra tại lớp không 

được thông báo trước 

10 4.1.1; 4.1.2 

3 Điểm thi kết thúc 

học phần 

- Thi trắc nghiệm bao gồm cả nội 

dung tự học (60 phút) 

- Tham dự đủ 80% tiết lý thuyết 

và 100% giờ thực hành 

- Bắt buộc dự thi 

60 4.1.1; 4.12 

9.2. Cách tính điểm 

- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 

10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân; 

- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần 

nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ số 

thập phân. Sau đó, chuyển thành điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về 

công tác học vụ của Trường. 

10. Tài liệu học tập 

Thông tin về tài liệu Số đăng ký cá biệt 

[1] Đặng Thành Hội (2010), Bài giảng Kỹ năng giao tiếp, Trường 

Đại học Nông Lâm TP Hồ Chí Minh, Cộng đồng eBooks, 

http://www.altn.com 

 

[2] Thái Trí Dũng (2007), Kỹ năng giao tiếp và thương lượng trong 

kinh doanh, NXB Thống Kê, TP Hồ Chí Minh  

158.1/D513-

MOL.021437 

[3] Nguyễn Thái Hùng, Bài giảng Kỹ năng giao tiếp kinh doanh, 

Trường Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh, Cộng đồng eBooks, 

http://www.altn.com 

 

[4] Cheesebro, O’Connor và Rios (1990), Communication skills 

for the world of work, NXB Prentice Hall, Englewood Cliffs, NJ 

07632 

302.2/C515/FL-

MON. 007660 

 

 

http://www.altn.com/
http://www.altn.com/
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11. Hướng dẫn sinh viên tự học 

Tuần Nội dung 

Lý 

thuyết 

(tiết) 

Thực 

hành 

(tiết) 

Nhiệm vụ của sinh 

viên 

1 Chương 1: Giới thiệu về giao tiếp 

1.1. Định nghĩa và chức năng giao tiếp 

1.2. Nguyên tắc, phân loại, các mô hình 

và quá trình giao tiếp 

0 0  

2 1.2. Nguyên tắc, loại hình và quá trình 

giao tiếp  

1.3. Yếu tố tâm lý-xã hội ảnh hưởng 

đến hành vi giao tiếp 

1.4. Yếu tố văn hoá ảnh hưởng đến 

hành vi giao tiếp 

Chương 2. Kỹ năng xã giao thông 

thường, giao tiếp nội bộ và với bên 

ngoài công sở 

2.1. Các hình thức và nguyên tắc xã 

giao 

6 0 - Nghiên cứu trước: 

+ Tài liệu [1]: nội dung 

mục 1.2, Bài 1; mục 

2.1, Bài 2 

+ Tài liệu [2]: nội dung 

của Chương II, III. 

3 2.2. Cách gây thiện cảm trong xã giao 

2.3. Giao tiếp với cấp dưới, cấp trên và 

đồng nghiệp 

2.4. Giao tiếp với khách hàng, nhà 

cung cấp, cơ quan chính quyền, báo chí 

6 0 - Nghiên cứu trước: 

+ Tài liệu [2]: nội dung 

mục I và II, Chương V 

4 Chương 3. Kỹ năng lắng nghe  

3.1. Nghe và lắng nghe, vai trò trong 

giao tiếp 

3.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến lắng 

nghe 

3.3. Cách thức rèn luyện kỹ năng lắng 

nghe 

6  - Nghiên cứu trước: 

+ Tài liệu [1]: nội dung 

mục 3.3, Bài 3 

+ Tài liệu [4]: nội dung 

“Bad listening: Some 

problems”, Chapter 2 

5 Thực hành Chương 3 

Chương 4. Kỹ năng nói và thuyết 

trình  

4.1. Nói và sử dụng ngôn từ 

2 4 - Tìm hiểu những điều 

nên và không nên làm 

khi lắng nghe 

6 4.2. Chuẩn bị bài nói 

4.3. Ngôn ngữ cơ thể (giao tiếp phi 

ngôn ngữ) 

4.4. Kỹ năng thuyết trình, trình bày 

3 0 - Nghiên cứu trước: 

+ Tài liệu [2]: nội dung 

mục III, Chương IV 

7 4.2. Chuẩn bị bài nói 

4.3. Ngôn ngữ cơ thể (giao tiếp phi 

ngôn ngữ) 

3 0 - Nghiên cứu trước: 

+ Tài liệu [4]: nội dung 

mục “General Versus 
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Tuần Nội dung 

Lý 

thuyết 

(tiết) 

Thực 

hành 

(tiết) 

Nhiệm vụ của sinh 

viên 

4.4. Kỹ năng thuyết trình, trình bày specific language”, 

Chapter 3 

8 4.4. Kỹ năng thuyết trình, trình bày 

Thực hành Chương 4 

1 5 - Nghiên cứu trước: 

+ Tài liệu sách, báo: 

Các bài thuyết trình 

được cho là thành 

công. 

9 Thực hành Chương 4 

Chương 5. Kỹ năng viết, giao dịch 

bằng thư tín  

5.1. Khái niệm, tầm quan trọng của viết 

5.2. Quá trình viết một văn bản 

5.3. Các nguyên tắc cần tuân thủ khi 

viết thư 

5 1 - Nghiên cứu trước: 

+ Tài liệu [1]: nội dung 

mục 4.2, Bài 4 

+ Tài liệu sách, báo: 

Các bài thuyết trình 

được cho là thành 

công. 

10 5.3. Các nguyên tắc cần tuân thủ khi 

viết thư 

5.4. Phân loại và kết cấu thư từ giao 

dịch 

Thực hành Chương 5 

3 3 - Nghiên cứu trước: 

+ Tài liệu [2]: nội dung 

mục III, Chương IV 

+ Tài liệu sách, báo: 

bài viết về thương mại 

12 Thực hành Chương 5 

Chương 6. Kỹ năng đàm 

phán/thương lượng 

6.1. Khái niệm đàm phán và các 

nguyên tắc cơ bản 

6.2. Các phương pháp và hình thức 

đàm phán 

6.3. Sự chuẩn bị đàm phán 

5 1 - Nghiên cứu trước: 

+ Tài liệu sách, báo: 

nội dung về đàm phán 

12 6.3. Sự chuẩn bị đàm phán 

6.4. Tiến hành đàm phán thành công 

Thực hành Chương 6 

4 2 - Nghiên cứu trước: 

+ Tài liệu sách, báo: 

nội dung về đàm phán 

và một trường hợp đàm 

phán trong kinh doanh. 

13 Thực hành Chương 6  4 - Nghiên cứu trước: 

+ Tài liệu sách, báo: 

nội dung về một trường 

hợp đàm phán trong 

kinh doanh. 

14 Viết báo cáo 3  Tự nghiên cứu: 

+ Tài liệu [3]: nội dung 

Chương 8  

15 Viết báo cáo 3  Tự nghiên cứu: 

+ Tài liệu [3]: nội dung 

Chương 8  
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc 

 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

1. Tên học phần: Phương pháp tư duy và kỹ năng giải quyết vấn đề 

 (Critical Thinking and Problem Solving Skills) 

- Mã số học phần: KT119; 

- Số tín chỉ: 2 tín chỉ; 

- Số tiết: 30 tiết lý thuyết. 

2. Đơn vị phụ trách học phần 

- Bộ môn: Tài chính – Ngân hàng; 

- Khoa: Kinh tế. 

3. Điều kiện tiên quyết:  

4. Mục tiêu của học phần (kết quả học tập mong đợi) 

Sau khi hoàn thành môn học, sinh viên có khả năng: 

4.1 Kiến thức 

4.1.1. Phân biệt được các kiểu tư duy; 

4.1.2. Phát hiện được các ý tưởng mới từ các hoạt động thường xuyên trong công việc; 

4.1.3. Xác định được bản chất của vấn đề; 

4.1.4. Áp dụng được kiểu tư duy vào việc giải quyết vấn đề; 

4.1.5. Lựa chọn được các giải pháp khả thi cho từng trường hợp cụ thể. 

4.2Kỹ năng 

4.2.1. Kỹ năng tổng hợp thông tin; 

4.2.2. Kỹ năng logic hoá tiến trình công việc; 

4.2.3. Phát triển kỹ năng động viên trong quá trình làm việc nhóm; 

4.2.4. Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm. 

4.3 Thái độ 

4.3.1. Người học sẽ có động cơ tích cực để duy trì và trao dồi kiến thức phục vụ công 

việc tương lai; 

4.3.2. Giúp người học rèn luyện thói quen tư duy trong học tập và trong cuộc sống; 

4.3.3. Giúp người học nhìn nhận vấn đề một cách tổng quát và toàn diện. 
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Ma trận tích hợp giữa chuẩn đầu ra của học phần (bắt đầu từ SLO 4.1.1 đến SLO 

4.3.1) và chuẩn đầu ra của CTĐT (bắt đầu từ LO1 đến LO14). 

 LO1 LO2 LO3 LO4 LO5 LO6 LO7 LO8 LO9 LO10 LO11 LO12 LO13 LO14 

SLO 4.1.1      x         

SLO 4.1.2      x x        

SLO 4.1.3         x x x x   

SLO 4.1.4       x x       

SLO 4.1.5             x  

SLO 4.2.1         x  x    

SLO 4.2.2             x  

SLO 4.2.3         x x     

SLO 4.2.4           x    

SLO 4.3.1            x   

SLO 4.3.2             x  

SLO 4.3.3            x   

5. Mô tả tóm tắt nội dung học phần 

Thông qua nội dung môn học, người học hiểu được tầm quan trọng trong việc phải 

suy nghĩ sáng tạo và phát huy được tiềm năng bản thân hoặc phối hợp với nhóm làm việc để 

giải quyết vấn đề. 

6. Cấu trúc nội dung học phần 

6.1. Lý thuyết 

 Nội dung Số tiết Mục tiêu 

Chương 1. NĂNG LỰC TƯ DUY 6 4.1.1;4.1.2;4.3 

 1.1. Tư duy tổng hợp  

1.2. Tư duy phân tích 

1.3. Tư duy logic  

1.4. Tư duy từ tổng thể đến cụ thể 

Chương 2. CÁC PHƯƠNG PHÁP VÀ KỸ THUẬT 

TƯ DUY KINH ĐIỂN CỦA THẾ GIỚI 

8 4.1.1;4.2.1;4.3 

 

2.1. Kỹ thuật não công (Brain-storming)  

2.2. Phương pháp “Sáu chiếc nón tư duy” 

2.3. Phương pháp “Tư duy đột phá” 

2.4. Các công cụ và kỹ thuật tư duy phổ biến khác 

2.5. Các phương pháp nâng cao năng lực tư duy 

Chương 3: QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ VÀ 

RA QUYẾT ĐỊNH 

10 4.1.3;4.2.2; 

4.2.3;4.3 

 3.1. Xác định vấn đề  

3.2. Phân tích và xác định nguyên nhân 

3.3. Xây dựng giải pháp 

3.4.  Lựa chọn và thực thi giải pháp 

Chương 4: NÂNG CAO HIỆU QUẢ GIẢI QUYẾT 

VẤN ĐỀ BẰNG SÁNG TẠO 

6 4.1.3;4.2.2; 

4.2.3;4.3 

 4.1. Triết lý của sáng tạo trong giải quyết vấn đề  

4.2. Những tiêu chuẩn của một giải pháp sáng tạo 

đúng nghĩa 

4.3. Những phương pháp sáng tạo nâng cao hiệu 

quả trong giải quyết vấn đề 
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6.2. Thực hành: không. 

7. Phương pháp giảng dạy: 

- Giảng lý thuyết kết hợp với việc chia nhóm, thảo luận, giải quyết có tình huống đưa 

ra theo tiêu chuẩn sáng tạo có liên quan đến từng chương; 

- Báo cáo trên lớp về kết quả thảo luận 

8. Nhiệm vụ của sinh viên: 

Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ như sau: 

- Tham dự tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết; 

- Thực hiện đầy đủ các bài tập nhóm/bài tập và được đánh giá kết quả thực hiện; 

- Tham dự kiểm tra giữa học kỳ; 

- Tham dự thi kết thúc học phần; 

- Chủ động tổ chức thực hiện giờ tự học. 

9. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên 

9.1. Cách đánh giá 

Sinh viên được đánh giá tích luỹ học phần như sau: 

TT Điểm thành phần Quy định Trọng số Mục tiêu 

1 Điểm chuyên cần Số tiết tham dự học/tổng số tiết 10% 4.3 

2 Điểm bài tập Số bài tập đã làm/số bài tập được 

giao 

30% 4.1;4.2;4.3 

4 Điểm thi kết thúc 

học phần 

Báo cáo tình huống 60% 4.1;4.2;4.3 

9.2. Cách tính điểm 

- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 

10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân; 

- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần 

nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ số 

thập phân, sau đó, chuyển thành điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về 

công tác học vụ của Trường. 

10. Tài liệu học tập 

Thông tin về tài liệu Số đăng ký cá biệt 

[1] Slide bài giảng Phương pháp tư duy và giải quyết vấn đề  

[2] Tài liệu hội thảo: Kinh doanh sáng tạo như người Do Thái  

[3] Dan Senor & Saul Singer, Quốc gia khởi nghiệp.  

[4] Edward de Bono, Sáu chiếc nón tư duy.   

[5] Shozo Hibino, Tư duy đột phá.  

[6] Barbara Minto/Người dịch: Bùi Quang Minh (2008), Nguyên lý 

kim tự tháp Minto: Cho bạn cách viết, tư duy và giải quyết vấn đề 

MOL.050754 

MOL.050757 
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logic = The Minto pyramid principle: Logic in writing, thinking, 

and problem solving , Thành phố Hồ Chí Minh : Trẻ, 2008- 

808.042/ M667 

MON.029489 

[7] Michael J.Gelb; Nguyễn Duy Dực, Đỗ Kiện (dịch) (2012), 

Khám phá thiên tài trong bạn: phương pháp tư duy theo cách của 

10 thiên tài sáng tạo nhất trong lịch sử = Discover your genius: 

how to think like history's ten most revolutionary minds / - Hà Nội: 

Lao động - Xã hội, 2012-153/ G314 

MOL.069490 

MOL.069489 

MON.045804 

[8] Bobbi DePorter, Mike Hernacki; Dịch: Nguyễn Thu Loan.. [et 

al.] (2008), Phương pháp tư duy siêu tốc, Hà Nội: Tri thức, 2008- 

153.4/ D422 

MOL.053536 

MON.032430 

11. Hướng dẫn sinh viên tự học 

Tuần Nội dung 

Lý 

thuyết 

(tiết) 

Bài 

tập 

(tiết) 

Nhiệm vụ sinh viên 

1 Chương 1: Năng lực tư duy –1.1- 

Khái niệm; Tư duy tổng hợp 

2  Nghiên cứu trước: 

+ Tài liệu [1]: nội dung 

mục 1.1, Chương 1 

+ Tra cứu nội dung về  

các loại tư duy 

2 Chương 1: Năng lực tư duy-1.2; 

Tư duy phân tích;  

1.3- tư duy logic 

2  Nghiên cứu trước: 

+ Tài liệu [1]: nội dung 

mục 1.2;1.3, Chương 1 

+ Tra cứu nội dung về 

các loại tư duy 

3 Chương 1: Năng lực tư duy- 1.4- 

Tư duy từ tổng thể đến cụ thể  

2  Nghiên cứu trước: 

+ Tài liệu [1]: nội dung 

mục 1.4, Chương 1 

+ Tra cứu nội dung về 

các loại tư duy 

4 Chương 2- Các phương pháp tư 

duy 

1.1-Kỹ thuật Brain-storming;  

1.2- phương pháp 6 cái nón tư duy 

2  Nghiên cứu trước: 

+ Tài liệu [1]: nội dung 

mục 1.1;1.2 Chương 2 

+ Xem thêm tài liệu [4] 

[5] [8] 

5 Chương 2-Các phương pháp tư 

duy  

1.3-Phương pháp “Tư duy đột 

phá” 

2  Nghiên cứu trước: 

+ Tài liệu [1]: nội dung 

mục 1.3; Chương 2 

+ Xem thêm tài liệu [5] 

[7] [8] 

6 Chương 2- Các phương pháp tư 

duy 

1.4. Các công cụ và kỹ thuật tư 

duy phổ biến khác 

2  Nghiên cứu trước: 

+ Tài liệu [1]: nội dung 

mục 1.4; Chương 2 

+ Xem thêm tài liệu [6] 

[7] [8] 

7 Chương 2- Các phương pháp tư 

duy 

1.5. Các phương pháp nâng cao 

2  Nghiên cứu trước: 

+ Tài liệu [1]: nội dung 

mục 1.5; Chương 2 
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Tuần Nội dung 

Lý 

thuyết 

(tiết) 

Bài 

tập 

(tiết) 

Nhiệm vụ sinh viên 

năng lực tư duy + Xem thêm tài liệu [6] 

[7] [8] 

8 Chương 3-Kỹ năng giải quyết vấn 

đề 

1.1- Khái niệm 

2  Nghiên cứu trước: 

+ Tài liệu [1]: nội dung 

mục 1.1; Chương 3 

+ Xem thêm tài liệu [6] 

, các nội dung liên quan 

đến giải quyết vấn đề 

9 Chương 3- Kỹ năng giải quyết vấn 

đề 

 

1.2 – Điều cốt lõi 

2  Nghiên cứu trước: 

+ Tài liệu [1]: nội dung 

mục 1.2; Chương 3 

+ Xem thêm tài liệu [6] 

, các nội dung liên quan 

đến giải quyết vấn đề 

10 Chương 3- Kỹ năng giải quyết vấn 

đề 

1.3- Quy trình giải quyết vấn đề 

2  Nghiên cứu trước: 

+ Tài liệu [1]: nội dung 

mục 1.3; Chương 3 

+ Xem thêm tài liệu [6] 

, các nội dung liên quan 

đến giải quyết vấn đề 

11 Chương 3- Kỹ năng giải quyết vấn 

đề 

1.4- Phương thức xác định vấn đề 

2  Nghiên cứu trước: 

+ Tài liệu [1]: nội dung 

mục 1.4; Chương 3 

+ Xem thêm tài liệu [6] 

, các nội dung liên quan 

đến giải quyết vấn đề 

12 Chương 3- Kỹ năng giải quyết vấn 

đề 

1.5- Phương cách  giải quyết 

2  Nghiên cứu trước: 

+ Tài liệu [1]: nội dung 

mục 1.5; Chương 3 

+ Xem thêm tài liệu [6] 

, các nội dung liên quan 

đến giải quyết vấn đề 

13 Chương 4: Nâng cao hiệu quả 

1.1- Thu thập ngẫu nhiên 

2  Nghiên cứu trước: 

+ Tài liệu [1]: Chương 4 

+ Xem thêm tài liệu [6] 

, [7] [8] 

14 Chương 4: Nâng cao hiệu quả 

 1.2- Khái niệm mở rộng 

2  Nghiên cứu trước: 

+Tài liệu [1]: nội dung 

mục 1.1; Chương 4 

+ Xem thêm tài liệu [6] 

, [7] [8] 

15 Chương 4: Nâng cao hiệu quả 1.3- 

Đảo lộn vấn đề 

2  Nghiên cứu trước: 

+Tài liệu [1]: Chương 4 

+ Xem thêm tài liệu [6] 

, [7] [8] 

 



 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc 
 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN  

1. Tên học phần : Quản trị sự thay đổi (Change Management) 

- Mã số học phần : KT123 

- Số tín chỉ  : 2 tín chỉ  

- Phân bố số tiết  : 30 tiết lý thuyết 

2. Đơn vị phụ trách học phần: 

- Bộ môn       : Quản trị kinh doanh 

- Khoa/Viện  : Kinh tế - Quản trị kinh doanh 

3. Điều kiện tiên quyết: KT103 

4. Mục tiêu của học phần:  

4.1. Kiến thức: 

4.1.1. Mô tả các khái niệm về thay đổi và phát triển, quản trị sự thay đổi, quy 

trình và các bước tiến hành sự thay đổi. 

4.1.2. Nhận biết những tác nhân thay đổi bên ngoài và bên trong, các nhân tố 

thúc đẩy và cản trở sự thay đổi. 

4.1.3.  Xác định cách tiếp cận sự thay đổi và phát triển, các đặc trưng cơ bản để 

tái lập doanh nghiệp và cơ cấu nhạy cảm với sự thay đổi. 

4.2. Kỹ năng: 

4.2.1. Có khả năng thực hiện và kiểm soát sự thay đổi và phát triển trong tổ chức. 

4.2.2. Vận dụng và giải quyết vấn đề đối với những tình huống thay đổi của tổ 

chức. 

4.2.3. Phân tích hiện trạng và lập kế hoạch thay đổi trong một tổ chức. 

4.3. Thái độ: 

4.3.1. Nhận ra tầm quan trọng của việc quản trị sự thay đổi. 

4.3.2. Ý thức và trách nhiệm đối với sự phát triển của tổ chức. 

4.3.3. Tinh thần say mê và thái độ đúng đắn trong hoạt động học tập. 

5. Mô tả tóm tắt nội dung học phần: 

Nội dung học phần này cung cấp và trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản về 

thay đổi và phát triển trong tổ chức. Các nội dung chính của học phần gồm tổng quan 

về thay đổi và phát triển, các bước tiến hành thay đổi, quản trị sự thay đổi để chủ động 

phát triển, tái lập – con đường thay đổi để phát triển các doanh nghiệp, tạo ra sự liên 

tục thay đổi để phát triển. Nội dung ở chương 1 sẽ tập trung khái quát về sự thay đổi 

và phát triển, phân biệt các quan điểm phát triển. Nội dung ở chương 2 sẽ giới thiệu 

các bước tiến hành thay đổi doanh nghiệp. Nội dung ở chương 3 sẽ tập trung nhận diện 

các nhân tố tác động đến thay đổi và lập kế hoạch thay đổi. Nội dung chương 4 sẽ giới 
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thiệu các đặc trưng và kỹ năng tái lập doanh nghiệp. Nội dung chương 5 sẽ làm rõ các 

đặc trưng cơ bản của người lãnh đạo liên tục thay đổi. 

6. Cấu trúc nội dung học phần: 

 Nội dung Số tiết Mục tiêu 

Chương 1. Tổng quan về thay đổi và phát triển   

1.1. Thay đổi và phát triển  

6 

4.1.1; 4.2.1; 

4.3.3 

 
1.2. Tính tất yếu khách quan của sự thay đổi 

1.3. Các phương thức thay đổi và phát triển 

Chương 2. Các bước tiến hành thay đổi   

2.1. Nhận thức và cam kết  

6 

4.1.1; 4.2.2; 

4.3.1  2.2. Phát triển tầm nhìn 

2.3. Xác lập quyền lãnh đạo 

2.4. Thu thập và phân tích thông tin 

2.5. Chẩn đoán 

2.6. Phản hồi thông tin chẩn đoán 

2.7. Thiết kế các can thiệp 

Chương 3. Quản trị sự thay đổi để chủ động phát triển   

3.1. Vì sao cần quản trị sự thay đổi  

6 

4.1.1; 4.1.2; 

4.2.1; 4.3.1 3.2. Nhận diện các nhân tố tác động đến thay đổi 

3.3. Phân tích hiện trạng 

3.4. Lập kế hoạch thay đổi 

3.5. Tổ chức thay đổi theo kế hoạch 

Chương 4. Tái lập – con đường thay đổi để phát triển các 

doanh nghiệp 

  

4.1. Sự cần thiết phải tái lập doanh nghiệp  

6 

4.1.3; 4.2.3; 

4.3.2 4.2. Từ thay đổi từng phần đến tái lập doanh nghiệp 

4.3. Các đặc trưng cơ bản của tái lập doanh nghiệp 

4.4. Các kỹ năng tái lập doanh nghiệp 

Chương 5. Tạo ra sự liên tục thay đổi để phát triển   

5.1. Tạo cơ cấu tổ chức nhạy cảm với sự thay đổi  

6 

4.1.3; 4.2.1; 

4.2.2; 4.3.2 5.2. Người lãnh đạo liên tục thay đổi thành công 

5.3. Liên tục thay đổi để phát triển 

7. Phương pháp giảng dạy: 

- Phương pháp thuyết trình. 

- Phương pháp hỏi đáp. 

- Phương pháp hướng dẫn sinh viên học tập bằng tìm tòi, tra cứu thông tin. 

- Phương pháp thảo luận (lớp và nhóm). 

8. Nhiệm vụ của sinh viên: 

Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ như sau: 

- Tham dự tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết. 

- Thực hiện đầy đủ các bài tập nhóm/ bài tập và được đánh giá kết quả thực hiện. 

- Tham dự thi kết thúc học phần. 

- Chủ động tổ chức thực hiện giờ tự học.  

9. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên: 



 

9.1. Cách đánh giá 

Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau: 

TT Điểm thành phần Quy định Trọng số Mục tiêu 

1 Điểm chuyên cần Số tiết tham dự học/tổng số tiết 10% 4.3 

2 Điểm bài tập nhóm - Báo cáo  

- Được nhóm xác nhận có tham 

gia  

30% 4.2.1; 4.2.2; 

4.2.3; 4.3. 

3 Điểm thi kết thúc 

học phần 

- Thi tự luận (60 phút) 

- Tham dự đủ 80% tiết lý thuyết  

- Bắt buộc dự thi 

60% 4.1; 4.2; 4.3 

 

9.2. Cách tính điểm 

- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang 

điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân.  

- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần 

nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần theo thang điểm 10 làm tròn đến một 

chữ số thập phân, sau đó chuyển thành điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 

theo quy định về công tác học vụ của Trường.  

10. Tài liệu học tập:  

Thông tin về tài liệu Số đăng ký cá biệt 

[1] Thay đổi và phát triển doanh nghiệp/ Nguyễn Ngọc Huyền, 

NXB Phụ nữ, 2009 

 

[2] Kiểm soát sự thay đổi/ Biên dịch Dũng Tiến, Thúy Nga, 

NXB Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2003 

 

[3] Quản lý sự thay đổi và chuyển tiếp = Managing change and 

transition / Biên dịch Bích Nga, Tấn Phước, Phạm Ngọc Sáu; 

Hiệu đính Nguyễn Văn Quì. - Thành phố Hồ Chí Minh : Tổng 

hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2006 

MOL.046365, 

MOL.046366, 

MON.026066 

(658.16/ Qu105) 

[4] Managing organizational change : A multiple perspectives 

approach / Ian Palmer, Richard Dunford, Gib Akin. - Boston : 

McGraw Hill, 2006 

MON.021154 

( 658.4/ P173) 

[5] Managing change : A strategic approach to organisational 

dynamics / Bernard Burnes. - New York : Prentice Hall, 2004 

REF.004978  

(658.4/ B963) 

[6] Managing change : with business process simulation / David 

M. Profozich. - Upper Saddle River, NJ : Prentice Hall PTR, 

c1998 

KT.014702 

(658.4060113/ 

P962) 

11. Hướng dẫn sinh viên tự học: 

Tuần Nội dung 
Lý 

thuyết 

(tiết) 

Thực 

hành 

(tiết) 

Nhiệm vụ của sinh viên 

1 Chương 1: Tổng quan về 2  -Nghiên cứu trước: 



 

thay đổi và phát triển 

1.1. Thay đổi và phát triển 

 

+Tài liệu [1]: nội dung mục 1.1, Chương 

1. 

+Tài liệu [2]: nội dung về sự thay đổi. 

+Tra cứu nội dung về thay đổi và phát 

triển. 

2 1.2. Tính tất yếu khách 

quan của sự thay đổi 

2  Nghiên cứu trước: 

+Tài liệu [1]: nội dung mục 1.2, Chương 

1. 

+Ôn lại nội dung mục 1.1 đã học ở 

Chương 1 và xem các vấn đề có liên 

quan ở học phần Quản trị học. 

+Tra cứu nội dung về tính khách quan 

của sự thay đổi. 

3 1.3. Các phương thức thay 

đổi và phát triển 

2  Nghiên cứu trước: 

+Tài liệu [1]: nội dung mục 1.3, Chương 

1. 

+Ôn lại nội dung từ mục 1.1 đến 1.2 đã 

học ở Chương 1 và xem các vấn đề có 

liên quan ở học phần Quản trị học. 

+Tra cứu nội dung về những phương 

thức thay đổi. 

4 Chương 2: Các bước tiến 

hành thay đổi 

2.1. Nhận thức và cam kết 

2.2. Phát triển tầm nhìn 

 

 

2  -Nghiên cứu trước: 

+Tài liệu [1]: nội dung từ mục 2.1 đến 

2.2, Chương 2. 

+Tài liệu [2]: nội dung về chuẩn bị cho 

những thay đổi. 

+Ôn lại nội dung từ mục 1.1 đến 1.3 đã 

học ở Chương 1 

+Tra cứu nội dung về quy trình hay các 

bước tiến hành thay đổi. 

-Tìm hiểu tài liệu [6] để rõ hơn về quy 

trình và các bước tiến hành thay đổi. 

5 2.3. Xác lập quyền lãnh 

đạo 

2.4. Thu thập và phân tích 

thông tin 

2  Nghiên cứu trước: 

+Tài liệu [1]: nội dung từ mục 2.3 đến 

2.4, Chương 2 

+Ôn lại nội dung từ mục 2.1 đến 2.2 đã 

học ở Chương 2 và xem các vấn đề có 

liên quan ở học phần Quản trị học. 

+Tra cứu nội dung về vấn đề thu thập và 

phân tích thông tin. 

6 2.5. Chẩn đoán 

2.6. Phản hồi thông tin 

chẩn đoán 

2.7. Thiết kế các can thiệp 

2  Nghiên cứu trước: 

+Tài liệu [1]: nội dung từ mục 2.5 đến 

2.7, Chương 2. 

+Ôn lại nội dung từ mục 2.1 đến 2.4 đã 

học ở Chương 2. 

+Tra cứu nội dung về vấn đề chẩn đoán 

và phản hồi thông tin chẩn đoán. 

7 Chương 3: Quản trị sự 

thay đổi để chủ động 

phát triển 

3.1. Vì sao cần quản trị sự 

thay đổi 

2  -Nghiên cứu trước: 

+Tài liệu [1]: nội dung từ mục 3.1 đến 

3.2 của Chương 3. 

+Ôn lại nội dung từ mục 2.1 đến 2.7 đã 

học ở Chương 2. 



 

3.2. Nhận diện các nhân tố 

tác động đến thay đổi 

 

 

 

+Tra cứu nội dung về các nhân tố tác 

động đến thay đổi. 

-Tìm hiểu tài liệu [3] để rõ hơn về quản 

trị sự thay đổi. 

8 3.3. Phân tích hiện trạng 

3.4. Lập kế hoạch thay đổi 

2  -Nghiên cứu trước: 

+Tài liệu [1]: nội dung từ mục 3.3 đến 

3.4 của Chương 3 

+Ôn lại nội dung từ mục 3.1 đến 3.2 đã 

học ở Chương 3. 

+Tra cứu nội dung về việc lập kế hoạch 

thay đổi. 

-Tìm hiểu tài liệu [4], [5] để rõ hơn về 

lập kế hoạch thay đổi. 

9 3.5. Tổ chức thay đổi theo 

kế hoạch 

2  -Nghiên cứu trước: 

+Tài liệu [1]: nội dung mục 3.5 của 

Chương 3. 

+ Tài liệu [2]: nội dung về chuẩn bị cho 

những thay đổi. 

+Ôn lại nội dung từ mục 3.1 đến 3.4 đã 

học ở Chương 3. 

+Tra cứu nội dung về tổ chức thay đổi 

theo kế hoạch. 

-Tìm hiểu tài liệu [3], [4] để rõ hơn về tổ 

chức thay đổi theo kế hoạch 

10 Chương 4: Tái lập – con 

đường thay đổi để phát 

triển các doanh nghiệp 

4.1. Sự cần thiết phải tái 

lập doanh nghiệp 

4.2. Từ thay đổi từng phần 

đến tái lập doanh nghiệp 

 

 

2  -Nghiên cứu trước: 

+Tài liệu [1]: nội dung mục 4.1 đến 4.2  

của Chương 4 

+ Tài liệu [2]: nội dung về thực hiện 

những thay đổi. 

+Ôn lại nội dung từ mục 3.1 đến 3.5 đã 

học ở Chương 3. 

+Tra cứu nội dung về thay đổi từng phần 

đến tái lập doanh nghiệp 

-Tìm hiểu tài liệu [3], [4] để rõ hơn về 

sự cần thiết phải tái lập để phát triển 

doanh nghiệp. 

11 4.3. Các đặc trưng cơ bản 

của tái lập doanh nghiệp 

2  -Nghiên cứu trước: 

+Tài liệu [1]: nội dung mục 4.3 của 

Chương 4. 

+Ôn lại nội dung từ mục 4.1 đến 4.2 đã 

học ở Chương 4. 

+Tra cứu nội dung về đặc trưng cơ bản 

của tái lập doanh nghiệp. 

Tìm hiểu tài liệu [3], [5] để rõ hơn về 

đặc trưng cơ bản của tái lập doanh 

nghiệp. 

12 4.4. Các kỹ năng tái lập 

doanh nghiệp 

2  -Nghiên cứu trước: 

+Tài liệu [1]: nội dung mục 4.4 của 

Chương 4. 

+Ôn lại nội dung từ mục 4.1 đến 4.3 đã 

học ở Chương 4. 



 

+Tra cứu nội dung về kỹ năng tái lập 

doanh nghiệp. 

Tìm hiểu tài liệu [3], [5] để rõ hơn về kỹ 

năng tái lập doanh nghiệp.. 

13 Chương 5: Tạo ra sự liên 

tục thay đổi để phát triển 

5.1. Tạo cơ cấu tổ chức 

nhạy cảm với sự thay đổi 

 

 

2  -Nghiên cứu trước: 

+Tài liệu [1]: nội dung mục 5.1 của 

Chương 5 

+Ôn lại nội dung từ mục 4.1 đến 4.4 đã 

học ở Chương 4. 

+Tra cứu nội dung về cơ cấu tổ chức 

nhạy cảm với sự thay đổi 

-Tìm hiểu tài liệu [3], [4], [5] để rõ hơn 

về tạo ra sự liên tục thay đổi để phát 

triển. 

14 5.2. Người lãnh đạo liên 

tục thay đổi thành công 

2  Nghiên cứu trước: 

+Tài liệu [1]: nội dung mục 5.2 của 

Chương 5 

+Ôn lại nội dung mục 5.1 đã học ở 

Chương 5. 

15 5.3. Liên tục thay đổi để 

phát triển 

2  Nghiên cứu trước: 

+Tài liệu [1]: nội dung mục 5.3 của 

Chương 5 

+Ôn lại nội dung từ mục 5.1 đến 5.2 đã 

học ở Chương 5. 

 

 Cần Thơ, ngày 25 tháng 3 năm 2014 

TL. HIỆU TRƯỞNG 

TRƯỞNG KHOA 

 

 

 

 

 

TRƯỞNG BỘ MÔN 
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc 
 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN  

1. Tên học phần : Luận văn tốt nghiệp - Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 

(Graduation thesis on Hospitality and Tourism Management) 

- Mã số học phần : KT402 

- Số tín chỉ  : 10 tín chỉ  

- Phân bố số tiết  : 300 tiết thực hành  

2. Đơn vị phụ trách học phần: 

- Bộ môn       : Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 

- Khoa/Viện  : Kinh tế  

3. Điều kiện 

- Điều kiện tiên quyết: số tín chỉ tích lũy từ 105 trở lên 

- Điều kiện song hành: 

4. Mục tiêu của học phần:  

Mục 

tiêu 
Nội dung mục tiêu 

CĐR 

CTĐT 

4.1 

- Nắm rõ cơ sở lý thuyết ngành và chuyên ngành liên quan đến 

vấn đề nghiên cứu trong ngành dịch vụ du lịch. 

- Có khả năng phân tích và giải quyết các vấn đề nghiên cứu 

liên quan đến các lĩnh vực chuyên ngành sâu của ngành dịch vụ 

du lịch như lữ hành, nhà hàng-khách sạn, và điểm đến du lịch. 

- Xây dựng chiến lược và các giải pháp phát triển dịch vụ du 

lịch đối với đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch hoặc địa phương 

cụ thể.  

2.1.3 a 

2.1.3.b 

2.1.3.c 

4.2 

- Có khả năng sử dụng các công cụ phân tích, ước lượng các 

vấn đề chuyên ngành dịch vụ du lịch. 

- Có khả năng lập báo cáo phân tích chuyên ngành dịch vụ du 

lịch 

2.2.1.a 

2.2.1.b 

4.3 

- Có kỹ năng giao tiếp tốt để thu thập dữ liệu   

- Có kỹ năng cập nhật thông tin liên quan đến vấn đề nghiên 

cứu  

- Có kỹ năng thuyết trình, ứng xử, diễn giải vấn đề nghiên cứu, 

phân tích liên quan đến lĩnh vực dịch vụ du lịch. 

2.2.2.a 

2.2.2.b 

2.2.2.d 

4.4 - Sinh viên thực hiện luận văn tốt nghiệp có tác phong làm việc, 

cộng tác chuyên nghiệp tại nơi thực tập. 

2.3.a 

2.3.b 
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Mục 

tiêu 
Nội dung mục tiêu 

CĐR 

CTĐT 

- Sinh viên hiểu rõ tầm quan trọng, có trách nhiệm, và đạo đức 

khoa học trong quá trình thực hiện luận văn tốt nghiệp. 

2.3.c 

2.3.d 

 

5. Chuẩn đầu ra của học phần:  

CĐR 

HP 
Nội dung chuẩn đầu ra 

Mục 

tiêu 

CĐR 

CTĐT 

 Kiến thức   

CO1 

Vận dụng những kiến thức chuyên ngành để thực hiện 

hoạt động nghiên cứu, phân tích và đánh giá các vấn đề 

trong lĩnh vực du lịch 

4.1 
2.1.3 a 

2.1.3.b 

CO2 
Sử dụng kết quả nghiên cứu liên quan để xây dựng nội 

dung nghiên cứu đối với lĩnh vực du lịch cụ thể 
4.1 2.1.3.c 

 Kỹ năng   

CO3 
Xây dựng kế hoạch thực hiện nghiên cứu khoa học trong 

lĩnh vực du lịch 
4.2 2.2.1.a 

CO4 Kỹ năng giao tiếp thu thập, phân tích dữ liệu nghiên cứu 4.2 2.2.1.b 

CO5 Kỹ năng thuyết trình, diễn giải kết quả nghiên cứu  4.3 

2.2.2.a 

2.2.2.b 

2.2.2.d 

 Thái độ/Mức độ tự chủ và trách nhiệm   

CO6 Có thái độ làm việc nghiêm túc, chuyên nghiệp 4.4 
2.3.a 

2.3.b 

CO7 Có đạo đức thực hiện nghiên cứu khoa học  4.4 
2.3.c 

2.3.d 

 

6. Mô tả tóm tắt nội dung học phần: 

Luận văn tốt nghiệp – Quản trị dịch vụ du lịch là một công trình nghiên cứu 

khoa học của sinh viên ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, được thiết kế bao 

gồm những nội dung (chương) chính sau đây: 

Chương 1: Giới thiệu về tầm quan trọng và tính cấp thiết của nghiên cứu 

Chương 2: Tổng quan nghiên cứu và phương pháp nghiên cứu 

Chương 3: Giới thiệu tổ chức, đơn vị thực tập hoặc địa bàn khảo sát 

Chương 4: Trình bày kết quả tính toán, phân tích các nội dung của vấn đề 

nghiên cứu   

Chương 5: Trình bày các hàm ý giải pháp, kết luận và kiến nghị 
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7. Cấu trúc nội dung học phần: 

7.1. Lý thuyết 

 Nội dung Số tiết CĐR HP 

Chương 1. Giới thiệu chung   

1.1. Đặt vấn đề nghiên cứu 5 2.1.3 a 

1.2. Mục tiêu nghiên cứu 5 2.1.3.b 

1.3.  Phạm vi nghiên cứu 5 2.1.3.b 

1.4. Cấu trúc luận văn 5 2.1.3.b 

Chương 2. Tổng quan nghiên cứu và phương pháp 

nghiên cứu 

  

2.1. Cơ sở lý thuyết 20 2.1.3.a 

2.2. Lược khảo tài liệu 20 2.1.3.c 

2.3. Xây dựng mô hình nghiên cứu (khung phân tích) 20 2.1.3.c 

2.4. Phương pháp nghiên cứu 30 2.1.3.c 

2.4.1. Thu thập số liệu 10 2.2.1.a 

2.2.1.b 

2.4.2. Phương pháp phân tích 20 2.2.1.b 

Chương 3. Giới thiệu đơn vị thực tập/địa bàn nghiên cứu   

3.1. Lịch sử hình thành và phát triển của đơn vị  

(Tổng quan địa bàn nghiên cứu) 

20 2.1.3 a 

2.1.3.b 

2.2.2.b 

3.2. Tổng quan hoạt động sản xuất kinh doanh của 

đơn vị (Tổng quan thực trạng phát triển của vấn 

đề nghiên cứu tại địa bàn nghiên cưu 

20 2.1.3 a 

2.2.2.b 

3.3. Định hướng phát triển của đơn vị (của địa 

phương về lĩnh vực nghiên cứu)  

40 2.2.1.b 

2.1.3.b 

Chương 4. Phân tích vấn đề nghiên cứu (theo các mục 

tiêu nghiên cứu) 

  

4.1. Phân tích nội dung của các vấn đề nghiên cứu 40 2.1.3 a 

2.1.3.b 

2.2.1.b 

4.2. Đánh giá, nhận định tác động của kết quả phân 

tích 

40 2.1.3 a 

2.1.3.b 

2.2.1.b 

4.3. Định hướng hàm ý giải pháp phát triển 20 2.1.3.c 

2.2.1.b 

2.2.2.d 

Chương 5. Kết luận và kiến nghị   

5.1. Kết luận 5 2.1.3 a 

2.2.1.b 

5.2. Kiến nghị 5 2.1.3 a 
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2.2.1.b 

8. Phương pháp giảng dạy: 

Cán bộ hướng dẫn sinh viên thực hiện luận văn tốt nghiệp thực hiện các công 

việc sau đây: 

- Trao đổi và định hướng sinh viên chọn vấn đề nghiên cứu phù hợp với 

chuyên ngành đào tạo. 

- Hướng dẫn sinh viên viết đề cương sơ bộ 

- Hướng dẫn sinh viên tổng quan tài liệu và viết đề cương chi tiết 

- Hướng dẫn sinh viên thu thập thông tin, dữ liệu và phân tích 

- Đọc, nhận xét, góp ý luận văn giúp sinh viên hoàn thành luận văn theo kế 

hoạch thực hiện luận văn. 

9. Nhiệm vụ của sinh viên: 

Sinh viên thực hiện luận văn tốt nghiệp phải thực hiện các nhiệm vụ như sau: 

- Tích cực và nghiêm túc trong quá trình thực tập hoặc thu thập dữ liệu 

- Chủ động tổng quan tài liệu và trình bày kết quả phân tích theo qui định chung của 

Khoa. 

10. Đánh giá kết quả học tập của người học: 

10.1. Cách đánh giá 

Người học được đánh giá tích lũy học phần như sau: 

 

TT Điểm thành phần Quy định Trọng số CĐR HP 

1 Tính mới của đề 

tài, phương pháp 

tiếp cận mới 

Căn cứ vào vấn đề nghiên cứu 

của luận văn liên quan đến chủ 

đề, phương pháp nghiên cứu, dữ 

liệu phân tích 

10% CO1 

CO2 

2 Nội dung Có bản in toàn luận văn tốt 

nghiệp (60-80 trang A4) 

50% CO3, CO4, 

CO5, CO6, 

CO7 

3 Hình thức trình bày 

luận văn 

Trình bày rõ ràng, đầy đủ, và 

đúng theo quy định hướng dẫn 

20% CO4, CO5,  

4 Trả lời câu hỏi Trả lời các câu hỏi do Hội đồng 

đặt ra 

20% CO5, CO6 

 

10.2. Cách tính điểm 

- Điểm đánh giá thành phần và điểm báo cáo luận văn được chấm theo thang điểm 

10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân.  

- Điểm luận văn là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của luận văn 

nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần theo thang điểm 10 làm tròn đến một 

chữ số thập phân, sau đó chuyển thành điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 

theo quy định về công tác học vụ của Trường.  

11. Tài liệu học tập 
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Thông tin về tài liệu Số đăng ký cá biệt 

[1] Võ Thị Thanh Lộc, 2010. Giáo trình phương pháp nghiên 

cứu khoa học và viết đề cương nghiên cứu: Ứng dụng trong 

lĩnh vực Kinh tế - Xã hội. Nhà xuất bản Đại học Cần Thơ 

NN.015434 

[2] Vương Liêm, 2003. Hướng dẫn viết tiểu luận, luận văn và 

luận án, NXB Trẻ 

MOL.002692 

[3] Nguyễn Đình Thọ (2014), Phương pháp nghiên cứu khoa 

học trong kinh doanh, NXB Tài chính 

PTNT.000977 

[4] Có thể tham khảo từ nhiều sách, tạp chí khoa học, và 

website của các cơ quan Bộ, ngành quản lý nhà nước 

 

 

12. Hướng dẫn người học tự học: Người học tự tổ chức tham khảo tài liệu, thu thập 

dữ liệu và phân tích để hoàn thành luận văn tốt nghiệp. 

Tuần Nội dung  Lý thuyết 

(tiết) 

Thực hành 

(tiết) 

Nhiệm vụ của 

sinh viên 

1 Chương 1: Giới thiệu 0 20 Nghiên cứu Tài 

liệu [1],[2],[3] 

2 Chương 2: Tổng quan nghiên 

cứu và phương pháp nghiên cứu 

0 90 Nghiên cứu Tài 

liệu [1],[2],[3] 

3 Chương 3: Giới thiệu đơn vị 

thực tập/địa bàn nghiên cứu 

0 80 Nghiên cứu Tài 

liệu [1],[2],[3] 

4 Chương 4: Kết quả phân tích 0 100 Nghiên cứu Tài 

liệu [1],[2],[3] 

5 Chương 5: Kết luận và kiến nghị 0 10 Nghiên cứu Tài 

liệu [1],[2],[3] 

 

  

  

 



 

 

 

 

 

 

PHẦN II 

 

 

ĐIỀU KIỆN VÀ NĂNG LỰC ĐÀO TẠO 

CHƯƠNG TRÌNH CHẤT LƯỢNG CAO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

       PHẦN II.2 

 

 

 

NĂNG LỰC ĐÀO TẠO 
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1. Đội ngũ giảng viên, trợ giảng, cán bộ quản lí, cán bộ phục vụ thực hành, thí nghiệm 
1.1. Đội ngũ giảng viên 

Bảng 2.1: Danh sách giảng viên cơ hữu đúng ngành đào tạo CLC 

TT 
Họ và tên, năm sinh, chức vụ 

hiện tại 

Chức danh 

khoa học, năm 

phong; Học vị, 

nước, năm tốt 

nghiệp 

Chuyên ngành 

được đào tạo 

Năm, nơi 

tham gia 

giảng dạy 

1 
Châu Phương Uyên, 1992 

Thạc sỹ, 

Ôxtơrâylia, 2018 

Quản lý du lịch & 

dịch vụ 

2015, 

ĐHCT 

2 
Hoàng Thị Hồng Lộc, 1985 

Thạc sỹ, Việt 

Nam, 2014 
Chính sách công 

2008, 

ĐHCT 

3 
Dương Quế Nhu, 1982 

Thạc sỹ, Phi-li-

pin, 2007 
Kinh tế 

2004, 

ĐHCT 

4 
Phạm Lê Hồng Nhung, 1984 

Tiến sỹ, Hàn 

Quốc, 2019 
Du lịch 

2006, 

ĐHCT 

5 
Nguyễn Tri Nam Khang, 1987 

Thạc sỹ, Việt 

Nam, 2012 

Quản trị Kinh 

doanh 

2009, 

ĐHCT 

6 
Nguyễn Thị Tú Trinh, 1989 

Thạc sỹ, Việt 

Nam, 2014 

Quản trị Kinh 

doanh 

2012, 

ĐHCT 

7 
Võ Hồng Phượng, 1979 

Thạc sỹ, Việt 

Nam, 2009 

Quản trị Kinh 

doanh 

2001, 

ĐHCT 

8 
Nguyễn Minh Cảnh, 1990 

Tiến sỹ, Hàn 

Quốc, 2021 
Quản trị 

2012, 

ĐHCT 

9 
Huỳnh Thị Cẩm Lý, 1979 

Tiến sỹ, 

Ôxtơrâylia, 2020 

Quản trị Kinh 

doanh 

2001, 

ĐHCT 

10 
Hồ Lê Thu Trang, 1983 

Tiến sỹ, Hồng 

Công, 2017 
Du lịch 

2005, 

ĐHCT 
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Bảng 2.2: Danh sách giảng viên cơ hữu tham gia giảng dạy các học phần của ngành đào tạo 

CLC  

Số 

TT 

Họ và tên, năm 

sinh, chức vụ 

hiện tại 

Chức 

danh 

khoa học, 

năm 

phong 

Học vị, nước, 

năm tốt 

nghiệp 

Ngành, 

chuyên ngành 

Học phần dự kiến 

đảm nhiệm 

1  

Hồ Lê Thu 

Trang, 1983, 

Phó bộ môn 

 

Tiến sĩ, 

HongKong 

2014 

Quản trị du lịch 

và dịch vụ 

Marketing du lich; 

QTKD lữ hành 

2  

Huỳnh Trường 

Huy, 1977, 

Trưởng bộ môn 

PGS, 2016 
Tiến sĩ, Bỉ, 

2012 

Kinh tế ứng 

dụng 

Kỹ thuật đàm phán; 

Phương pháp NC 

trong KD 

3  

Nguyễn Phú 

Son, 1964, 

Giảng viên 

PGS, 2013 
Tiến sĩ, Bỉ, 

2010 

Kinh tế ứng 

dụng 

Marketing địa 

phương; Marketing 

du lịch 

4  

Lưu Tiến Thuận, 

1973, Trưởng bộ 

môn 

 
Tiến sĩ,            

Đài Loan, 2012 

Kinh tế, Quản 

trị kinh doanh 

Marketing căn bản; 

Quản trị thương 

hiệu  

5  

Ngô Mỹ Trân, 

1980, Phó bộ 

môn 

 
Tiến sĩ, Bỉ, 

2014 

Kinh tế, Quản 

trị kinh doanh 

Toán Kinh tế; Mô 

phỏng tìn huhống 

trong KD 

6  

Nguyễn Quốc 

Nghi,1983, 

Giảng viên 

 
Tiến sĩ, Việt 

Nam, 2016 

Kinh tế nông 

nghiệp 

Tổ chức sự kiện và 

lễ hội; Marketing 

địa phương  

7  

 

Nguyễn Tuấn 

Kiệt, 1981, Phó 

bộ môn 

 
Tiến sĩ, Úc, 

2013 

Kinh tế, Kinh 

tế hành vi và 

thực nghiệm 

Toán kinh tế;  Dự 

báo kinh tế 

8  

Phan Anh Tú, 

1978, Trưởng 

Bộ môn 

 
Tiến sĩ, Hà 

Lan, 2012 

Kinh tế quốc tế 

và Kinh doanh 

Khởi sử doanh 

nghiệp; Phương 

pháp NC trong KD 

9  

Quan Minh 

Nhựt, 1968, 

Trưởng bộ môn 

PGS, 2015 
Tiến sĩ, Bỉ, 

2011 

Kinh tế ứng 

dụng 

Kinh tế vi mô, Kinh 

tế vĩ mô 

10  

Võ Văn Dứt, 

1979, Phó 

Trưởng Bộ môn 

PGS, 2017 
Tiến sĩ, Hà 

Lan, 2014 

Kinh tế, Kinh 

doanh quốc tế 

Quản trị hệ thống 

thông tin doanh 

nghiệp; Quản trị liên 

văn  hóa 
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Số 

TT 

Họ và tên, năm 

sinh, chức vụ 

hiện tại 

Chức 

danh 

khoa học, 

năm 

phong 

Học vị, nước, 

năm tốt 

nghiệp 

Ngành, 

chuyên ngành 

Học phần dự kiến 

đảm nhiệm 

11  

Phạm Lê Hồng 

Nhung, 1984, 

Giảng viên 

 
Tiến sĩ, Hàn 

Quốc, 2019 

Kinh tế, Quản 

trị nhà hàng, 

khách sạn 

Quản trị du lịch và 

dịch vụ; QTKD nhà 

hàng 

12  

Lê Khương 

Ninh, 1965, 

Trưởng Khoa 

PGS, 2009 
Tiến sĩ, Hà 

Lan, 2003 
Kinh tế 

Kinh tế vi mô; Kinh 

tế vĩ mô 

 

13  

Cao Nhất Linh, 

1976, Trưởng 

Bộ môn 

 
Tiến sĩ, Pháp, 

2011 
Luật tư 

Luật Kinh tế 

 

14  

Nguyễn Thị 

Phương Dung, 

1982, Giảng 

viên 

 
Tiến sĩ, Việt 

Nam, 2016 

Kinh doanh và 

Quản lý 

Quản trị nguồn nhân 

lực; Quản trị học 

15  

Nguyễn Hữu 

Đặng, 1972, 

Trưởng Bộ môn 

 

Tiến sĩ, 

Philippines, 

2012 

Kinh tế, Kinh 

tế phát triển 

Nguyên lý kế toán; 

Thuế 

16  

Trần Thy Linh 

Giang, 1973, 

Giảng viên 

 
Thạc sĩ, Việt 

Nam, 2010 

Lý luận và 

phương pháp, 

Ngôn ngữ học 

Anh văn chuyên 

ngành du lịch 

17  

Dương Quế 

Nhu, 1982, 

Giảng viên 

 

Thạc sĩ, 

Philippines, 

2009 

Kinh tế 

Kinh tế du lịch; 

Kinh tế du lịch và 

môi trường 

18  

Lưu Thanh Đức 

Hải, 1965, Phó 

Trưởng Khoa 

PGS, 2009 
Tiến sĩ, Hà 

Lan, 2003 

Kinh tế, Quản 

trị kinh doanh 

Quản trị chuỗi cung 

ứng; Quản trị 

thương hiệu 

19  

Huỳnh Việt 

Khải, 1979, 

Trưởng bộ môn 

 
Tiến sĩ, Nhật 

bản, 2010 

Kinh tế tài 

nguyên 

Hệ thống thông tin 

toàn cầu; 

Thống kê trong KD 

20  

Huỳnh Nhựt 

Phương, 1983, 

Giảng viên 

 
Thạc sỹ, Úc, 

2011 
Marketing 

Digital Marketing, 

Pháp luật về các 

hiệp định TM  

21  

Phạm Lê Thông, 

1974, Trưởng 

Bộ môn 

PGS, 2015 
Tiến sĩ, Hà 

Lan, 2011 
Kinh tế 

Thống kê trong KD; 

Quản trị dự án 
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Số 

TT 

Họ và tên, năm 

sinh, chức vụ 

hiện tại 

Chức 

danh 

khoa học, 

năm 

phong 

Học vị, nước, 

năm tốt 

nghiệp 

Ngành, 

chuyên ngành 

Học phần dự kiến 

đảm nhiệm 

22  

Lê Nguyễn 

Đoan Khôi, 

Trưởng phòng  

PGS, 2014 
Tiến sĩ Hà Lan, 

2011 

Kinh tế và kinh 

doanh 

Quản trị chiến lược; 

Quản trị hệ thống 

thông tin DN 

23  

La Nguyễn Thùy 

Dung, 1977, Phó 

trưởng Bộ môn 

 
Tiến sĩ, Việt 

Nam, 2017 

Kinh tế, Kinh 

tế nông nghiệp 

Hành vi tổ chức; 

Hành vi khách hàng 

24  

Khưu Ngọc 

Huyền, 1989, 

Giảng viên 

 
Thạc sĩ, Việt 

Nam, 2014 

Quản trị kinh 

doanh 

Digital marketing; 

Đạo đức KD và 

VHDN 

25  

Nguyễn Thị Bảo 

Châu, 1990, 

Giảng viên 

 
Thạc sĩ, Việt 

Nam, 2015 

Kinh tế, Kinh 

doanh quốc tế 

Thực hành xây 

dựng nhóm, Quản 

trị sự thay đổi 

26  

Thái Văn Đại, 

1972, Phó bộ 

môn 

 
Thạc sĩ, Thái 

Lan, 2001 

Quản trị kinh 

doanh 

Kỹ năng giao tiếp; 

Phân tích hoạt động 

kinh doanh 

27  

Ong Quốc 

Cường, 1989, 

Giảng viên 

 
Thạc sĩ, Việt 

Nam, 2013 

Kinh tế, Quản 

trị kinh doanh 

Thực hành xây 

dựng nhóm; Kỹ 

năng giao tiếp 

28  

Võ Hồng 

Phượng, 1979, 

Giảng viên 

 
Thạc sĩ, Việt 

Nam, 2009 

Kinh tế, Quản 

trị kinh doanh 

Thực tập lĩnh vự c 

KSNH; Phương 

pháp tư duy và kỹ 

năng GQVĐ 

29  

Hoàng Thị Hồng 

Lộc, 1985, 

Giảng viên 

 

Thạc sĩ, Việt 

Nam 

(Fulbright), 

2012 

Chính sách 

công 

Thực tập lĩnh vực lữ 

hành; Tổ chức sự 

kiện và lễ hội 

30  

Nguyễn Tri Nam 

Khang, 1987, 

Giảng viên 

 
Thạc sĩ, Việt 

Nam, 2013 

Quản trị kinh 

doanh 

Thực tập lĩnh vực 

NH-KS 

 

31  

Nguyễn Thị Tú 

Trinh, 1989, 

Giảng viên 

 
Thạc sĩ, Việt 

Nam, 2014 

Quản trị kinh 

doanh 

Thực tập lĩnh vực lữ 

hành; Seminar 
ngànhQTDVDL&LH 

32  

Nguyễn Ánh 

Minh, 1985, 

Giảng viên 

 
Thạc sĩ, Hà 

Lan, 1999 

Chính sách 

công 

Thủ tục hải quan và 

cước phí 



341 

 

Số 

TT 

Họ và tên, năm 

sinh, chức vụ 

hiện tại 

Chức 

danh 

khoa học, 

năm 

phong 

Học vị, nước, 

năm tốt 

nghiệp 

Ngành, 

chuyên ngành 

Học phần dự kiến 

đảm nhiệm 

33  

Lê Thị Tố 

Quyên, 1988, 

Giảng viên 

 
Thạc sĩ, Thái 

Lan, 2015 

Quản lý văn 

hoá (văn hoá 

du lịch) 

Địa lý du lịch thế 

giới 

34  

Trịnh Chí Thâm, 

1986, Giảng 

viên 

 
Thạc sĩ, Úc, 

2015 

Khoa học Giáo 

dục 
Bản đồ du lịch 

35  

Lê Văn Nhương, 

1982, Giảng 

viên 

 
Tiến sĩ, Việt 

Nam, 2018 

Lý luận & 

PPDH địa lý 
Du lịch sinh thái 
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Bảng 2.3: Danh sách giảng viên thỉnh giảng tham gia giảng dạy các học phần của ngành đào 

tạo CLC.  

Số 

TT 

Họ và tên, 

năm sinh, 

chức vụ hiện 

tại 

Chức 

danh 

khoa học, 

năm 

phong 

Học vị, 

nước, năm 

tốt nghiệp 

Ngành, 

chuyên 

ngành 

Học phần dự 

kiến đảm 

nhiệm 

Cơ quan 

công tác 

hiện tại 

1  

Charles 

Harvie, Giám 

đốc viện 

nghiên cứu 

kinh doanh 

nhỏ 

PGS 
Tiến sĩ, 

Anh, 1986 

Kinh tế, 

Kinh tế 

Kỹ năng giao 

tiếp 

Trường Đại 

học 

Wollongong 

2  
Nguyen Van 

Chu 
PGS Tiến sĩ, Mỹ  

Kinh tế, 

Tài chính 
Quản trị dự án 

Trường Đại 

học Houston 

Downtown, 

Mỹ 

3  

Christopher 

Gan, Giám đốc 

Trung tâm 

phát triển quốc 

tế (LUCID)  

GS 
Tiến sĩ, 

Mỹ, 1993 

Kinh tế, 

Kinh tế 

ứng dụng 

Thống kê 

trong kinh 

doanh,  

Phương pháp 

nghiên cứu 

Khoa Kế 

toán – Tài 

chính, 

Trường Đại 

học Lincoln, 

New 

Zealand 

4  
Nguyễn Cao 

Cường 
GVC 

Tiến sĩ, Úc, 

2011 

Kinh tế, 

Tài chính 

Thống kê 

trong kinh 

doanh 

Khoa Kế 

toán – Tài 

chính, 

Trường Đại 

học Lincoln, 

New 

Zealand 

5  

Phan Tấn 

Nhân, 1977, 

Phó giám đốc 

 

Thạc sĩ, 

Việt Nam, 

2014 

Kinh tế, 

Quản trị 

kinh 

doanh 

Kỹ năng giao 

tiếp; Thực 

hành xây dựng 

nhóm 

Công ty viên 

thông 

Mobile 

phone khu 

vực 9 

6  

Huỳnh Minh 

Duy, 1985, 

Giám đốc 

nhân sự 

 

Thạc sĩ, 

Việt Nam, 

2018 

Quản trị 

kinh 

doanh 

Seminar  

QTDV du lịch 

và lữ hành 

West Hotel 
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Số 

TT 

Họ và tên, 

năm sinh, 

chức vụ hiện 

tại 

Chức 

danh 

khoa học, 

năm 

phong 

Học vị, 

nước, năm 

tốt nghiệp 

Ngành, 

chuyên 

ngành 

Học phần dự 

kiến đảm 

nhiệm 

Cơ quan 

công tác 

hiện tại 

7  

Phạm Quang 

Triều, 1987, 

Giám đốc 

 

Thạc sĩ, 

Việt Nam, 

2021 

Quản trị 

dịch vụ 

du lịch 

và lữ 

hành 

Thực tập lĩnh 

vực lữ hành; 

Tổ chức sự 

kiện và lễ hội 

Công ty 

TNHH 

Thương mại 

dịch vụ và 

du lịch HT 

Travel 

8  

Nguyễn Ngọc 

Trãi, 1978, 

Tổng Giám 

đốc 

 

Cử nhân, 

Việt Nam, 

2000 

Kinh tế, 

Tài 

chính-

Ngân 

hàng 

Kỹ năng tư 

duy và giải 

quyết vấn đề  

Công ty Cổ 

phần chế 

biến thủy 

sản Hiệp 

Thanh 

1.2. Đội ngũ trợ giảng  

Bảng 2.4: Danh sách trợ giảng tham gia trợ giảng các học phần của CTCLC  

Số 

TT 

Họ và tên, 

năm sinh, 

chức vụ hiện 

tại 

Đơn vị 

công tác 

Học vị, 

nước, năm 

tốt nghiệp 

Ngành, 

chuyên ngành 

đào tạo 

Học phần/số tín chỉ 

dự kiến đảm nhiệm 

1  Võ Hồng 

Phượng, 1979, 

Giảng viên 

Trường ĐH 

Cần Thơ 

Thạc sĩ, Việt 

Nam, 2009 

Kinh tế, Quản trị 

kinh doanh 

Thực tập lĩnh vực 

Khách sạn và nhà 

hàng/2TC; Phương 

pháp tư duy và kỹ 

năng GQVĐ/2TC 

2  Hoàng Thị 

Hồng Lộc, 

1985, Giảng 

viên 

Trường ĐH 

Cần Thơ 

Thạc sĩ, Việt 

Nam 

(Fulbright), 

2012 

Chính sách công Tổ chức sự kiện và lễ 

hội/3TC; Thực tập 

lĩnh vự c lữ hành /2TC 

3  Nguyễn Tri 

Nam Khang, 

1987, Giảng 

viên 

Trường ĐH 

Cần Thơ 

Thạc sĩ, Việt 

Nam, 2013 

Quản trị kinh 

doanh 

Kiến tập nghiệp vụ 

KS-NH/1TC; Kiến 

tập ngành DVDL và 

LH/2TC 

4  Nguyễn Thị Tú 

Trinh, 1989, 

Giảng viên 

Trường ĐH 

Cần Thơ 

Thạc sĩ, Việt 

Nam, 2014 

Quản trị kinh 

doanh 

Seminar QTDV du 

lịch và lữ hành/2TC; 

5  Ong Quốc 

Cường, 1989, 

Giảng viên 

Trường ĐH 

Cần Thơ 

Thạc sĩ, Việt 

Nam, 2013 

Kinh tế, Quản 

trị kinh doanh 

Quản trị chiến 

lược/3TC; Kỹ năng 

giao tiếp /2TC 
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Số 

TT 

Họ và tên, 

năm sinh, 

chức vụ hiện 

tại 

Đơn vị 

công tác 

Học vị, 

nước, năm 

tốt nghiệp 

Ngành, 

chuyên ngành 

đào tạo 

Học phần/số tín chỉ 

dự kiến đảm nhiệm 

6  Khưu Ngọc 

Huyền, 1989, 

Giảng viên 

Trường ĐH 

Cần Thơ 

Thạc sĩ, Việt 

Nam, 2014 

Kinh tế, Quản 

trị kinh doanh 

Quản trị hệ thống 

thông tin doanh 

nghiệp/2TC; 

Quản trị sự thay 

đổi/2TC 

7  Nguyễn Thị 

Bảo Châu, 

1990, Giảng 

viên 

Trường ĐH 

Cần Thơ 

Thạc sĩ, Việt 

Nam, 2015 

Kinh tế , Quản 

trị kinh doanh 

Thực hành xây dựng 

nhóm/2TC 

 

1.3. Đội ngũ cán bộ quản lí, cố vấn học tập 

1.3.1. Đội ngũ cán bộ quản lí 

Bảng 2.5. Đội ngũ cán bộ quản lý chương trình chất lượng cao 

TT Họ và tên 
Chức danh 

KH, học vị 

Ngành, 

chuyên ngành 
Vị trí công tác 

Ghi 

chú 

1 
Lê Khương 

Ninh 
PGS. TS Kinh tế, Kinh tế Trưởng Khoa  

3 
Trương Đông 

Lộc 
PGS.TS Kinh tế, Tài chính 

Phó Trưởng 

Khoa 
 

4 
Huỳnh Trường 

Huy 
PGS.TS 

Kinh tế, Kinh tế 

ứng dụng 

Trưởng Bộ 

môn 
 

5 
Hồ Lê Thu 

Trang 
TS 

Quản trị du lịch 

và dịch vụ 

Phó Trưởng Bộ 

môn 
 

6 Lê Kim Thanh THS 
Kinh tế, Quản trị 

kinh doanh 

Chánh văn 

phòng 
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1.3.2. Đội ngũ cố vấn học tập 

Bảng 2.6: Đội ngũ cố vấn học tập chương trình chất lượng cao 

TT Họ và tên 
Chức danh 

KH, học vị 

Ngành, 

chuyên ngành 
Vị trí công tác 

Ghi 

chú 

1 
Hồ Lê Thu 

Trang 
Tiến sĩ 

Quản trị du lịch 

và dịch vụ 

Phó Trưởng Bộ 

môn 
 

2 
Võ Hồng 

Phượng 
Thạc sĩ 

Quản trị kinh 

doanh 
Giảng viên  

3 
Nguyễn Tri 

Nam Khang 
Thạc sĩ 

Quản trị kinh 

doanh 
Giảng viên  

4 
Nguyễn Thị Tú 

Trinh 
Thạc sĩ 

Quản trị kinh 

doanh 
Giảng viên  

 

1.4. Đội ngũ cán bộ cơ hữu phục vụ thực hành, thí nghiệm 

Bảng 2.7: Danh sách kỹ thuật viên, nhân viên hướng dẫn thí nghiệm cơ hữu phục vụ ngành 

đăng ký đào tạo 

Số 

TT 

Họ và tên, năm 

sinh 

Trình độ chuyên 

môn, nghiệp vụ, 

năm tốt nghiệp 

Phụ trách PTN, 

thực hành 

Phòng thí 

nghiệm, thực 

hành phục vụ 

học phần nào 

trong CTĐT 

1 Nguyễn Tri Nam 

Khang, 1987 
Thạc sĩ, 2013 

Hướng dẫn 

 thực hành 

Thực tập lĩnh vực 

KS-NH 

2 Nguyễn Thị Tú 

Trinh, 1989 
Thạc sĩ, 2014 

Hướng dẫn 

 thực hành 

Thực tập lĩnh vự c  

lữ hành  
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2. Cơ sở vật chất phục vụ đào tạo  

2.1. Phòng học, phòng thí nghiệm, trang thiết bị  

Bảng 2.8: Phòng học, giảng đường, trang thiết bị hỗ trợ giảng dạy   

Số 

TT 

Loại phòng học 

(Phòng học, giảng 

đường, phòng học đa 

phương tiện, phòng 

học chuyên dụng) 

Số lượng 
Diện tích 

(m2) 

Danh mục trang thiết bị chính 

hỗ trợ giảng dạy 

Tên thiết 

bị 

Số 

lượng 

Phục vụ học 

phần 

1 Hội trường 2 320 
Projector, 

Wifi 
10 

Tất cả học 

phần 

2 Phòng hội thảo 4 50 Wifi  

Seminar 

chuyên ngành 

lữ hành; 

seminar 

chuyên ngành 

NH-KS; 

seminar 

chuyên ngành 

tổ chức sự 

kiện   

3 Phòng học 12  Projector 10 
Tất cả học 

phần 

4 Phòng máy tính 2 190 

Máy tính, 

Projector, 

Wifi 

10, 

2 

Phân tích định 

lượng trong 

quản trị du 

lịch; mô phỏng 

tình huống 

kinh doanh 

5 Thư viện 1 242 
Máy tính, 

Wifi 
30 

Tất cả học 

phần 

6 
Phòng thảo luận 

chuyên đề 
4 120 Bàn, ghế 48 

Tất cả học 

phấn 
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Bảng 2.9: Phòng thí nghiệm, cơ sở thực hành và trang thiết bị phục vụ thí nghiệm, thực hành 

Số 

TT 

Tên phòng thí 

nghiệm, xưởng, 

trạm trại, cơ sở 

thực hành 

Diện tích 

(m2) 

Danh mục trang thiết bị chính 

hỗ trợ thí nghiệm, thực hành 

Tên thiết bị Số lượng 
Phục vụ 

học phần 

1 Phòng mô phỏng 

thanh toán trong kinh 

doanh quốc tế 

180 Máy tính  45 

Mô phỏng tình 

huống kinh 

doanh 

2 
Phòng máy tính thực 

hành phân tích dữ 

liệu du lịch và thực 

hành phần mềm quản 

lý khách sạn 

70 
Máy tính, 

wifi 
50 

Phân tích định 

lượng trong 

quản trị du 

lịch, quản trị 

kinh doanh lưu 

trú 

 

2.2. Thư viện, giáo trình, sách, tài liệu tham khảo  

2.2.1. Thư viện 

- Tổng diện tích thư viện: 12.276 m2 trong đó diện tích phòng đọc: 4.800 m2 

- Số chỗ ngồi: 900 

- Số lượng máy tính phục vụ tra cứu: 550 

- Phần mềm quản lý thư viện: ILIB 

- Thư viện điện tử (có/không; đã kết nối được với CSĐT nào trong nước, ngoài nước; 

  

- Số lượng sách, giáo trình điện tử: 200.000 nhãn/300.000 cuốn phục vụ các chuyên 

ngành đào tạo của trường. 
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2.2.2. Danh mục giáo trình, sách chuyên khảo, tạp chí của ngành đào tạo 

Bảng 2.10a. Danh mục giáo trình của ngành đào tạo 

Số 

TT 

Tên giáo 

trình 
Tên tác giả 

Nhà xuất 

bản 

Năm 

xuất 

bản 

Số bản 

Sử dụng 

cho học 

phần 

1  

Kinh tế học vi 

mô: Lý thuyết 

và thực tiễn 

kinh doanh 

Lê Khương 

Ninh 
Giáo dục 2008 

412-

2008/CX

B/14-

869/GD 

Kinh tế học 

vi mô 

2  

Những vấn đề 

trọng tâm 

trong phương 

pháp nghiên 

cứu khoa học 

– cẩm nang 

dành cho học 

viên cao học 

và nghiên cứu 

sinh khoa học 

quản trị 

Phan Anh Tú, 

Jan Jonker, 

Bartjan 

Pennink, 

 

NXB Đại 

học Cần 

Thơ 

2015 500 

Phương 

pháp nghiên 

cứu trong 

kinh doanh 

quốc tế 

3  

Giáo trình 

Nguyên lý 

thống kê 

Mai Văn Nam 

NXB Văn 

hóa thông 

tin 

2008  

Nguyên lý 

thống kê 

kinh tế 

4  

Giáo trình 

Quản trị dự án 

phát triển 

Mai Văn Nam 
NXB Giáo 

dục 
2009  

Phân tích và 

thẩm định 

dự án đầu tư 

5  

Kinh tế học vi 

mô: Lý thuyết 

và thực tiễn 

kinh doanh 

Lê Khương 

Ninh 

NXB Giáo 

dục 
2008  

Kinh tế vi 

mô 1 

6  
Kỹ thuật đàm 

phán 

Huỳnh Trường, 

Võ Hồng 

Phượng 

NXB Đại 

học Cần 

Thơ 

2015 500 
Kỹ thuật 

đàm phán 

7  
Quản trị sản 

xuất 

Ngô Mỹ Trân, 

Nguyễn Văn 

Duyệt, Nguyễn 

Thị Ngọc Hoa, 

Đinh Công 

Thành, Thạch 

Keo Sa Ráte 

NXB Đại 

học Cần 

Thơ 

2017  
Quản trị sản 

xuất 

8  Marketing Lưu Thanh NXB 2007  Marketing 

căn bản/ 
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Số 

TT 

Tên giáo 

trình 
Tên tác giả 

Nhà xuất 

bản 

Năm 

xuất 

bản 

Số bản 

Sử dụng 

cho học 

phần 

ứng dụng Đức Hải Thống kê ứng dụng 

9  
Nguyên lý kế 

toán 

Nguyễn Hữu 

Đặng, Trần 

Quốc Dũng, 

Đàm Thị 

Phong Ba, 

Phan Thị Ánh 

Nguyệt, Lương 

Thị Cẩm Tú, 

Lê Tín,  

Nguyễn Tấn 

Tài 

NXB Đại 

học Cần 

Thơ 

2016  
Nguyên lý 

kế toán 

10  Quản trị học 
Nguyễn Phạm 

Thanh Nam 

NXB Đại 

học Cần 

Thơ 

2010 400 Quản trị học 

11  
Quản trị chiến 

lược  

 Lê Nguyễn 

Đoan Khôi, 

Nguyễn Phạm 

Tuyết Anh, 

Ong Quốc 

Cường 

NXB Đại 

học Cần 

Thơ 

2013  
Quản trị 

chiến lược 

Bảng 2.10b. Danh mục sách chuyên khảo, tạp chí của ngành đào tạo 

TT 

Tên sách 

chuyên 

khảo/tạp chí 

Tên tác giả 

Nhà xuất bản số, 

tập, năm xuất 

bản 

Số 

bản 

Sử dụng cho 

học phần 

1  
Tạp chí Khoa 

học Kinh tế 
Huỳnh Trường Huy 

& Bùi Tuấn Cường 
ĐH Kinh tế Đà 

Nẵng, 6, 2018 
1 

Quản trị nguồn 

nhân lực; Quản 

trị kinh doanh 

nhà hàng 

2  
Tạp chí Kinh tế 

& Phát triển 
Huỳnh Trường Huy 

Trường ĐH kinh tế 

quốc dân, 229, 

2016 

1 

Kinh tế du lịch, 

Phương pháp 

phân tích trong 

NC du lịch 

3  
Tạp chí khoa 

học  

Ngô Mỹ Trân, 

Huỳnh Trường 

Huy, Đinh Bảo 

Trân 

 

Trường Đại học Cần 

Thơ, 46, 2016 
1 

Quản trị kinh 

doanh lữ hành 

4  
Tạp chí khoa 

học 
Huỳnh Trường 

Huy, Nguyễn Kiến 

Trường Đại học Trà 

Vinh, 28, 2017 
1 

Phương pháp 

phân tích trong 
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TT 

Tên sách 

chuyên 

khảo/tạp chí 

Tên tác giả 

Nhà xuất bản số, 

tập, năm xuất 

bản 

Số 

bản 

Sử dụng cho 

học phần 

Duy NC du lịch 

5  
Tạp chí khoa 

học 

Khưu Ngọc Huyền, 

Lưu Thanh Đức Hải 
Trường Đại học Cần 

Thơ, 42, 2016 
1 

Quản trị thương 

hiệu 

6  
Tạp chí Kinh tế 

& Phát triển 

Võ Văn Dứt, 

Nguyễn Thị Yến 

Nhi 

Trường ĐH kinh tế 

quốc dân, 217, 

2015 

1 
Khởi sự doanh 

nghiệp 

7  
Tạp chí Khoa 

học Thương mại 

Huỳnh Trường 

Huy, Võ Hồng 

Phượng 

Đại học Thương 

mại, 82, 2015 
1 

Quản trị nguồn 

nhân lực, Quản 

trị kinh doanh 

nhà hàng 

8  
Tạp chí Khoa 

học Thương mại 

Huỳnh Trường 

Huy, Huỳnh Quang 

Minh 

Đại học Thương 

mại, 97, 2016 
1 

Kinh tế vĩ mô; 

phương pháp 

NC trong KD 

9  
Tạp chí Khoa 

học Thương mại 

Phan Anh Tú và 

Quách Thúy Ngân 

  

Đại học Thương 

mại, 93, 2016 
1 

Hành vi khách 

hàng, Digital 

Marketing 

10  
Tạp chí khoa 

học  

Lưu Tiến Thuận,  

Trần Thu Vân 

Trường Đại học 

Cần Thơ, 35d, 

2014 

1 

Hành vi khách 

hàng, Marketing 

du lịch 

11  
Tạp chí khoa 

học 

Nguyễn Phú Thịnh, 

Huỳnh Trường Huy 
Trường Đại học 

Cần Thơ, 32d, 

2014 

1 
Marketing địa 

phương 

12  
Tạp chí khoa 

học 

Huỳnh Trường 

Huy, Nguyễn Đức 

Vinh, Lương Trần 

Thanh Thảo 

Trường Đại học 

Cần Thơ, 36d, 

2014 

1 
Phương pháp 

NC trong KD 

13  
Tạp chí nghiên 

cứu kinh tế 

Võ Văn Dứt, 

Trương Đông Lộc 

Viện khoa học XH 

Việt Nam, 9, 2015 
1 

Đạo đức kinh 

doanh và 

VHDN 

14  

International 

Business 

Review 

Gjalt de Jong, Võ 

Văn Dứt, Bjorn 

Jindra, Philipp 

Marek 

Elsevier, 2015 1 
Khởi sự doanh 

nghiệp  

15  

Asian 

Academy of 

Management 

Journal 

Vo Van Dut 

Penerbit Universiti 

Sains Malaysia, 

20, 2015 

1 
Khởi sự doanh 

nghiệp 

16  

European 

Management 

Review 

Gjalt de Jong, 

Phan Anh Tu, 

Han van Eves 

Wiley 1 
Khởi sự doanh 

nghiệp 

17  
Tạp chí Du lịch 

Việt Nam 
Nguyễn Quốc Nghi, 

Nguyễn ĐinhYến 

Tổng cục du lịch 

Việt Nam, 3, 2013 
1 

Kinh tế du lịch 

và môi trường 
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TT 

Tên sách 

chuyên 

khảo/tạp chí 

Tên tác giả 

Nhà xuất bản số, 

tập, năm xuất 

bản 

Số 

bản 

Sử dụng cho 

học phần 

Oanh 

18  
Tạp chí khoa 

học 

Ngô Mỹ Trân, Mai 

Võ Ngọc Thanh 

Trường Đại học 

Cần Thơ, 48d, 

2017 

1 
Hành vi khách 

hàng 

19  
Tạp chí khoa 

học 

Đinh Thị Lệ 

Trinh, Nguyễn 

Duy Anh, Phan 

Anh Tú, Ng.Thị 

Thanh Nhàn, 

Huỳnh Thị Đan 

Xuân, T.H.Ngọc 

và Đ.T.M. 

Phương 

Trường Đại học 

Cần Thơ, 31, 2014 
1 

Kỹ thuật đàm 

phán 

20  
101 Bí quyết 

đàm phán 

Peter B. Stark and 

Jane Flaherty; 

Mạnh Linh và 

Minh Đức biên 

dịch 

NXB Văn hóa 

thông tin, 

2004 

5 
Đàm phán kinh 

doanh quốc tế 

21  

Đàm phán 

trong kinh 

doanh quốc tế 

Đoàn Thị Hồng 

Vân 

NXB Thống kê, 

2004 
5 

Đàm phán kinh 

doanh quốc tế 

22  
Kinh tế học vi 

mô 

Robert S Pindyck,  

Daniel L. 

Rubinfeld ; 

Nguyễn Ngọc 

Bích và Đoàn Văn 

Thắng dịch 

2000 5 
Kinh tế học vi 

mô 

23  
Kinh tế học vi 

mô 
Lê Khương Ninh 

NXB Giáo dục, 

2008 
5 

Kinh tế học vi 

mô 

24  
Kinh tế học vi 

mô 

Robert S Pindyck, 

Daniel L 

Rubinfeld 

1999 5 
Kinh tế học vi 

mô 

25  Kinh tế vĩ mô 

Campbell R. 

McConnell, 

Stanley L. Brue. 

 

2005 5 Kinh tế vĩ mô 

26  
Những nguyên 

lý tiếp thị 
Philip Kotler 1994 5 

Marketing căn 

bản 
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TT 

Tên sách 

chuyên 

khảo/tạp chí 

Tên tác giả 

Nhà xuất bản số, 

tập, năm xuất 

bản 

Số 

bản 

Sử dụng cho 

học phần 

27  

Lý thuyết và 

bài tập Toán 

Kinh tế 

Nguyễn Phạm 

Thanh Nam 
Đại học Cần Thơ 5 

Mô hình toán 

kinh tế 

28  
Lý thuyết mô 

hình toán kinh tế 
Hoàng Đình Tuấn 2003 5 

Mô hình toán 

kinh tế 

29  

Bài tập Quy 

hoạch tuyến 

tính 

Trần Túc 2004 5 
Mô hình toán 

kinh tế 

30  

Các phương 

pháp phân tích 

và dự báo trong 

kinh tế 

Nguyễn Khắc 

Minh 

NXB Khoa học và 

kỹ thuật, 

2002 

5 
Nguyên lý 

thống kê kinh tế 

31  

Thống kê ứng 

dụng trong 

kinh tế xã hội 

Hoàng Trọng, 

Chu Nguyễn 

Mộng Ngọc 

NXB Thống kê, 

2007 
5 

Nguyên lý 

thống kê kinh tế 

32  

Nguyên lý 

thống kê kinh 

tế 

Mai Văn Nam, 

Nguyễn Ngọc 

Lam 

Đại học Cần Thơ, 

2008 
5 

Nguyên lý 

thống kê kinh tế 

33  

Phương pháp 

và phương 

pháp luận 

nghiên cứu 

khoa học kinh 

tế 

Nguyễn Thị Cành 

NXB ĐHQG 

TP.HCM, 

2004 

5 

Phương pháp 

nghiên cứu 

trong kinh 

doanh 

34  

Những Vấn Đề 

Cốt Yếu của 

Quản Lý 

Harold Koontz, 

Cyril Odonnell, 

Heinz 

Weihrich 

2004 5 Quản trị học 

35  

Hỏi và đáp về 

Thương mại 

điện tử 

Nguyễn Văn Sơn, 

Nguyễn Đức Trí, 

Ngô Thị Ngọc 

Huyền 

NXB Lao động – 

Xã hội, 

2007 

5 
Thương mại 

điện tử 

36  

Fundamental 

Methods of 

Mathematical 

Economics 

Alpha C. Chiang, 

Kevin Wainwright 
2005 5 Toán kinh tế 
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3. Hợp tác quốc tế 

3.1. Hội nghị, hội thảo khoa học ngành, chuyên ngành trong và ngoài nước   

Bảng 2.11: Danh sách hội nghị, hội thảo quốc tế liên quan đến ngành đăng kí trong 5 năm gần 

nhất 

TT 

Tên hội 

nghị, hội 

thảo quốc tế 

Thời 

gian, địa 

điểm 

Đơn vị đồng tổ 

chức 
Thông tin trên tạp chí, website 

1  
Hội nghị khoa 

học quốc tế   

ĐH Kinh 

tế-Luật TP 

Hồ Chí 

Minh, 

31/5-

01/6/2018 

Khoa Kinh tế 

(ĐH Cần Thơ), 

ĐH Kinh tế-Luật 

TPHCM, ĐH 

Houston 

Downtown (Mỹ) 

http://khcn.hcmut.edu.vn/index.php/vi

/tin-tuc/501-h-i-th-o-qu-c-t-

international-economics-and-business-

conference  

2  
Hội nghị khoa 

học quốc tế 

Tháng 12, 

2016,  

Trường 

Đại học 

Cần Thơ 

Khoa Kinh tế 

(ĐHCT) và ĐH 

Houston 

Downtown (Mỹ) 

http://sareb-

journal.org/index.php/sareb/index  

3  

Hội nghị khoa 

học thường 

niên Khoa 

Kinh tế,  

Trường Đại 

học Cần Thơ 

Tháng 12, 

2015,  

Trường 

Đại học 

Cần Thơ 

Khoa Kinh tế, 

Trường Đại học 

Cần Thơ 

Tạp chí Khoa học Trường Đại học 

Cần Thơ (ISSN: 9786049195136) 

http://sj.ctu.edu.vn/ql/docgia/ 

 

4  

Hội nghị khoa 

học thường 

niên Khoa 

Kinh tế,  

Trường Đại 

học Cần Thơ 

Tháng 12, 

2014,  

Trường 

Đại học 

Cần Thơ 

Khoa Kinh tế, 

Trường Đại học 

Cần Thơ 

Tạp chí Khoa học Trường Đại học 

Cần Thơ (ISSN: 9786049195136) 

http://sj.ctu.edu.vn/ql/docgia/ 

5  

Hội thảo về 

“Phát triển 

KT-XH và 

chiến lược 

quản trị của 

DN ở 

ĐBSCL” 

Tháng 12, 

2012,  

Trường 

Đại học 

Cần Thơ 

Khoa Kinh tế -

QTKD, Trường 

Đại học Cần 

Thơ. 

Tạp chí Khoa học Trường Đại học 

Cần Thơ (ISSN: 9786049195136) 

http://sj.ctu.edu.vn/ql/docgia/ 

6  

Hội thảo quốc 

tế “Đào tạo 

nguồn nhân 

lực để đáp 

ứng tiến trình 

phát triển kinh 

Trường 

Đại học 

Nam Cần 

Thơ, 

27/10/2017 

Trường Đại học 

Nam Cần Thơ, 

Trường Đại học 

Cửu Long, và 

Trường Đại học 

Kỹ thuật – Công 

https://nctu.edu.vn/hoi-thao-quoc-te-

dao-tao-nguon-nhan-luc-de-dap-ung-

tien-trinh-phat-trien-kinh-te-xa-hoi-

vung-dong-bang-song-cuu-long-tam-

nhin-2030.html  

http://khcn.hcmut.edu.vn/index.php/vi/tin-tuc/501-h-i-th-o-qu-c-t-international-economics-and-business-conference
http://khcn.hcmut.edu.vn/index.php/vi/tin-tuc/501-h-i-th-o-qu-c-t-international-economics-and-business-conference
http://khcn.hcmut.edu.vn/index.php/vi/tin-tuc/501-h-i-th-o-qu-c-t-international-economics-and-business-conference
http://khcn.hcmut.edu.vn/index.php/vi/tin-tuc/501-h-i-th-o-qu-c-t-international-economics-and-business-conference
http://sareb-journal.org/index.php/sareb/index
http://sareb-journal.org/index.php/sareb/index
http://sj.ctu.edu.vn/ql/docgia/
http://sj.ctu.edu.vn/ql/docgia/
http://sj.ctu.edu.vn/ql/docgia/
https://nctu.edu.vn/hoi-thao-quoc-te-dao-tao-nguon-nhan-luc-de-dap-ung-tien-trinh-phat-trien-kinh-te-xa-hoi-vung-dong-bang-song-cuu-long-tam-nhin-2030.html
https://nctu.edu.vn/hoi-thao-quoc-te-dao-tao-nguon-nhan-luc-de-dap-ung-tien-trinh-phat-trien-kinh-te-xa-hoi-vung-dong-bang-song-cuu-long-tam-nhin-2030.html
https://nctu.edu.vn/hoi-thao-quoc-te-dao-tao-nguon-nhan-luc-de-dap-ung-tien-trinh-phat-trien-kinh-te-xa-hoi-vung-dong-bang-song-cuu-long-tam-nhin-2030.html
https://nctu.edu.vn/hoi-thao-quoc-te-dao-tao-nguon-nhan-luc-de-dap-ung-tien-trinh-phat-trien-kinh-te-xa-hoi-vung-dong-bang-song-cuu-long-tam-nhin-2030.html
https://nctu.edu.vn/hoi-thao-quoc-te-dao-tao-nguon-nhan-luc-de-dap-ung-tien-trinh-phat-trien-kinh-te-xa-hoi-vung-dong-bang-song-cuu-long-tam-nhin-2030.html
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TT 

Tên hội 

nghị, hội 

thảo quốc tế 

Thời 

gian, địa 

điểm 

Đơn vị đồng tổ 

chức 
Thông tin trên tạp chí, website 

tế - xã hội 

vùng Đồng 

bằng Sông 

Cửu Long 

tầm nhìn 2030 

nghệ Malaysia  

7  

Hội thảo 

“Phát triển 

nguồn nhân 

lực du lịch tại 

khu vực Đồng 

bằng sông 

Cửu Long” 

 

Cần Thơ, 

7/2016 

Dự án Chương 

trình Phát triển 

năng lực du lịch 

có trách nhiệm 

với môi trường 

và xã hội do Liên 

minh châu Âu 

https://www.vhttdlkv3.gov.vn/Hoi-

thao-nguon-nhan-luc-DBSCL/Toa-

dam-ve-Phat-trien-nguon-nhan-luc-

du-lich-tai-khu-vuc-Dong-bang-song-

Cuu-Long.16369.detail.aspx  

8  

Hội thảo về 

Kỹ thuật, DN, 

và quản trị 

 

Tháng 6, 

2010, 

Boston, 

USA 

Viện nghiên cứu 

cải tiến quốc tế - 

BIARI, Trường 

Đại học Brown 

http://watson.brown.edu/ 

 

3.2. Chương trình, đề tài hợp tác nghiên cứu khoa học với nước ngoài đã và đang 

triển khai 

Bảng 2.12. Chương trình, đề tài hợp tác nghiên cứu khoa học với nước ngoài trong 5 năm gần 

nhất liên quan đến ngành đăng kí đào tạo đã và đang triển khai. 

TT Tên chương trình, đề tài 

Cơ quan, tổ 

chức, nước hợp 

tác 

Năm bắt 

đầu/ Năm 

kết thúc 

Số SV 

 tham 

gia 

Kết quả 

NC trên 

tạp chí, 

website 

1  
Chương trình đào tạo cử 

nhân ngành KDQT 2+2 

Trường Đại học 

Wollongong, Úc 

2016-

2020 
30  

2  
Chương trình đào tạo cử 

nhân ngành TCNH 2+2 

Đại học 

Wollongong, Úc 

2016-

2020 
30  

3  

Dự án: Tăng trưởng nông 

nghiệp và thu nhập của 

người nghèo 

(Agricultural growth and 

poverty pockets) 

Đại học 

Copenhagen (Đan 

Mạch) 

2014 

04 

Nghiên 

 cứu 

sinh 

4 Tiến sĩ 

 

https://www.vhttdlkv3.gov.vn/Hoi-thao-nguon-nhan-luc-DBSCL/Toa-dam-ve-Phat-trien-nguon-nhan-luc-du-lich-tai-khu-vuc-Dong-bang-song-Cuu-Long.16369.detail.aspx
https://www.vhttdlkv3.gov.vn/Hoi-thao-nguon-nhan-luc-DBSCL/Toa-dam-ve-Phat-trien-nguon-nhan-luc-du-lich-tai-khu-vuc-Dong-bang-song-Cuu-Long.16369.detail.aspx
https://www.vhttdlkv3.gov.vn/Hoi-thao-nguon-nhan-luc-DBSCL/Toa-dam-ve-Phat-trien-nguon-nhan-luc-du-lich-tai-khu-vuc-Dong-bang-song-Cuu-Long.16369.detail.aspx
https://www.vhttdlkv3.gov.vn/Hoi-thao-nguon-nhan-luc-DBSCL/Toa-dam-ve-Phat-trien-nguon-nhan-luc-du-lich-tai-khu-vuc-Dong-bang-song-Cuu-Long.16369.detail.aspx
https://www.vhttdlkv3.gov.vn/Hoi-thao-nguon-nhan-luc-DBSCL/Toa-dam-ve-Phat-trien-nguon-nhan-luc-du-lich-tai-khu-vuc-Dong-bang-song-Cuu-Long.16369.detail.aspx
http://watson.brown.edu/
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3.3. Các hình thức hợp tác quốc tế khác 

Bảng 2.13. Tham gia các Chương trình tập huấn, Hội nghị, Hội thảo nhằm nâng cao năng lực 

nghiên cứu khoa học với nước ngoài trong 5 năm gần nhất liên quan đến ngành đăng kí đào 

tạo đã và đang triển khai 

TT Tên chương trình, đề tài 

Cơ quan, tổ 

chức, nước 

hợp tác 

Thời 

gian, địa 

điểm 

Tham gia 

Kết quả 

NC trên 

tạp chí, 

website 

1  
Inclusive and Sustainable 

Enterprise development 

Helvetas, Viet 

Nam 

13-17/7/ 

2019 

01 Giảng 

viên, Bộ môn 

QTDVDLLH 

Chứng 

nhận 

2  

Phân tích hệ thống thị 

trường và Thiết kế chính 

sách 

Helvetas, Viet 

Nam 

30/7-

03/8/2018, 

Indonesia 

02 Giảng 

viên, Bộ môn 

QTDVDLLH  

Chứng 

nhận 

3  

Sustainable Agriculture 

Focused on Farm Tourism 

Industry 

ASEAN-

MAFF Japan 

CB Project 

May 17-

30, 2015 

01 Giảng 

viên, Bộ môn 

QTDVDLLH 

Chứng 

nhận 

4  

Đào tạo Phương pháp đánh 

giá tác động chương trình 

(Impact evaluation 

methods) 

Đại học 

Groningen và 

Đại học Cần 

Thơ 

2017 

Cần Thơ 

35 Giảng 

viên 

Chứng chỉ 

hoàn thành 

khóa học 

5  

Tập huấn ProGRANT: 

Proposal Writing 

for Research Grants 

DAAD, Đức 
2015 

Hà Nội 

01 Giảng 

viên Bộ môn 

KDQT 

Chứng chỉ 

hoàn thành 

khóa học 

6  

The Eighth Vietnam 

Economist Annual Meeting 

(VEAM 2015) 

Đại học Thái 

Nguyên 

2015 

Thái 

Nguyên 

01 Giảng 

viên Bộ môn 

KDQT 

01 Bài 

tham luận 

7  

Hội thảo quốc tế: Thương 

mại điện tử - Cơ hội và 

thách thức trong nền kinh tế 

hội nhập 

Đại học Đà 

Lạt 

6/2015 

Đà Lạt 

01 Giảng 

viên Bộ môn 

KDQT 

01 Bài 

tham luận 

8  
Tập huấn Data Analysis in 

qualitative research 

Đại học An 

Giang và Đại 

học Giessen, 

Đức 

11/2014 

An Giang 

01 Giảng 

viên Bộ môn 

KDQT 

Chứng chỉ 

hoàn thành 

khóa học 
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4. Nghiên cứu khoa học 

Bảng 2.14. Kết quả nghiên cứu khoa học liên quan đến ngành đăng kí đào tạo trong 5 năm trở 

lại đây 

TT 
Tên chương trình, 

đề tài 

Cơ quan, 

tổ chức 

hợp tác 

Năm bắt 

đầu/ Năm 

kết thúc 

Số SV 

tham gia 

Kết quả NC trên tạp 

chí, website 

1  
Đề tài cấp Bộ: Giải 

pháp nâng cao 

năng lực nguồn 

nhân lực du lịch 

vùng ĐBSCL 

Bộ Giáo 

dục và đào 

tạo 
2016-2018 6 

03 bài báo khoa học 

đăng trên tạp chí khoa 

học được HĐCDGSNN 

công nhận 

https://sj.ctu.edu.vn/ql/d

ocgia/timkiem.html 

2  

Khảo sát, điều tra, 

thống kê du lịch 

thành phố Càn Thơ 

Sở Văn 

hóa thể 

thao du 

lịch Cần 

Thơ 

2019 10 Báo cáo kết quả khảo sát 

3  
Đề tài cấp cơ sở: 

Nâng cao chất 

lượng dịch vụ công 

viên trên địa bàn 

quận Ninh Kiều, 

TP Cần Thơ 

Phòng 

Kinh tế, 

Quận 

Ninh 

Kiều, TP 

Cần Thơ 

2014-2015 2 

01 bài báo khoa học 

đăng trên tạp chí khoa 

học được HĐCDGSNN 

công nhận 

 

https://sj.ctu.edu.vn/ql/d

ocgia/timkiem.html 

4  Hoạt động xuất 

khẩu của các công 

ty đa quốc gia tại 

Việt Nam và giải 

pháp tăng cường 

liên kết với khu 

vực doanh nghiệp 

trong nước 

 

2014/2016 10 

03 bài báo khoa học 

đăng trên tạp chí uy tín 

trong nước, 02 bài báo 

đăng trên tạp chí nước 

ngoài 

http://ce.ctu.edu.vn/  

5  Nghiên cứu sự 

thâm nhập tài sản 

địa phương của các 

công ty đa quốc gia 

thông qua các 

phương thức gia 

nhập thị trường 

khác nhau tại Đồng 

bằng sông Cửu 

Long 

 

2013/2014 

 

 

 

 

 

 

01 bài báo khoa học 

đăng trên tạp chí khoa 

học có uy tín trong nước 

http://ce.ctu.edu.vn/  

https://sj.ctu.edu.vn/ql/docgia/timkiem.html
https://sj.ctu.edu.vn/ql/docgia/timkiem.html
https://sj.ctu.edu.vn/ql/docgia/timkiem.html
https://sj.ctu.edu.vn/ql/docgia/timkiem.html
http://ce.ctu.edu.vn/
http://ce.ctu.edu.vn/
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TT 
Tên chương trình, 

đề tài 

Cơ quan, 

tổ chức 

hợp tác 

Năm bắt 

đầu/ Năm 

kết thúc 

Số SV 

tham gia 

Kết quả NC trên tạp 

chí, website 

6  Tư vấn “Đánh giá 

tổng kết tình hình 

phát triển kinh tế-

xã hội thành phố 

Cần Thơ giai đoạn 

1986 đến 2015” 

 

2014/2015  http://ce.ctu.edu.vn/ 

7  
Nghiên cứu mối 

quan hệ giữa lòng 

tin và hành vi mua 

sắm trực tuyến của 

sinh viên Trường 

Đại học Cần Thơ  

Đại học 

Cần Thơ 
2015-2015 01 

01 bài đăng kỷ yếu Hội 

thảo phát triển kinh tế 

XH và giảm nghèo vùng 

ĐBSCL – Khoa kinh tế, 

Đại học Cần Thơ; 

http://sj.ctu.edu.vn/ql/do

cgia/ 

 

5. CTĐT nước ngoài và chứng nhận CTĐT nước ngoài đã được kiểm định hoặc được 

cơ quan có thẩm quyền của nước đó cho phép thực hiện và cấp văn bằng. 

Chương trình đào tạo cử nhân CLC ngành QTDVDL&LH hàng xây dựng dựa trên 

CTĐT cử nhân ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành của Đại học Prince of Songkla 

(Bảng 2.15) và CTĐT cử nhàn ngành Quản trị kinh doanh của Đại học Wollongong trong 

khuôn khổ hợp tác với Trường Đại học Cần Thơ theo hình 2+2 (Bảng 2.16). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ce.ctu.edu.vn/
http://sj.ctu.edu.vn/ql/docgia/
http://sj.ctu.edu.vn/ql/docgia/
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Bảng 2.15. Chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ 

hành, Đại học Prince of Songkla 

Program structure 

To graduate, students must complete a minimum requirement of 141 credits. The 

curriculum is divided into General Education courses (31 credits), Specific courses (92 

credits), free elective courses (6 credits) and internship (12 credits) 

I. General Education Courses 31 Credits 

Social Sciences and Humanities 9 Credits 

Mathematics and Statistics 6 Credits 

English (Foreign Language) 12 Credits 

Physical Education     3 Credits 

Co-curricular Activities 1 Credits 

II. Core Courses 92 Credits 

Business Foundation Courses 47 Credits 

 - Business Administration 18 Credits 

 - Hospitality and Tourism   29 Credits 

Professional Courses 45 Credits 

 - Professional Foundation Courses 33 Credits 

 - Specialization Courses 12 Credits 

III. Free Elective Courses 6 Credits 

IV.  Practical Training and Co-operation Education 12 Credits 

Nguồn: Trường Đại học Prince of Songkla, Thái Lan 

http://www.fht.psu.ac.th/fht/index.php/en/bba/curriculum-structure-trm#59 

 

 

 

http://www.fht.psu.ac.th/fht/index.php/en/bba/curriculum-structure-trm#59
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Bảng 2.16. Chương trình đào tạo cử nhân Kinh doanh (Bachelor of Business) tại Trường Đại 

học Wollongong (Úc) 

Course STRUCTURE 

To qualify for award of the degree of Bachelor of Business a candidate shall accrue an aggregate of at least 144 

credit points by satisfactory completion of the following core subjects 

Subject Code subject Name Credit Points 

ACCY111  
Accounting Fundamentals In Society 6 

COMM101  
Principles of Responsible Business 6 

COMM121  
Statistics for Business 6 

ECON100  
Economic Essentials for Business 6 

FIN 111  
Introductory Principles of Finance 6 

MGNT110  
Introduction to Management 6 

MARK101  
Marketing Principles 6 

Plus at least one subject from the following: 

OPS 113  
Business Oriented Information Systems 6 

 

ACCY112  
Accounting In Organisations 6 

 

ECON102  
Economics and Society 6 

 

MGNT102  
Business Communications 6 

 

Capstone subject: 

COMM331  
Integrative Business Capstone 6 

 

Plus at least 48 credit points of subjects chosen from the Faculty Schedule of which 

18 credit points must be from 300 level Commerce subjects successfully completed at a pass 

grade or better.  

Plus additional subjects from any Faculty to reach 144 credit points. No more than 72 

credit points shall be for 100 level subjects.  

Nguồn: Trường Đại học Wollongong, Úc 

https://www.uow.edu.au/handbook/yr2019/ug/H19000086.html  

https://solss.uow.edu.au/apir/public_subjectview.subject_info_view?p_subject_code=ACCY111
https://solss.uow.edu.au/apir/public_subjectview.subject_info_view?p_subject_code=COMM101
https://solss.uow.edu.au/apir/public_subjectview.subject_info_view?p_subject_code=COMM121
https://solss.uow.edu.au/apir/public_subjectview.subject_info_view?p_subject_code=ECON100
https://solss.uow.edu.au/apir/public_subjectview.subject_info_view?p_subject_code=FIN%20111
https://solss.uow.edu.au/apir/public_subjectview.subject_info_view?p_subject_code=MGNT110
https://solss.uow.edu.au/apir/public_subjectview.subject_info_view?p_subject_code=MARK101
https://solss.uow.edu.au/apir/public_subjectview.subject_info_view?p_subject_code=OPS%20113
https://solss.uow.edu.au/apir/public_subjectview.subject_info_view?p_subject_code=ACCY112
https://solss.uow.edu.au/apir/public_subjectview.subject_info_view?p_subject_code=ECON102
https://solss.uow.edu.au/apir/public_subjectview.subject_info_view?p_subject_code=MGNT102
https://solss.uow.edu.au/apir/public_subjectview.subject_info_view?p_subject_code=COMM331
https://www.uow.edu.au/handbook/yr2019/ug/H19000086.html
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6. Chứng nhận đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục đang trong thời gian 

kiểm định 

Chương trình đào tạo trình độ đại học QTDVDL&LH (chương trình đại trà) được 

thực hiện kiểm định chất lượng nội bộ theo tiêu chuẩn AUN-QA (Asia University Network) 

năm 2019 theo Quyết định số 799/QĐ-ĐHCT, ngày 22/3/2019 (Phụ lục 17a) và đạt kết quả: 

4,6 điểm (Phụ lục 17b). 

7. Dự toán kinh phí thực hiện  

7.1   Thực hiện đề án và tuyển sinh  

Căn cứ theo khung kế hoạch triển khai và nhiệm vụ từng năm và các thông tư hướng 

dẫn về tài chính, đề án được triển khai vào tháng 9/2022.   

Giai đoạn thực hiện đề án: 2022-2026 (4,5 năm học = 9 học kỳ) 

Đề án đào tạo trình độ đại học CLC ngành QTDVDLLH được xây dựng trên cơ sở 01 

khóa học 4,5 năm, từ tháng 9/2022 đến tháng 1/2027. Đây là thời gian tối thiểu để sinh viên 

tốt nghiệp ra trường (vào tháng 1/2027), thời gian này được dùng làm cơ sở tính toán kết 

quả đào tạo. 

Tuyển sinh 

Đề án đào tạo trình độ đại học CLC ngành QTDVDLLH dự kiến bắt đầu tuyển sinh 

vào tháng 9/2022 và mỗi năm CTĐT CLC ngành QTDVDLLH đều tuyển sinh thêm khóa 

mới. Chỉ tiêu tuyển sinh dự kiến là 40 sinh viên/khóa/năm.  

Tính đến tháng 9/2026, chương trình tiếp nhận 4 khóa tuyển sinh với tổng số 160 

sinh viên (chỉ tiêu tuyển sinh là 40 SV/khóa x 4 năm), cụ thể như sau: 

Khóa 1 (tuyển vào 9/2022): Tốt nghiệp ra trường vào đợt 1/2027  40 SV 

Khóa 2 (tuyển vào 9/2023): Bắt đầu vào học năm thứ 2   40 SV 

Khóa 3 (tuyển vào 9/2024): Bắt đầu vào học năm thứ 3   40 SV 

Khóa 4 (tuyển vào 9/2025): Bắt đầu vào học năm thứ 4   40 SV 

Như vậy, tổng số sinh viên trong giai đoạn thực hiện đề án (4 năm) là 160.  

7.2. Đầu tư cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy  

Dự kiến mỗi lớp CLC sẽ được bố trí phòng học cố định với đầy đủ trang thiết bị học 

tập (bảng viết, màn chiếu, máy tính và màn hình cảm ứng, mạng internet cố định và không 

dây, tivi) và các trang thiết bị cần thiết khác. Ngoài ra, CTĐT CLC còn yêu cầu được trang 

bị 01 phòng thảo luận chuyên đề và 01 phòng mô phỏng thực tập nghiệp vụ lễ tân khách 

sạn. Như vậy, nhà trường cần đầu tư 01 phòng học cho sinh viên CLC mỗi năm theo kế 

hoạch tuyển sinh. Nguồn kinh phí đầu tư dự kiến từ kinh phí nhà trường. Dự trù kinh phí 

đầu tư mới cho mỗi phòng học là 800 triệu đồng/phòng và chi phí này không được tính vào 

chi phí đào tạo. Nhà trường có thể tính chi phí khấu hao máy móc, trang thiết bị vào chi phí 
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tái đầu tư từ chênh lệch thu chi. Chi phí này được dự kiến sử dụng để nâng cấp các phòng 

học, trang thiết bị phục vụ giảng dạy chất lượng cao (nâng cấp các phòng học hiện có của 

Khoa Kinh tế). Bảng 2.17 dưới đây trình bày chi tiết tổng chi phí đầu tư ban đầu. 

      Bảng 2.17: Tổng chi đầu tư ban đầu Đvt: 1.000 đồng 

Tổng chi đầu tư ban đầu 1.405.000 

Phòng học: Máy chiếu, máy tính, máy điều hòa 800.000 

Phòng thực hành chuyên môn 400.000 

Trang bị  thư viện chuyên sâu 100.000 

Xây dựng đề án mở ngành 

Thẩm định chương trình đào tạo 

Khảo sát nhu cầu để xây dựng CTĐT CLC QTDVDL&LH 

 100.000 

Thiết kế website CTĐT CLC QTDVDL&LH (trực thuộc ĐHCT) 5.000 

 

7.3 Thu học phí  

Học phí của CTĐT CLC ngành QTDVDL&LH được xây dựng theo Khoản 3 Điều 3 

của Nghị định 86/2015/NĐ-CP và công văn số 147/ĐHCT-TC về mức học phí áp dụng cho 

năm học 2020-2021. Mức học phí dự kiến là 33 triệu đồng/SV/năm; và mức học phí này sẽ 

cố định cho toàn khóa học. Mức tăng học phí cho các khóa tiếp theo dự kiến không quá 

15% hàng năm. Mức thu học phí không bao gồm học phí cho chương trình tiếng Anh tăng 

cường dành cho sinh viên không đủ điều kiện ngoại ngữ đầu vào. 

Lộ trình thu học phí qua các năm: cố định học phí trong từng năm và tăng học phí 

bình quân là 15% qua các năm. 

Mức học phí của khóa học (theo Quy chế chi tiêu nội bộ 2021) 

Năm 1 là 33 triệu đồng x 40 SV = 1.320.000.000 đồng 

Năm 2 là 33 x 115% triệu đồng x 40 SV = 1.518.000.000 đồng 

Năm 3 là 33 x 115% x 115% triệu đồng x 40 SV = 1.745.700.000 đồng 

Năm 4 là 33 x 115% x 115% x 155% triệu đồng x 40 SV = 2.007.555.000 đồng 

Tổng thu: 6.591.255.000 đồng/khóa học (4,0 năm). Trong đó, tổng thu trung bình mỗi 

khóa học trong 4 năm học là 1.647.813.750 đồng. 
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7.4 Chi phí thực hiện 

Bảng 2.18 dưới đây trình bày thông tin chung để làm căn cứ tính chi phí triển khai đề án: 

Bảng 2.18: Thông tin chung làm căn cứ tính chi phí cho dự án 

Chỉ tiêu   Ghi chú 

Số tín chỉ/khoá học (trừ 10 TC 

LVTN) 

136 Tổng số tín chỉ của CTĐT CLC là 146 TC (có 10 

TC LVTN) 

Số SV làm LVTN BQ/năm 10 LVTN (tiếng Anh) 

Số năm/khoá học 4,5 Học kỳ cuối xem như SV làm LVTN (thời gian 

học 4 năm) 

Số tín chỉ BQ/năm học 34   

Số tiết BQ/năm học 510   

Tỷ lệ % số tiết dạy bằng tiếng 

Anh 

32,8% Tính dữ liệu ghi 32,8% dạy bằng tiếng Anh 

Tỷ lệ % số tiết dạy bằng tiếng 

Việt 

67,2%   

Hệ số đào tạo CLC 1,3 Tính hệ số chương trình CLC 1,3 lần đơn mức 

chi giờ chính quy; hiện nay bậc Thạc sĩ là 1,5 lần 

 

Trên cơ sở những thông tin từ Bảng 2.18, các chi phí có liên quan đến việc triển khai 

đề án được trình bày chi tiết cũng những ghi chú đính kèm. Những chi phí triển khai bao 

gồm các khoản chi theo qui định, chi phí trực tiếp đào tạo, chi phí thực tập, thực tế, chi phí 

quản lý, điều hành và chi phí khấu hao dự tính 10%/năm của tổng chi. Bảng 2.19 cho thấy 

tổng các khoản chi này là 1.097.312.000 đồng. Điều này cho thấy việc thu học phí dự kiến 

là rất có lợi cho người học. Phần thu hàng năm đối với mỗi sinh viên chỉ để bù đắp với 

những khoản chi theo qui định và những chi phí khác có liên quan. 
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     Bảng 2.19: Các khoản chi có liên quan đến việc triển khai dự án                                            

                                                                                                 Đvt: 1.000 đồng 

NỘI DUNG SỐ TIỀN GHI CHÚ 

TỔNG CHI (1+2+3+4+5)       1.097.312    

 1. Các khoản chi theo quy định          856.863    

 Trích 40% học phí vào quỹ lương  659.126   Các đinh mức theo quy định 

Nhà nước, tạo quỹ lương  

 Học bổng sinh viên (8% học phí)            

131.825  

 Các đinh mức theo quy định 

Nhà nước  

 Hỗ trợ NCKH  (4% học phí)  65.913    

 2. Chi phí trực tiếp đào tạo  240.124    

 Chi giảng dạy bằng tiếng Anh            20.445  Hệ số 1,5 là giảng dạy bằng 

ngôn ngữ tiếng Anh (trừ giảng 

viên chuyên ngữ)  

 Chi giảng dạy bằng tiếng Việt            41.888   Hệ số 1,3 là giảng dạy bằng 

ngôn ngữ tiếng Việt  

 Mời GV nước ngoài (100 triệu 

đồng/học phần; 2học phần/khóa)  

          52.000   Hệ số 20,0 là tạm tính mức chi 

GV nước ngoài khoảng 25 

tiết/năm (45 tiết/HP), chỉ mời 2 

học phần/khoá; bình quân 100 

triệu đồng/học phần  

 LVTN+Hội đồng (17tiết/sv+6 

tiết/SV)*LVTN BQ/năm  

          31.050  
  

 Mời DN cùng HD LVTN (1 trđ/SV)            10.000   Tạm tính chi cho người hướng 

dẫn ở Doanh nghiệp 1 triệu 

đồng/SV  

 Mời doanh nghiệp báo cáo chuyên đề            15.000    

 Đánh giá học phần (5sv/tiết*13 

HP/năm)  

          21.091  
  

 Cố vấn học tập              4.160    

 Tiếng Anh tăng cường                      -     Sinh viên học riêng  

 Dự phòng phí phát sinh (2,7% doanh 

thu)  

44.491  
  

 3. Chi phí thực tập, thực tế          122.000    

 SV đi thực tập, thực tế BQ mỗi năm/lớp            30.000    

 Thực tập, thực hành (tại doanh nghiệp, 

phòng mô phỏng)  

          10.000  
  

 Trao đổi SV quốc tế BQ/năm 

(3sv/khóa)  

          30.000  
  

 Phần mềm quản lý khách sạn, cơ sở dữ 

liệu, tài liệu học tập  

          12.000  
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NỘI DUNG SỐ TIỀN GHI CHÚ 

 Chi phí sửa chữa tài sản, phát sinh 

khác…  

          15.000  
  

 Tiền điện, nước/năm            25.000    

 4. Chi phí quản lý, điều hành           62.000    

 PCQL điều hành            28.000   Theo Quy chế CTNB   

 Văn phòng phẩm              6.000    

 Quảng bá CTCLC đến trường PTTH 

hàng năm  

          10.000  
  

 Hội thảo đút kết kinh nghiệm hàng năm             12.000    

 Tiếp khách và hợp tác quốc tế 

(BQ/năm/lớp)  

            6.000  
  

 5. Chi phí khấu hao dự tính 

10%/nămcủa tổng chi đầu tư ban đầu  

        140.500  
  

 

 TRƯỞNG KHOA 

  

 Lê Khương Ninh 
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Bảng 2.2: Danh sách giảng viên cơ hữu tham gia giảng dạy các học phần của ngành đào 

tạo CLC  

Số 

TT 

Họ và tên, năm 

sinh, chức vụ 

hiện tại 

Chức 

danh 

khoa học, 

năm 

phong 

Học vị, nước, 

năm tốt 

nghiệp 

Ngành, 

chuyên ngành 

Học phần dự kiến 

đảm nhiệm 

1  

Hồ Lê Thu 

Trang, 1983, 

Phó bộ môn 

 

Tiến sĩ, 

HongKong 

2014 

Quản trị du lịch 

và dịch vụ 

Marketing du lich; 

QTKD lữ hành 

2  

Huỳnh Trường 

Huy, 1977, 

Trưởng bộ môn 

PGS, 2016 
Tiến sĩ, Bỉ, 

2012 

Kinh tế ứng 

dụng 

Kỹ thuật đàm phán; 

Phương pháp NC 

trong KD 

3  

Nguyễn Phú 

Son, 1964, 

Giảng viên 

PGS, 2013 
Tiến sĩ, Bỉ, 

2010 

Kinh tế ứng 

dụng 

Marketing địa 

phương; Marketing 

du lịch 

4  

Lưu Tiến Thuận, 

1973, Trưởng bộ 

môn 

 
Tiến sĩ,            

Đài Loan, 2012 

Kinh tế, Quản 

trị kinh doanh 

Marketing căn bản; 

Quản trị thương 

hiệu  

5  

Ngô Mỹ Trân, 

1980, Phó bộ 

môn 

 
Tiến sĩ, Bỉ, 

2014 

Kinh tế, Quản 

trị kinh doanh 

Toán Kinh tế; Mô 

phỏng tìn huhống 

trong KD 

6  

Nguyễn Quốc 

Nghi,1983, 

Giảng viên 

 
Tiến sĩ, Việt 

Nam, 2016 

Kinh tế nông 

nghiệp 

Tổ chức sự kiện và 

lễ hội; Marketing 

địa phương  

7  

 

Nguyễn Tuấn 

Kiệt, 1981, Phó 

bộ môn 

 
Tiến sĩ, Úc, 

2013 

Kinh tế, Kinh 

tế hành vi và 

thực nghiệm 

Toán kinh tế;  Dự 

báo kinh tế 

8  

Phan Anh Tú, 

1978, Trưởng 

Bộ môn 

 
Tiến sĩ, Hà 

Lan, 2012 

Kinh tế quốc tế 

và Kinh doanh 

Khởi sử doanh 

nghiệp; Phương 

pháp NC trong KD 

9  

Quan Minh 

Nhựt, 1968, 

Trưởng bộ môn 

PGS, 2015 
Tiến sĩ, Bỉ, 

2011 

Kinh tế ứng 

dụng 

Kinh tế vi mô, Kinh 

tế vĩ mô 

10  

Võ Văn Dứt, 

1979, Phó 

Trưởng Bộ môn 

PGS, 2017 
Tiến sĩ, Hà 

Lan, 2014 

Kinh tế, Kinh 

doanh quốc tế 

Quản trị hệ thống 

thông tin doanh 

nghiệp; Quản trị liên 

văn  hóa 
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Số 

TT 

Họ và tên, năm 

sinh, chức vụ 

hiện tại 

Chức 

danh 

khoa học, 

năm 

phong 

Học vị, nước, 

năm tốt 

nghiệp 

Ngành, 

chuyên ngành 

Học phần dự kiến 

đảm nhiệm 

11  

Phạm Lê Hồng 

Nhung, 1984, 

Giảng viên 

 
Tiến sĩ, Hàn 

Quốc, 2019 

Kinh tế, Quản 

trị nhà hàng, 

khách sạn 

Quản trị du lịch và 

dịch vụ; QTKD nhà 

hàng 

12  

Lê Khương 

Ninh, 1965, 

Trưởng Khoa 

PGS, 2009 
Tiến sĩ, Hà 

Lan, 2003 
Kinh tế 

Kinh tế vi mô; Kinh 

tế vĩ mô 

 

13  

Cao Nhất Linh, 

1976, Trưởng 

Bộ môn 

 
Tiến sĩ, Pháp, 

2011 
Luật tư 

Luật Kinh tế 

 

14  

Nguyễn Thị 

Phương Dung, 

1982, Giảng 

viên 

 
Tiến sĩ, Việt 

Nam, 2016 

Kinh doanh và 

Quản lý 

Quản trị nguồn nhân 

lực; Quản trị học 

15  

Nguyễn Hữu 

Đặng, 1972, 

Trưởng Bộ môn 

 

Tiến sĩ, 

Philippines, 

2012 

Kinh tế, Kinh 

tế phát triển 

Nguyên lý kế toán; 

Thuế 

16  

Trần Thy Linh 

Giang, 1973, 

Giảng viên 

 
Thạc sĩ, Việt 

Nam, 2010 

Lý luận và 

phương pháp, 

Ngôn ngữ học 

Anh văn chuyên 

ngành du lịch 

17  

Dương Quế 

Nhu, 1982, 

Giảng viên 

 

Thạc sĩ, 

Philippines, 

2009 

Kinh tế 

Kinh tế du lịch; 

Kinh tế du lịch và 

môi trường 

18  

Lưu Thanh Đức 

Hải, 1965, Phó 

Trưởng Khoa 

PGS, 2009 
Tiến sĩ, Hà 

Lan, 2003 

Kinh tế, Quản 

trị kinh doanh 

Quản trị chuỗi cung 

ứng; Quản trị 

thương hiệu 

19  

Huỳnh Việt 

Khải, 1979, 

Trưởng bộ môn 

 
Tiến sĩ, Nhật 

bản, 2010 

Kinh tế tài 

nguyên 

Hệ thống thông tin 

toàn cầu; 

Thống kê trong KD 

20  

Huỳnh Nhựt 

Phương, 1983, 

Giảng viên 

 
Thạc sỹ, Úc, 

2011 
Marketing 

Digital Marketing, 

Pháp luật về các 

hiệp định TM  

21  

Phạm Lê Thông, 

1974, Trưởng 

Bộ môn 

PGS, 2015 
Tiến sĩ, Hà 

Lan, 2011 
Kinh tế 

Thống kê trong KD; 

Quản trị dự án 
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Số 

TT 

Họ và tên, năm 

sinh, chức vụ 

hiện tại 

Chức 

danh 

khoa học, 

năm 

phong 

Học vị, nước, 

năm tốt 

nghiệp 

Ngành, 

chuyên ngành 

Học phần dự kiến 

đảm nhiệm 

22  

Lê Nguyễn 

Đoan Khôi, 

Trưởng phòng  

PGS, 2014 
Tiến sĩ Hà Lan, 

2011 

Kinh tế và kinh 

doanh 

Quản trị chiến lược; 

Quản trị hệ thống 

thông tin DN 

23  

La Nguyễn Thùy 

Dung, 1977, Phó 

trưởng Bộ môn 

 
Tiến sĩ, Việt 

Nam, 2017 

Kinh tế, Kinh 

tế nông nghiệp 

Hành vi tổ chức; 

Hành vi khách hàng 

24  

Khưu Ngọc 

Huyền, 1989, 

Giảng viên 

 
Thạc sĩ, Việt 

Nam, 2014 

Quản trị kinh 

doanh 

Digital marketing; 

Đạo đức KD và 

VHDN 

25  

Nguyễn Thị Bảo 

Châu, 1990, 

Giảng viên 

 
Thạc sĩ, Việt 

Nam, 2015 

Kinh tế, Kinh 

doanh quốc tế 

Thực hành xây 

dựng nhóm, Quản 

trị sự thay đổi 

26  

Thái Văn Đại, 

1972, Phó bộ 

môn 

 
Thạc sĩ, Thái 

Lan, 2001 

Quản trị kinh 

doanh 

Kỹ năng giao tiếp; 

Phân tích hoạt động 

kinh doanh 

27  

Ong Quốc 

Cường, 1989, 

Giảng viên 

 
Thạc sĩ, Việt 

Nam, 2013 

Kinh tế, Quản 

trị kinh doanh 

Thực hành xây 

dựng nhóm; Kỹ 

năng giao tiếp 

28  

Võ Hồng 

Phượng, 1979, 

Giảng viên 

 
Thạc sĩ, Việt 

Nam, 2009 

Kinh tế, Quản 

trị kinh doanh 

Thực tập lĩnh vự c 

KSNH; Phương 

pháp tư duy và kỹ 

năng GQVĐ 

29  

Hoàng Thị Hồng 

Lộc, 1985, 

Giảng viên 

 

Thạc sĩ, Việt 

Nam 

(Fulbright), 

2012 

Chính sách 

công 

Thực tập lĩnh vực lữ 

hành; Tổ chức sự 

kiện và lễ hội 

30  

Nguyễn Tri Nam 

Khang, 1987, 

Giảng viên 

 
Thạc sĩ, Việt 

Nam, 2013 

Quản trị kinh 

doanh 

Thực tập lĩnh vực 

NH-KS 

 

31  

Nguyễn Thị Tú 

Trinh, 1989, 

Giảng viên 

 
Thạc sĩ, Việt 

Nam, 2014 

Quản trị kinh 

doanh 

Thực tập lĩnh vực lữ 

hành; Seminar 
ngànhQTDVDL&LH 

32  

Nguyễn Ánh 

Minh, 1985, 

Giảng viên 

 
Thạc sĩ, Hà 

Lan, 1999 

Chính sách 

công 

Thủ tục hải quan và 

cước phí 
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Số 

TT 

Họ và tên, năm 

sinh, chức vụ 

hiện tại 

Chức 

danh 

khoa học, 

năm 

phong 

Học vị, nước, 

năm tốt 

nghiệp 

Ngành, 

chuyên ngành 

Học phần dự kiến 

đảm nhiệm 

33  

Lê Thị Tố 

Quyên, 1988, 

Giảng viên 

 
Thạc sĩ, Thái 

Lan, 2015 

Quản lý văn 

hoá (văn hoá 

du lịch) 

Địa lý du lịch thế 

giới 

34  

Trịnh Chí Thâm, 

1986, Giảng 

viên 

 
Thạc sĩ, Úc, 

2015 

Khoa học Giáo 

dục 
Bản đồ du lịch 

35  

Lê Văn Nhương, 

1982, Giảng 

viên 

 
Tiến sĩ, Việt 

Nam, 2018 

Lý luận & 

PPDH địa lý 
Du lịch sinh thái 
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Từ 08/2009 – 08/2014 Trường Đại học Cần Thơ Giảng viên 
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Research in Tourism 2009 
2009 

Tạp chí khoa học Đại 

học Sejong, Hàn Quốc 

2 
Các yếu tố quyết định sự hài lòng và sẵn lòng quay 

lại của khách nội địa đối với du lịch tỉnh Sóc Trăng 
2012 

Tạp chí Khoa học Trường 

Đại học Cần Thơ 

3 
Phân khúc thị trường dịch vụ tour du lịch trọn gói 

tại Thành phố Cần Thơ 
2012 

Tạp chí Khoa học Trường 

Đại học Cần Thơ 

4 
Ảnh hưởng của các nhân tố tính cách thương hiệu 

laptop đến lòng trung thành của khách hàng tại 

Thành phố Cà Mau 
2014 

Tạp chí Khoa học Trường 

Đại học Cần Thơ 

5 
Water conservation and waste reduction 

management for increasing guest loyalty and green 

hotel practices 
2018 

International Journal of 

Hospitality Management 

  Cần Thơ, ngày   27     tháng 03 năm 2018 

 TL. HIỆU TRƯỞNG Người khai ký tên 

 TRƯỞNG PHÒNG QLKH 

 

 

  HỒ LÊ THU TRANG 
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LÝ LỊCH KHOA HỌC 
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Họ và tên: HUỲNH TRƯỜNG HUY  Giới tính: Nam 

Ngày, tháng, năm sinh:   04-06-1977 Nơi sinh: Cần Thơ 

Quê quán: Cần Thơ Dân tộc: Hoa 

Học vị cao nhất: Tiến sĩ Năm, nước nhận học vị: 2012, Bỉ 

Chức danh khoa học: PGS Năm bổ nhiệm: 2017  

Chức vụ hiện tại: Trưởng bộ môn 

Đơn vị công tác hiện tại: Khoa Kinh tế, ĐH Cần Thơ; và Trung tâm Chuyển giao công nghệ 

và Dịch vụ, ĐH Cần Thơ. 

Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: 51L1, đường 3/2, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ 

Điện thoại liên hệ: CQ: 0710.3838831; NR: 0292 3839008    DĐ: 0939.409555 

Fax: 0292. 3839168      E-mail: hthuy@ctu.edu.vn 

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO 

1. Đại học: 

Hệ đào tạo: Chính quy tập trung 

Nơi đào tạo: ĐH Cần Thơ 

Ngành học: Kinh tế ngoại thương 

Nước đào tạo:  Việt Nam                                  Năm tốt nghiệp: 2000 

2. Sau đại học: 

-   Thạc sỹ chuyên ngành: Kinh tế phát triển và toàn cầu hóa Năm cấp bằng: 2003 

Nơi đào tạo: Viện Quản lý và chính sách phát triển, ĐH Antwerp, Bỉ. 

-   Bằng Tiến sỹ chuyên ngành: Kinh tế ứng dụng Năm cấp bằng: 2012 

Nơi đào tạo: ĐH Antwerp, Bỉ. 

- Tên luận án: “Economic perspectives of internal migration in Vietnam: A focus on the 

Mekong River Delta region” (Những khía cạnh kinh tế của di cư nội địa tại Việt Nam: 

Phân tích tập trung cho vùng ĐBSCL) 

3.  Ngoại ngữ:        1. Anh văn                          Mức độ sử dụng: Thành thạo 
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III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN 

THỜI GIAN NƠI CÔNG TÁC CÔNG VIỆC ĐẢM NHIỆM 

2000 – 2002 Khoa Kinh tế-QTKD, ĐH Cần Thơ Giảng dạy 

2002 – 2003 Viện Quản lý và chính sách phát 

triển, ĐH Antwerp, Bỉ 

Học cao học 

2003 – 2007 Khoa Kinh tế-QTKD, ĐH Cần Thơ Giảng dạy 

2007 – 2012 ĐH Antwerp, Bỉ Nghiên cứu sinh 

2013 - Nay Khoa Kinh tế, ĐH Cần Thơ 

Trung tâm Chuyển giao công nghệ và 

Dịch vụ, ĐHCT (kiêm nhiệm) 

Giảng dạy, Trưởng bộ môn 

 

IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 

Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia: 

TT Tên đề tài nghiên cứu  

Năm bắt 

đầu/Năm 

hoàn thành 

Đề tài cấp (NN, 

Bộ, ngành, 

trường) 

Trách 

nhiệm 

tham gia 

trong đề 

tài 

1.  Phân tích chuỗi giá trị sản phẩm 

nông nghiệp, thủy sản tỉnh An 

Giang 

2017-2018 Dự án 

ENHANCE, ILO  

Thành viên 

2.  Phân tích chuỗi giá trị tôm vùng 

Tây Nam Bộ 

2017-2019 Đề tài cấp Nhà 

nước 

Thành viên 

3.  Rà soát và xây dựng phát triển 

chuỗi giá trị chỉ xơ dừa, huyện Mỏ 

Cày Nam, tỉnh Bến Tre 

2016 Dự án AMD Bến 

Tre 

Tư vấn 

trưởng  

4.  Rà soát và xây dựng phát triển 

chuỗi giá trị gà, huyện Mỏ Cày 

Bắc, tỉnh Bến Tre 

2016 Dự án AMD Bến 

Tre 

Tư vấn 

trưởng  

5.  Rà soát và xây dựng phát triển 

chuỗi giá trị chôm chôm huyện 

Châu Thành, tỉnh Bến Tre 

2016 Dự án AMD Bến 

Tre 

Tư vấn 

trưởng  

6.  Xây dựng kế hoạch nâng cấp chuỗi 

giá trị dừa  tỉnh Trà Vinh 

2016 Dự án SME Trà 

Vinh 

Thành viên 

7.  Xây dựng kế hoạch nâng cấp chuỗi 

giá trị đậu phộng tỉnh Trà Vinh 

2016 Dự án SME Trà 

Vinh 

Thành viên 

8.  Xây dựng kế hoạch chuỗi giá trị 

thích ứng với biến đổi khí hậu 

2015-2016 Dự án AMD Bến 

Tre 

Tư vấn 

trưởng 

9.  Giải pháp nâng cao năng lực nguồn 

nhân lực du lịch vùng ĐBSCL 

2016-2017 Bộ GD&ĐT Chủ nhiệm 
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TT Tên đề tài nghiên cứu  

Năm bắt 

đầu/Năm 

hoàn thành 

Đề tài cấp (NN, 

Bộ, ngành, 

trường) 

Trách 

nhiệm 

tham gia 

trong đề 

tài 

10.  Nâng cao chất lượng dịch vụ công 

viên trên địa bàn quận Ninh Kiều, 

thành phố Cần Thơ 

2014-2015 Quận Ninh Kiều, 

TPCT 

Chủ nhiệm 

11.  Phân tích lựa chọn các sản phẩm lợi 

thế cạnh tranh tỉnh Trà Vinh 

2015 Dự án SME Trà 

Vinh 

Tư vấn phó 

12.  Thực trạng và giải pháp thúc đẩy 

hoạt động nghiên cứu khoa học của 

giảng viên nữ tại Trường đại học 

Cần Thơ 

2014 Trường Chủ nhiệm 

13.  Xây dựng kế hoạch thông tin-giáo 

dục-truyền thông cho DNNVV tỉnh 

Sóc Trăng 

2013 Dự án SME Sóc 

Trăng 

Đồng chủ 

trì 

14.  Khảo sát đánh giá và nâng cấp 

chuỗi ngành hàng phục vụ người 

nghèo tỉnh Bến Tre (IFAD, 2012, 

trưởng nhóm tư vấn) 

2012 Dự án IFAD-

DBRP Bến Tre 

Tư vấn 

trưởng 

15.  Phân tích chuỗi giá trị ngành hàng 

bò, cừu, dê tỉnh Ninh Thuận 

2012 Địa phương (Dự 

án IFAD Ninh 

Thuận) 

Tham gia 

16.  Phân tích chuỗi giá trị ngành hàng 

táo, tỏi, nho tỉnh Ninh Thuận 

2012 Địa phương (Dự 

án IFAD Ninh 

Thuận) 

Tham gia 

17.  Phân tích hành vi sử dụng túi ni lông 

và phản ứng chi trả ở TP Cần Thơ 
2010 Trường Tham gia 

18.  Phân tích các yếu tố quyết định 

chọn nơi làm việc của sinh viên ĐH 

Cần Thơ 

2010 Trường Tham gia 

19.  Nghiên cứu chuỗi giá trị gạo ở 

ĐBSCL  

2010 Hợp tác (World 

Bank) 

Tham gia 

20.  Phân tích các yếu tố và giải pháp 

phát triển ngành nghề truyền thống 

ở ĐBSCL 

2008 Bộ Chủ nhiệm 

21.  Phân tích thực trạng di cư lao động 

của đồng bào Khơme ở Trà Vinh 

2007 Trường Chủ nhiệm 

22.  Phân tích tác động của KHKT đến 

hiệu quả sản xuất lúa ở Cần Thơ và 

Sóc Trăng 

2006 Trường Chủ nhiệm 

23.  Nghiên cứu kênh thị trường cá tra ở 

An Giang  

2007 Hợp tác 

(Dự án NPT-Hà 

Lan) 

Chủ nhiệm 
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TT Tên đề tài nghiên cứu  

Năm bắt 

đầu/Năm 

hoàn thành 

Đề tài cấp (NN, 

Bộ, ngành, 

trường) 

Trách 

nhiệm 

tham gia 

trong đề 

tài 

24.  Phân tích thu nhập và đa dạng hóa 

thu nhập ở ĐBSCL 

2006 Hợp tác 

(Dự án NPT-Hà 

Lan) 

Chủ nhiệm 

Các công trình khoa học đã công bố:  

TT Tên công trình Năm công 

bố 

Tên tạp chí 

1.  Phân tích khung năng lực nghề nghiệp của nhân viên 

trong lĩnh vực nhà hàng-khách sạn tại thành phố Cần 

Thơ 

2018 Khoa học Kinh tế 

2.  Bất bình bẳng cơ hội việc làm và thu nhập giữa lao 

động nhập cư và địa phương trong các doanh nghiệp 

tại thành phố Cần Thơ 

2018 Khoa học Quản lý 

và Kinh tế 

3.  Phân tích các yếu tố cấu thành năng lực nghề nghiệp 

trong lĩnh vực lữ hành tại thành phố Cần Thơ 

2018 Khoa học (ĐH 

Cần Thơ) 

4.  Đánh giá mức độ đáp ứng với nghề nghiệp của sinh 

viên ngành du lịch ở ĐBSCL 

2018 Khoa học và Kinh 

tế phát triển 

5.  Phân tích các yếu tố cấu thành năng lực nghề nghiệp 

của nhân lực ngành du lịch tỉnh bạc liêu 

2017 Khoa học (ĐH 

Trà Vinh) 

6.  Phân tích hành vi ứng phó trong điều kiện không 

chắc chắn về việc làm của nhân viên ngân hàng tại 

thành phố Cần Thơ 

2017 Kinh tế và Phát 

triển 

7.  Ước lượng giá trị kinh tế du lịch của thành phố cần 

thơ theo phương pháp chi phí du lịch cá nhân 

2016 Kinh tế và Phát 

triển 

8.  Economic effects of labor migration on agricultural 

production f farm households in the Mekong River 

Delta region of Vietnam 

2016 Asian and Pacific 

Migration Journal 

9.  Phân tích mối tương quan giữa phát triển đô thị hóa 

và thu nhập vùng ĐBSCL 

2016 Khoa học Thương 

mại 

10. 1 Estimation of family labor supply: Evidence from the 

MeKong River Delta in Viet Nam 

2015 Khoa học Trường 

ĐH Cần Thơ 

11.  Đánh giá năng lực nghề nghiệp của nhân viên du lịch 

tại các điểm đến du lịch vùng đồng bằng sông Cửu 

Long 

2015 Khoa học Thương 

mại 

12.  Tác động của đô thị hóa đến phát triển thương mại 

dịch vụ tại đồng bằng sông Cửu Long 

2015 Khoa học Thương 

mại 

13. 1 Phân tích sự thay đổi nhu cầu thị trường xe gắn máy 

tại Thành phố Cần Thơ 

2015 Khoa học Trường 

ĐH Cần Thơ 

14. 2 Đánh giá thực trạng hoạt động của mô hình chợ đêm 

trên địa bàn quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ 

2014 Khoa học Trường 

ĐH Cần Thơ 

http://sj.ctu.edu.vn/ql/docgia/tacgia-1690/baibao-26665.html
http://sj.ctu.edu.vn/ql/docgia/tacgia-1690/baibao-26665.html
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TT Tên công trình Năm công 

bố 

Tên tạp chí 

15. 3 Phân tích năng suất nghiên cứu khoa học của giảng 

viên nữ tại Trường đại học Cần Thơ 

2014 Khoa học Trường 

ĐH Cần Thơ 

16. 4 Migration: Practices, challenges, and Impact  2013 Nova Science 

Publisher 

17. 5 Đo lường tác động của phát triển du lịch quốc tế đến 

phát triển kinh tế: trường hợp các nước Đông Nam Á 

(ASEAN)  

2012 Phát triển kinh tế 

18. 6 Tác động của nhập cư đến thị trường lao động ở Việt 

Nam 

2012 Phát triển kinh tế 

19. 7 Economic perspectives of internal migration in 

Vietnam: a focus on the Mekong river delta region  

2012 Antwerp 

University 

20. 8 Analysis of labor migration flows in the Mekong Delta 

of Viet Nam”, Pp. 115-140 in Environmental change 

and agricultural sustainability in the Mekong Delta, ed. 

Steward, M.A and P.A, Coclanis 

2011 Springer 

21. 9 Income Diversification of the households: the case of 

the Mekong Delta 

2011 J. of Economic 

Development 

22. 1
0 

Herding behaviour in an emerging stock market: 

empirical evidence from Vietnam 

2011 Research Journal 

of Business 

Management 

23. 1
1 

Phân tích các yếu tố sẵn lòng chi trả để xử lý rác thải 

túi ni lông của hộ gia đình ở TP Cần Thơ 

2011 Kinh tế môi 

trường 

24. 1
2 

Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định chọn nơi 

làm việc: bằng chứng từ sinh viên đại học Cần Thơ 
2011 Tạp chí khoa học 

Đại học Cần Thơ 

25. 1
3 

A survey of plastic bag and waste disposal by 

households in Can Tho city 

2010 Journal of 

Economic 

Development 

26. 1
4 

Tác động của khủng hoảng kinh tế đến sự hài lòng và 

xu hướng chuyển đổi việc làm 

2010 Phát triển kinh tế 

27. 1
5 

Thực trạng và giải pháp cho vấn đề di cư ở tỉnh Hậu 

Giang 

2010 Tạp chí khoa học 

Đại học Cần Thơ 

28. 1
6 

Technical Efficiency of Rice Producing Households in 

the Mekong Delta of Vietnam 

2009 Asian Journal of 

Agriculture and 

Development 

29. 1
7 

An analysis of demand for rural market information in 

the Mekong Delta 

2009 Journal of 

Economic 

Development 

30. 1
8 

Thực trạng lao động nhập cư tại các khu công nghiệp ở 

tỉnh Vĩnh Long 

2009 Quản lý kinh tế 

31. 1
9 

Analysis of technical, economic and allocative 

efficiency of safe vegetable production of the 

Suburban of Can Tho city 

2009 Journal of 

Economic 

Development 

32. 2
0 

Thực trạng di cư lao động của đồng bào Khơme ở tỉnh 

Trà Vinh  

2009 Kinh tế dự báo 
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TT Tên công trình Năm công 

bố 

Tên tạp chí 

33. 2
1 

Phân tích tốc độ tăng trưởng nông nghiệp và các yếu tố 

đầu vào theo mô hình Solow 

2009 Quản lý kinh tế 

34. 2
2 

Thực trạng nuôi cá tra tự phát ở ĐBSCL 2009 Tạp chí khoa học 

Đại học Cần Thơ 

35. 2
3 

Phân tích lợi thế cạnh tranh của nghề dệt thổ cẩm An 

Giang theo phương pháp PACA 

2009 Tạp chí khoa học 

Đại học Cần Thơ 

36. 2
4 

Income diversification for households in the Mekong 

Delta 

2008 University of 

Groningen 

37. 2
5 

Phân tích thực trạng ngành gốm đỏ tỉnh Vĩnh Long  2008 Tạp chí Nông lâm 

nghiệp, Đai học 

Nông lâm TP Hồ 

Chí Minh 

38. 2
6 

Scale efficiency analysis of rice producing households 

in the Mekong Delta 

2008 Journal of 

Economic 

Development 

39. 2
7 

Phân tích tác động của KHKT đến hiệu quả sản xuất 

lúa ở Cần Thơ và Sóc Trăng 

2007 Tạp chí khoa học 

Đại học Cần Thơ 

 

     

TL. HIỆU TRƯỞNG 

Cần Thơ, ngày    tháng     năm 2019  
      Người khai ký tên 
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LÝ LỊCH KHOA HỌC 

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC 
 

Họ và tên: Lưu Tiến Thuận   Giới tính: Nam  

Ngày, tháng, năm sinh: 14/06/1973             Nơi sinh: Cần Thơ 

Quê quán: Cần Thơ     Dân tộc: Hoa   

Điện thoại liên hệ:  0918867787   E-mail: ltthuan@ctu.edu.vn  

Chỗ ở: Phòng 33, nhà 4T2, Khu I, ĐHCT 

   

Chức vụ: Trưởng BM Marketing    Đơn vị công tác: Khoa Kinh Tế 

Ngạch viên chức: 15111    Thâm niên giảng dạy: từ năm 1995  

Trình độ chuyên môn cao nhất: Tiến sĩ  

 

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO 
 

1. Đại học 

Hệ đào tạo: Chính quy    Nơi đào tạo: ĐHCT 

Ngành học chuyên môn: QTKD   Năm tốt nghiệp: 1995  

2.  Thạc sĩ 

Thời gian đào tạo: 2 năm    Nơi đào tạo: UPLB, Philippines 

Chuyên ngành đào tạo: Quản Trị Kinh Doanh Nông Nghiệp 

Tên luận văn: Nghiên cứu Hệ thống sản phẩm Heo ở tỉnh Cần thơ, Việt Nam 

(Swine Commodity System Study in Cantho Province, Vietnam) 

Tháng, năm được cấp bằng: 06/2004 

3. Tiến sĩ  

Thời gian đào tạo: 09/2008 – 01/2012  

Nơi đào tạo: Chung Yuan Christian Univeristy, Đài Loan 

Chuyên ngành đào tạo: Kinh Doanh (Business) 

Tên luận án: Thù lao của CEO và rủi ro: bằng chứng từ các doanh nghiệp niêm yết của Mỹ (CEO 

compensation and Risk taking: Evidence from the US listed-firms). 

Tháng, năm được cấp bằng: 01/2012 

4. Ngoại ngữ 

 1. Anh văn    Mức độ thành thạo: Giỏi 

 2. Trung văn    Mức độ thành thạo: Khá 

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN 
 

Chức vụ đã đảm nhận 

 

Thời gian Nơi công tác Công việc đảm trách 

2005-4/2007  

Khoa Kinh Tế & 

QTKD 

Phó trưởng bộ môn Kinh tế nông nghiệp và Tài 

nguyên môi trường 

4/2007-9/2008 Phó trưởng bộ môn Marketing và Du lịch – Dịch vụ 

2012 - nay Trưởng bộ môn Marketing 



 

Các hoạt động chuyên môn đã thực hiện 

 

Thời gian Nơi công tác Công việc đảm trách 

1995 – nay  

Khoa Kinh Tế & 

QTKD 

Giảng dạy và nghiên cứu 

2004-2007 Thành viên trong nhóm giảng dạy chương trình 

DANIDA 

Các môn dạy cụ thể 

1995 – 9/2008  

Khoa Kinh Tế & 

QTKD 

Quản trị Marketing 

Nghiên cứu Marketing 

Phương pháp lượng hóa trong marketing 

Marketing nông nghiệp 

Phương pháp nghiên cứu trong kinh tế 

Quản trị kinh doanh nông nghiệp 

1996 – 9/2008 

9/2004 – 3/2008 

9/2006 – 3/2007 

3/2007 – 9/2008 

2007 – 9/2008 

9/2008 – 01/2012 Trường CYCU,  

Đài Loan 

Học tiến sĩ Kinh doanh 

02/2012 – hiện tại Khoa Kinh Tế & 

QTKD 

Giảng dạy đại học: Quản trị Marketing, Nghiên cứu 

Marketing, Quản trị Bán hàng. 

Giảng dạy cao học: Phương pháp định lượng trong 

kinh doanh, Phương pháp nghiên cứu trong kinh 

doanh, Quản trị Marketing, Hành vi tổ chức, 

marketing địa phương. 

Giảng dạy nghiên cứu sinh: Marketing nâng cao, 

Các mô hình định lượng trong kinh doanh 

 

IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 
1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã thực hiện (5 năm gần đây) 

 
TT Tên đề tài nghiên cứu/lĩnh vực ứng dụng Năm hoàn 

thành 

Đề tài cấp 

(Cơ sở, bộ 

ngành, trường) 

Trách nhiệm 

tham gia trong 

đề tài 

13 Nghiên cứu về kinh tế xã hội của sự 

sẵn lòng ứng dụng kỹ thuật tưới ngập 

khô xen kẽ, Dự án GIZ, tỉnh Bạc Liêu 

4-7/2013 Văn phòng dự 

án GIZ tỉnh Bạc 

Liêu 

Thành viên 

14 Tổng kết 30 năm (1986-2015) phát 

triển kinh tế - xã hội TP Cần Thơ 

10/2014-

4/2015 

Thành phố Cần 

Thơ 

Thành viên 

15 Ứng dụng hệ thống thông tin địa lý 

(GIS) trong giảng dạy và nghiên cứu 

kinh tế  

5/2016-

4/2017 

Cấp trường 

 

Chủ nhiệm 

 



 

2. Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố (5 năm gần đây) 

- Hai Chin Yu and Luu Tien Thuan (2014), CEO compensation, CEO attributes and 

corporate risk taking – evidence from US listed corporations, Banks and Bank Systems, 

ISSN: 1816-7403, P48-72 (Scopus) 

- Huỳnh Kiến Minh và Lưu Tiến Thuận (2014), Giải pháp xuất khẩu bển vững trái cây 

ĐBSCL, Tạp chí Khoa học Cần Thơ, số 1(47), trang 35-40. 

- Lưu Tiến Thuận, Lê Thị Kiều Oanh (2014), Những khó khăn và giải pháp đẩy mạnh tiêu 

dùng xăng sinh học E5 tại TPCT, Tạp chí Khoa học Cần Thơ, Số 04(50), Trang: 15-23  

- Lưu Tiến Thuận, Trần Thu Vân (2014), Đánh giá chất lượng trải nghiệm khách hàng tại 

các siêu thị trên địa bàn thành phố Cần Thơ, Tạp chí Khoa học ĐH Cần Thơ, Số 35 

Trang: 87-96 

- Lưu Tiến Thuận, Trần Thị Thanh Vân, 2015, Các yếu tố tác động đến việc ứng dụng 

thương mại điện tử của các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố Cần Thơ, 

Tạp chí Khoa học ĐH Cần Thơ, Số 36, Trang: 100-107. 

- Nguyễn Hoàng Khởi, Lưu Tiến Thuận (2015), Những tác động chính của Hiệp định đối 

tác thương mại xuyên Thái Bình Dương đến doanh nghiệp dệt may Việt Nam xuất khẩu 

sang thị trường Mỹ, Tạp chí Khoa học trường Đại học Trà Vinh, Số 17, Trang: 32-38 

- Nguyễn Thanh Liêm, Lưu Tiến Thuận (2015), Đặc tính nhân khẩu học và hành vi phàn 

nàn của khách hàng đối với dịch vụ điện thoại di động: trường hợp Vinaphone Cần Thơ, 

Tạp chí Khoa học ĐHCT, 38 (D), 41-48 

- Lưu Tiến Thuận, Lê Thị Kiều Linh và Trần Thị Kim Hồng (2017), Phân tích và đánh giá 

vị trí hệ thống cửa hàng bán lẻ tại Cần Thơ qua việc ứng dụng hệ thống thông tin địa lý, 

UHD- CTU Annual Economics and Business Conferrence Proceeding, ISSN: 2472-

9329, trang 671-684. 

- Lê Phước Hương và Lưu Tiến Thuận (2017), Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp – 

Tổng kết một số vấn đề lý luận và đề xuất hướng nghiên cứu trong tương lai, UHD- 

CTU Annual Economics and Business Conferrence Proceeding, ISSN: 2472-9329, trang 

698-712. 

- Lê Thị Thu Trang và Lưu Tiến Thuận (2017), Tác động của quản trị quan hệ khách hàng 

đến sự hài lòng của khách hàng trên thị trường bán lẻ hiện đại tại TPCT, Tạp chí Khoa 

học ĐHCT, ISBN: 1859-2333, 48D, 54-65. 

- Lê Phước Hương, Lưu Tiến Thuận (2017),  Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp – 

Tổng kết một số vấn đề, chủ đề và đề xuất hướng nghiên cứu, Tạp chí Khoa học Trường 

ĐHCT, ISBN: 1859-2333, 50D, 19-33 

- Lê Phước Hương, Lưu Tiến Thuận (2017), Trách nhiệm xã hội của ngân hàng thương 

mại cổ phần: nghiên cứu đa khía cạnh, Tạp chí Kinh tế- Kỹ thuật, trường ĐH Kte Kthuat 

Bình Dương, 0866-7802, 19, 83-94. 

- Lê Thị Thu Trang và Lưu Tiến Thuận (2017), Ảnh hưởng của các yếu tố quản trị quan 

hệ khách hàng đến lòng trung thành của khách hàng-Trường hợp các siêu thị tại TPCT, 

Tạp chí Công Thương, ISSN: 0866-7756, 10, 145-151. 

- Phạm Trung Hiếu,  Lưu Tiến Thuận (2017), Áp dụng phương pháp chi phí du hành để 

xác định giá trị cảnh quan của chợ nổi Cái Rằng TP Cần Thơ, Tạp chí khoa học và công 

nghệ nông nghiệp, trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế, ISSN: 2588-1256, 1(2), 

285-292 



 

- Lưu Tiến Thuận (2017), Phân khúc thị trường khách hàng cá nhân đối với dịch vụ gửi 

tiền tiết kiệm ở các ngân hàng thương mại ở TP Cần Thơ, Tạp chí Khoa học và Đào tạo, 

Trường Đại học Công Nghệ Sài Gòn, ISSN: 2354-0567, 44-53 

- Lưu Tiến Thuận, Hồ Nguyên Kim Hạnh (2017), Đánh giá chất lượng dịch vụ, mức độ 

hài lòng và ý định hành vi của bệnh nhân – Trường hợp Bệnh viện đa khoa Hoàn Mỹ 

Cửu Long, Tạp chí Khoa học và Đào tạo, Trường Đại học Công Nghệ Sài Gòn, ISSN: 

2354-0567, 4-18. 

- Lưu Tiến Thuận (2017), Phát triển du lịch sông nước ở TPCT: Thực trạng và giải pháp, 

Hội thảo Bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa sông nước ĐBSCL trong quá trình hội 

nhập và phát triển, 28-11-2017, ĐHCT, ISBN: 978-604-919-947-9, 266-274. 

- Luu Tien Thuan, Truong Thi Kim Tien (2017), Impact factors for the decision to use 

internet banking of customer, Hội thảo quốc tế “Emerging issues in economics and 

business in the context of international integration – EIEB 2017” (Những vấn đề kinh tế 

và kinh doanh ở Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế) 5-12-2017 Hà Nội, ISBN: 

978-604-946-330-3, 355-362. 

- La Hồng Liên, Lưu Tiến Thuận, Tô Minh Chiến (2017), A Literature Review on 

Organizational Culture and Organizational Effectiveness, Hội thảo quốc tế “The 2nd 

UHD-CTU annual Economics and Business Conference, 15-12-2017, tại Trường ĐH 

Cần Thơ, ISSN: 2472-9329, Special issue, 1-13 

- Luu Tien Thuan, Bui Thi Truc Dao (2018), Study theo factor affecting the intention of 

social entrepereurship of students, Can Tho University (Nghiên cứu các yếu tố ảnh 

hưởng đến ý định khởi sự doanh nghiệp xã hội của sinh viên ĐHCT), Hội thảo quốc tế 

Kiến tạo hệ sinh thái khởi nghiệp – Yếu tố thành công đối với sinh viên (Start-up 

Ecosystem), ISSN: 0866-7802, Số đặc biệt, 57-65. 
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II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO 

1. Đại học 
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Ngành học chuyên môn: Quản trị kinh doanh Năm tốt nghiệp: 2002  
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Thời gian đào tạo: 2 năm   Nơi đào tạo: Đại học Groningen, Hà Lan 
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Tháng, năm được cấp bằng: 12/2014 

 

4. Ngoại ngữ 

 1. Tiếng Anh     Mức độ thành thạo: Lưu loát 

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN 

 

Thời gian Nơi công tác Công việc đảm nhiệm 

09/2002 - nay   Đại học Cần Thơ   
Giảng viên tại BM. Quản 

trị Kinh doanh   

09/2006 – 

08/2008   
Đại học Groningen, Hà Lan   

Học lấy bằng Thạc sỹ 

ngành Tài chính tại Hà lan   

02/2011-12/2014 Đại học Antwerp, Bỉ 
Học lấy bằng Tiến sĩ ngành 

Kinh tế Ứng dụng tại Bỉ  



IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã thực hiện 

TT Tên đề tài nghiên cứu Năm 

hoàn 

thành 

Đề tài cấp 

(NN, Bộ, 

ngành, trường) 

Trách nhiệm tham 

gia trong đề tài 

1 Ứng dụng công cụ quản trị tinh 

gọn để nâng cao hiệu quả làm việc 

tại các đơn vị trực thuộc Trường 

Đại học Cần Thơ 

2016 Trường Chủ nhiệm 

2 Khả năng thâm nhập tài sản địa 

phương, hối lộ và đổi mới sản 

phẩm của công ty con thuộc công 

ty đa quốc gia tại Việt Nam 

2015 
Nhà nước  

(Nafosted) 
Thư ký khoa học 

3 Đo lường và giải thích thực hành 

quản lý trong doanh nghiệp Việt 

Nam: trường hợp của doanh 

nghiệp ở đồng bằng sông Cửu 

Long. 

2016 
Nhà nước  

(Nafosted) 
Thư ký khoa học 

4 Nghiên cứu ảnh hưởng của việc 

làm trái ngành nghề và không phù 

hợp bằng cấp, kỹ năng đến thu 

nhập và sự hài lòng trong công 

việc của người lao động ở vùng 

Đồng bằng sông Cửu Long 

2018 
Nhà nước  

(Nafosted) 
Chủ nhiệm  

 

2. Sách và giáo trình xuất bản: (Liệt kê theo các ô dưới đây, đánh dấu (+) vào ô tương 

ứng “tác giả” hoặc “đồng tác giả”) 

 

TT Tên sách Nhà xuất bản 

Năm 

xuất 

bản 

Tác giả 

chính 

Đồng  

tác giả 

1 Essays on Privatization and 

Corporate Governance in Vietnam 

 

Đại học Antwerp, 

Bỉ 

 

2014 x  

2 Phát triển kinh tế Đồng bằng sông 

Cửu Long: Thành tựu và Thách 

thức 

 

Trường Đại học 

Cần Thơ  

2016  x 

3 Quản trị sản xuất 

 

Trường Đại học 

Cần Thơ 

2016 x  

 

 

3. Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố: (Liệt kê công trình theo thứ tự: 

tên tác giả; tên bài báo; tên tạp chí và số của tạp chí; trang đăng bài báo; năm xuất 

bản và nhà xuất bản của tạp chí) 

http://www.nafosted.gov.vn/oms_ss/basic_science/intro.php?Key=6cd0703ff79c44b97acec80fb73f54a5
http://www.nafosted.gov.vn/oms_ss/basic_science/intro.php?Key=6cd0703ff79c44b97acec80fb73f54a5
http://www.nafosted.gov.vn/oms_ss/basic_science/intro.php?Key=6cd0703ff79c44b97acec80fb73f54a5
http://www.nafosted.gov.vn/oms_ss/basic_science/intro.php?Key=6cd0703ff79c44b97acec80fb73f54a5
http://www.nafosted.gov.vn/oms_ss/basic_science/intro.php?Key=fb744a7deeb0f042c133fc51d78ad8df
http://www.nafosted.gov.vn/oms_ss/basic_science/intro.php?Key=fb744a7deeb0f042c133fc51d78ad8df
http://www.nafosted.gov.vn/oms_ss/basic_science/intro.php?Key=fb744a7deeb0f042c133fc51d78ad8df
http://www.nafosted.gov.vn/oms_ss/basic_science/intro.php?Key=fb744a7deeb0f042c133fc51d78ad8df
http://www.nafosted.gov.vn/oms_ss/basic_science/intro.php?Key=fb744a7deeb0f042c133fc51d78ad8df
http://www.nafosted.gov.vn/oms_ss/basic_science/intro.php?Key=32dbee0393c73e06ec714ab821f7ded5
http://www.nafosted.gov.vn/oms_ss/basic_science/intro.php?Key=32dbee0393c73e06ec714ab821f7ded5
http://www.nafosted.gov.vn/oms_ss/basic_science/intro.php?Key=32dbee0393c73e06ec714ab821f7ded5
http://www.nafosted.gov.vn/oms_ss/basic_science/intro.php?Key=32dbee0393c73e06ec714ab821f7ded5
http://www.nafosted.gov.vn/oms_ss/basic_science/intro.php?Key=32dbee0393c73e06ec714ab821f7ded5
http://www.nafosted.gov.vn/oms_ss/basic_science/intro.php?Key=32dbee0393c73e06ec714ab821f7ded5


Năm 2011 

1. Ngô Mỹ Trân, Huỳnh Trường Huy. 2011. Herding behaviour in an emerging stock 

market: Empirical evidence from Vietnam. Research Journal of Business Management. 5 

(2). 51-76.  

Năm 2012 

2. Huỳnh Trường Huy, Nguyễn Phú Son, Ngô Mỹ Trân, Võ Hồng Phượng. 2012. Đo 

lường tác động của phát triển du lịch quốc tế đến phát triển kinh tế trường hợp các nước 

Đông Nam Á (ASEAN). Phát triển Kinh tế. 257. 11.  

Năm 2014 

3. Ngô Mỹ Trân, Walter Nonneman, Ann Jorissen. 2014. Government ownership and firm 

performance: The case of Vietnam. International Journal of Economics and Financial 

Issues. 4(3). 628-650.  

Năm 2015 

4. Ngô Mỹ Trân, Walter Nonneman, Ann Jorissen. 2015. Privatization of Vietnamese 

firms and its effects on firm performance. Asian Economic and Financial Review. 5. 202-

217. (Đã xuất bản) 

Năm 2016 

5.  Trương Đông Lộc, Ngô Mỹ Trân. 2016. Impact of equitization on performance of 

enterprises in Vietnam. Journal of Economic Development. 23(3). 36-56.  

6.  Ngô Mỹ Trân, Huỳnh Trường Huy, Đinh Bảo Trân. 2016. Nghiên cứu các yếu tố ảnh 

hưởng đến nhu cầu du lịch nội địa của nhân viên văn phòng tại Thành phố Cần Thơ. Tạp 

chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 46. 51-59.  

7.  Ngô Mỹ Trân, Phan Đình Khôi, Trương Đông Lộc. 2016. Vai trò của kinh tế tư nhân 

trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Trong: Phát triển kinh tế Đồng bằng sông Cửu Long: 

Thành tựu và thách thức. Cần Thơ: Nhà xuất bản Cần Thơ 137-158.  

Năm 2017 

8.  Võ Văn Dứt, Trương Đông Lộc, Ngô Mỹ Trân, Nguyễn Đinh Yến Oanh, Nguyễn Kim 

Hạnh, Bùi việt Hưng, Huỳnh Trung Quốc Thái. 2017. Các yếu tố ảnh hưởng đến sự cản 

trở trong thâm nhập tài sản địa phương của công ty đa quốc gia. Vai trò của doanh nghiệp 

trong việc thực hiện mục tiêu phát triển nhanh và bền vững. 379-391.  

9.  Ngô Mỹ Trân, Bùi Văn Trịnh, Trần Thanh Như Nguyệt. 2017. Kiểm soát quản trị và 
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LÝ LỊCH KHOA HỌC 

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC 

Họ và tên: NGUYỄN QUỐC NGHI Giới tính: Nam 

Ngày, tháng, năm sinh: 22/12/1982 Nơi sinh: Vĩnh Long 

Quê quán: Cái Vồn, Bình Minh, Vĩnh Long Dân tộc: Kinh 

Học vị cao nhất: Tiến sĩ Năm phong học vị: 2016 

Chức danh khoa học cao nhất: Không Năm phong:  

Chức vụ: Không  

Đơn vị công tác: Trường Đại học Cần Thơ 

Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: 382/16, Hẻm 380, đường 30/4, Phường Hưng Lợi, 

Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ 

Điện thoại liên hệ: 0989.2833.26 

E-mail: quocnghi@ctu.edu.vn 

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO 

1. Đại học 

Hệ đào tạo: Chính qui 

Nơi đào tạo: Đại học Cần Thơ 

Ngành học chuyên môn: Marketing 

Nước đào tạo: Việt Nam   Năm tốt nghiệp: 2005 

2. Sau đại học 

Bằng Thạc sỹ chuyên ngành: Quản trị kinh doanh   Năm cấp bằng: 2010 

Nơi đào tạo: Đại học Cần Thơ 

Bằng Tiến sĩ chuyên ngành: Marketing nông nghiệp Năm cấp bằng: 2016 

Nơi đào tạo: Đại học Cần Thơ 

Tên chuyên đề luận án bậc cao nhất: Giải pháp nâng cao giá trị gia tăng sản phẩm 

khóm, góp phần cải thiện thu nhập cho nông hộ nghèo tỉnh Tiền Giang 

3. Ngoại ngữ: Anh văn Mức độ sử dụng: B2 

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN 

Thời gian Nơi công tác 
Công việc đảm 

trách 

09/2005 - 09/2007 Khoa Kinh tế - QTKD, Đại học Cần Thơ Giảng viên 

10/2007 - 06/2010 Khoa Kinh tế - QTKD, Đại học Cần Thơ Học thạc sĩ 

07/2010 - 10/2011 Khoa Kinh tế - QTKD, Đại học Cần Thơ Giảng viên 

11/2011 – 08/2013 Khoa Kinh tế - QTKD, Đại học Cần Thơ Học tiến sỹ 

09/2013 – 12/2013 Khoa Kinh tế, Đại học Copenhagen Học tiến sỹ 

01/2014 - 12/2015 Khoa Kinh tế, Đại học Cần Thơ Học tiến sỹ 

01/2016 đến nay Khoa Kinh tế, Đại học Cần Thơ Giảng viên 
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IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia: 

TT Tên đề tài nghiên cứu 

Năm bắt 

đầu/ năm 

hoàn 

thành 

Đề tài cấp 

(NN, Bộ, 

ngành, 

Trường 

Trách nhiệm 

tham gia 

trong đề tài 

1 

Giải pháp đẩy mạnh chuyển dịch cơ 

cấu kinh tế nông nghiệp của huyện 

Phong Điền theo hướng nông 

nghiệp sinh thái 

11/2014-

12/2016 

Đề tài khoa 

học công nghệ 

cấp huyện 

Đồng chủ 

nhiệm 

2 

Xây dựng các khu phố chuyên 

doanh trên địa bàn quận Ninh Kiều, 

thành phố Cần Thơ 

10/2014-

04/2016 

Đề tài khoa 

học công nghệ 

cấp quận 

Chủ nhiệm 

3 

Giải pháp phát triển du lịch gắn với 

phát triển nông nghiệp, nông thôn 

huyện Phong Điền giai đoạn 2015-

2020, tầm nhìn 2025. 

04/2014-

12/2015 

Đề tài khoa 

học công nghệ 

cấp huyện 

Chủ nhiệm 

4 

Giải pháp phát triển đội ngũ cán bộ, 

công chức, viên chức quận Ninh 

Kiều, thành phố Cần Thơ giai đoạn 

2015-2020, tầm nhìn 2025. 

06/2013-

12/2014 

Đề tài khoa 

học công nghệ 

cấp Quận 

Chủ nhiệm 

5 

Đánh giá tác động của phát triển 

loại hình du lịch homestay đến đời 

sống kinh tế - xã hội của người dân 

tại các cù lao ở khu vực ĐBSCL 

03/2012 – 

12/2012 

Đề tài cấp 

Trường Đại 

học Cần Thơ 

Chủ nhiệm 

6 

Giải pháp nâng cao khả năng tiếp 

cận chính sách hỗ trợ của Chính 

phủ đối với các DNNVV ở ĐBSCL 

03/2011 – 

12/2011 

Đề tài cấp 

Trường Đại 

học Cần Thơ 

Chủ nhiệm 

7 

Giải pháp nâng cao hiệu quả áp 

dụng khoa học kỹ thuật trong sản 

xuất lúa ở tỉnh Đồng Tháp 

06/2009 – 

03/2011 

Đề tài cấp tỉnh, 

tỉnh Đồng 

Tháp 

Thư ký khoa 

học 

8 

Thực trạng và giải pháp định hướng 

sinh kế cho các dân tộc thiểu số vùng 

ĐBSCL: Trường hợp dân tộc Chăm 

ở An Giang và Khmer ở Trà Vinh 

03/2010 – 

12/2010 

Đề tài cấp 

Trường Đại 

học Cần Thơ 

Chủ nhiệm 

9 

Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến 

quyết định chọn ngành nghề của học 

sinh phổ thông trung học vùng  

ĐBSCL 

03/2009 – 

12/2009 

Đề tài cấp 

Trường Đại 

học Cần Thơ 

Chủ nhiệm 

10 

Phân tích tình hình sản xuất, tiêu 

thụ và đề xuất giải pháp nâng cao 

hiệu quả sản xuất cây khóm ở tỉnh 

Hậu Giang 

06/2008 – 

12/2008 

Chương trình 

NPT-Hà Lan 

Chủ nhiệm 



 

 

TT Tên đề tài nghiên cứu 

Năm bắt 

đầu/ năm 

hoàn 

thành 

Đề tài cấp 

(NN, Bộ, 

ngành, 

Trường 

Trách nhiệm 

tham gia 

trong đề tài 

11 

Phân tích thực trạng sản xuất, tiêu 

thụ và giải pháp phát triển vùng 

mía nguyên liệu tỉnh Hậu Giang 

03/2007 – 

03/2008 

Đề tài cấp 

Trường Đại 

học Cần Thơ 

Chủ nhiệm 

 

2. Các công trình khoa học đã công bố:  

TT Tên công trình 
Năm 

công bố 
Tên tạp chí 

1 
Economic efficiency of eel culture model in 

rubber canves-lined tanks 

2013 Vietfish International 

Vol 10, Issue 06 

2 
Credit Solutions for Rural-Agricultural 

Devolopment in Vietnam 

2012 Economic Development 

Review, Number 209 

3 
The Marketing Approach to FDI Attracion 2012 Economic Development 

Review, Number 212 

4 
Rice Distribution Network in Can Tho City. 2011 Economic Development 

Review, Number 204 

5 
A Decade-Long Development of Vietnam 

Tourism: Achievements, Limits and Solutions 

2011 Economic Development 

Review, Number 201 

6 
The Benefit of the Development of Tien Giang 

Community Tourism to Local Residents. 

2011 Economic Development 

Review, Number 186 

7 
Labor in Rural Areas in Dong Thap Province: 

Facts and Solutions.  

2010 Economic Development 

Review, Number 192 

8 

On Efficiency of Application of Technical 

Advances to Agriculture: The Case of Rice 

Production in Thanh Binh - Hong Ngu of 

Dong Thap province 

2010 Economic Development 

Review; Number 190 

9 

Cooperation Between four Parties in 

Developing Sugar Cane Production in Hau 

Giang Province. 

2009 Economic Development 

Review, number 174 

10 
Comparative Advantages and Production of 

Baby Corn in An Giang Province. 

2008 Economic Development 

Review, number 170 

   

Cần Thơ, ngày 26 tháng 03 năm 2018 

 TL. HIỆU TRƯỞNG Người khai ký tên 

 TRƯỞNG PHÒNG QLKH 

 

 

 

  Nguyễn Quốc Nghi 
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E-mail: ntkiet@ctu.edu.vn  
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1. Đại học 

Hệ đào tạo: Chính Quy 

Nơi đào tạo: Đại học Cần Thơ 

Ngành học chuyên môn: Kinh tế  

Nước đào tạo: Việt Nam Năm tốt nghiệp: 2003  

Bằng đại học 2: Năm tốt nghiệp:  

2. Sau đại học 

Bằng Thạc sỹ chuyên ngành: Kinh tế Năm cấp bằng: 2007  

Nơi đào tạo: Đại học quốc gia Philippines tại Los Banos – Philippines  

Bằng Tiến sĩ chuyên ngành: Kinh tế Năm cấp bằng: 2013 

Nơi đào tạo: Đại học Syndey - Australia 

Tên chuyên đề luận án bậc cao nhất: Efficency analysis and experimental study on 

cooperative behavior of shrimp farmers facing wastewater pollution problem. 

3. Ngoại ngữ: 1. Anh văn Mức độ sử dụng: lưu loát 

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN 

Thời gian Nơi công tác Công việc đảm trách 

4/2004-5/2005 Khoa Kinh tế - ĐHCT Giảng viên tập sự 

5/2015-7/2007  
Học thạc sỹ tại Đại học Quốc gia Philippines tại 

Los Banos (UPLB) 
Học thạc sỹ kinh tế 

7/2008-3/2009 Khoa Kinh tế - ĐHCT Giảng viên 

3/2009-2/2013 Nghiên cứu sinh tại Trường Đại học Sydney 
Nghiên cứu sinh kinh 

tế 

2/2013-nay Khoa Kinh tế - ĐHCT Giảng viên 

7/2015-nay Khoa Kinh tế - ĐHCT 
Trợ lý nghiên cứu 

khoa học 

8/2018-nay  Khoa Kinh tế - ĐHCT 
Phó trưởng bộ môn 

Kinh tế 
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IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia: 

TT Tê đề tài nghiên cứu 

Năm bắt 

đầu/năm 

hoàn thành 

Đề tài cấp (NN, 

Bộ, ngành, 

Trường 

Trách nhiệm 

tham gia 

trong đề tài 

1.  Nâng cấp chuỗi giá trị nấm 

rơm ĐBSCL 
1/2016 – 

12/2019 

Cấp nhà nước 

(CT. Tây Nam 

Bộ) 

Thành viên 

chính 

2.  Tính dễ tổn thương bởi 

những cú sốc, thái độ đối 

với rủi ro và chiến lược đối 

phó người dân vùng 

ĐBSCL, Việt Nam 

5/2017-5/2019 Cấp nhà nước 

(Quỹ 

NAFOSTED) 

Thành viên 

chủ chốt 

3.  Đo lường và giải thích thực 

hành quản lý trong doanh 

nghiệp: trường hợp ở 

ĐBSCL  

7/2017-7/2019 Cấp nhà nước 

(Quỹ 

NAFOSTED) 

Chủ nhiệm 

4.  VSL: Pesticide risk in the 

Mekong Delta, Vietnam 
9/2015-7/2016 

 

Đề tài quốc tế 

(EEPSEA) 

Chủ nhiệm 

5.  Nghiên cứu đánh giá thực 

trạng và đề xuất giải pháp 

chuyển đổi cơ cấu kinh tế 

nông nghiệp huyện Tịnh 

Biên – An Giang 

2016-2018 Cấp Tỉnh Thành viên 

6.  Giải pháp tằng cường ứng 

dụng tiến bộ khoa học kỹ 

thuật và công nghệ của các 

doanh nghiệp khu vực 

ĐBSCL 

2016-2018 Cấp Bộ  Thành viên 

7.  Nghiên cứu các giải pháp 

tăng cường hiệu quả ứng 

dụng khoa học và công 

nghệ trong doanh nghiệp ở 

tỉnh Bến Tre 

2016-2018 Cấp Tỉnh Thành viên 

8.  Tổng kết 30 phát triển kinh 

tế xã hội của TP Cần Thơ 

9/2014-9/2015 Cấp tỉnh Thành viên 

chính 

9.  Phát triển kinh tế khu vực 

ĐBSCL: thành tựu và thách 

thức 

5/2015-5/2016 Cấp trường 

ĐHCT 

Thành viên 

chính 

 

 

 



 

2. Các công trình khoa học đã công bố:  

TT Tên công trình 
Năm 

công bố 
Tên tạp chí 

1 

Comparative and Competitive Advantage of 

the Shrimp Industry in Mekong River Delta, 

Vietnam 

2008 

Asian Journal of 

Agriculture and 

Development 

2 

Efficiency analysis and the effect of pollution 

on shrimp farms in the Mekong River Delta 2014 

Aquaculture 

Economics and 

Management 

3 

Nghiên cứu tác động của các yếu tố vĩ mô và 

vi mô lên nợ xấu của hệ thống ngân hàng 

thương mại Việt Nam 

2016 
Tạp chí Kinh tế và 

Phát triển 

4 

Mức độ nhận biết và hành vi mua sắm của người 

tiêu dùng đối với nhãn hàng riêng của các siêu thị 

trên địa bàn thành phố Cần Thơ 
2016 

Tạp chí Khoa học 

Trường đại học 

Cần Thơ 

5 

 Phân tích các nhân tố tác động đến động lực học 

tập của sinh viên kinh tế trường Đại học Cần Thơ 2016 

Tạp chí Khoa học 

Trường đại học 

Cần Thơ 

6 

Mức độ hài lòng của khách hàng về chất lượng 

dịch vụ cho vay cá nhân: Trường hợp tại ngân 

hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín chi 

nhánh Hậu Giang 

2017 
Tạp chí Khoa học 

Thương mại 

7 
Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả chi 

phí của mô hình nuôi tôm sú quảng canh cải tiến ở 

huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau 
2017 Khoa học Kinh tế 

8 
Phân tích hiệu quả hoạt động sản xuất lúa của 

chương trình cùng nông dân ra đồng với doanh 

nghiệp tại huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An 
2017 

Tạp chí Khoa học 

Trường đại học 

Cần Thơ 

9 
Tăng phí dịch vụ có ảnh hưởng đến quyết định sử 

dụng dịch vụ Ngân hàng điện tử? Nghiên cứu tại 

thành phố Cần Thơ 
2017 

Tạp chí Kinh tế & 

Phát triển 

10 
Mối quan hệ giữa thâm hụt ngân sách nhà nước và 

thâm hụt cán cân vãng lai tại Việt Nam 
2017 

Tạp chí Kinh tế & 

Phát triển 

11 
Hiệu quả của mô hình cánh đồng lớn: Bằng chứng 

thực nghiệm ở Cần Thơ và Sóc Trăng 
2017 

Tạp chí Khoa học 

và Công nghệ 

12 
Mối quan hệ giữa cấu trúc sở hữu và rủi ro tín 
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Ngày, tháng, năm sinh: 23-02-1966 Nơi sinh: TP. Hồ Chí Minh 

Quê quán: Long An Dân tộc: Kinh 
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- Đại học: Kinh tế học đại 
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lĩnh vực kinh tế ứng dụng trên 
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trường) 
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tế hộ tại xã Tân Phú Thạnh, huyện 
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chế biến thủy sản và xay xát lúa gạo 

khu vực ĐBSCL. 

2008 

 

Chương trình 

hợp tác nghiên 

cứu NPT (Hà 
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tài 

5 
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án thuộc lĩnh vực khoa học và công 
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thụ muối của diêm dân ở vùng biển 
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Cần Thơ. 

2013 Đề tài cấp tỉnh 
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Hậu Giang. 

2014-15 Đề tài cấp tỉnh 
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công nghiệp-xây dựng tại Cần Thơ  

2013 
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tiếp cận phi tham số  

2014 
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thành lập trường Đại 
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1987–1988 Khoa Kinh tế & QTKD, Đại học Cần Thơ Giảng dạy và nghiên cứu 

1988–1990 Sư đoàn Phòng không 367, Quân chủng 

Phòng không, Quân đội nhân dân Việt Nam 

Chiến sĩ thi hành nghĩa vụ 

quân sự 

1990–1995 Khoa Kinh tế & QTKD, Đại học Cần Thơ Giảng dạy và nghiên cứu 

1995–1997 Khoa Kinh tế, Đại học Quốc gia Groningen, 

Hà Lan 

Học thạc sĩ kinh tế 

1997–1998 Khoa Kinh tế – QTKD, Đại học Cần Thơ Giảng dạy và nghiên cứu 

1998–2003 Khoa Kinh tế – QTKD, Đại học Cần Thơ và 

Khoa Kinh tế, Đại học Quốc gia Groningen, 

Hà Lan 

Nghiên cứu sinh kinh tế và 

giảng dạy 

2003–2005 Khoa Kinh tế – QTKD, Đại học Cần Thơ Giảng dạy và nghiên cứu 

1/2006–4/2006 Khoa Kinh tế & Kinh doanh, Đại học bang 

Washington, Hoa Kỳ 

Nghiên cứu và giảng dạy 

4/2006–6/2006 Khoa Kinh tế – QTKD, Đại học Cần Thơ Giảng dạy và nghiên cứu 

7/2006–8/2006 Khoa Kinh tế, Đại học Quốc gia Groningen, 

Hà Lan 

Nghiên cứu 

8/2006 đến nay Khoa Kinh tế, Đại học Cần Thơ Giảng dạy và nghiên cứu 
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Thơ, tháng 9, tr.103–112. 

8. Lê Khương Ninh, 2008, “Giảm lạm phát bằng niềm tin,” Tạp chí Công nghệ Ngân 
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Tên tạp chí 

1 
"Bổ sung tình huống xác lập quốc tịch của trẻ em 

sinh ra trên lãnh thổ Việt Nam" 
2005 

Tạp chí Nghiên Cứu 

Lập Pháp, số 11 

2 "Để Luật quốc tịch Việt Nam mang tính khả thi" 2005 

Tạp chí Hiến Kế Lập 

Pháp,  

số 11 

3 
« Lao động nước ngoài tại Việt Nam trong thời 

ký hội nhập» 
2007 

Tập chí Nghiên Cứu 

Lập Pháp, số 312 

4 « Tính nhân đạo của Luật quốc tịch Việt Nam » 2008 
Tạp chí Nghiên Cứu 

Lập Pháp, Số 123 

5 
« Những điểm mới trong việc tuyển dụng và 

quản lý lao động nước ngoài tại Việt Nam » 
2008 

Tạp chí Nghiên Cứu 

Lập Pháp, Số 122 

6 
« Cần hoàn thiện thêm Dự thảo Luật quốc tịch 

Việt Nam (sửa đổi)» 
2008 

Tạp chí Nghiên Cứu 

Lập Pháp, số 126 

7 
Bảo vệ quyền và lợi ích của người lao động nước 

ngoài tại Việt Nam 
2009 

Tạp chí Nghiên Cứu 

Lập Pháp, số 5 

8 
« Quyền sở hữu nhà tại Việt Nam của người Việt 

Nam định cư ở nước ngoài » 
2009 

Tạp chí Nghiên Cứu 

Lập Pháp, số 144 

9 
« Giấy phép lao động của người nước ngoài tại 

Việt Nam » 
2009 

Tạp chí Nghiên Cứu 

Lập Pháp, số 2   

10 
« Quyền thành lập, tham gia công đoàn trong 

Luật quốc tế và Luật Việt Nam » 
2010 

Tạp chí Nghiên Cứu 

Lập Pháp, số 5 

11 
« Le Code du travail vietnamien : Evolution et 

application », 
2007 

ESCANDE-VARNIOL 

Marie-Cécile (dir), 

Dixième anniversaire du 

Code du travail 

cambodgien, Phnom 

Penh, Édition Funan 

 

 

     TL. HIỆU TRƯỞNG Người khai ký tên 

 TRƯỞNG PHÒNG QLKH 

 

 

Cần Thơ, ngày 21  tháng 08 năm 2018 

Người khai kí tên 

 

 

 

 

 

 TS. Cao Nhất Linh 
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LÝ LỊCH KHOA HỌC 

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC 

Họ và tên: NGUYỄN THỊ PHƯƠNG DUNG Giới tính: Nữ 

Ngày, tháng, năm sinh: 16/11/1982 Nơi sinh: Hậu Giang 

Quê quán: Đông Phú, Châu Thành, Hậu Giang Dân tộc: Kinh 

Học vị cao nhất: Tiến sĩ Năm phong học vị: 2016 

Chức danh khoa học cao nhất: Giảng viên Năm phong:  

Chức vụ:  

Đơn vị công tác: Khoa Kinh tế 

Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: 643C/10, KV Bình Trung, P. Long Hòa, Bình 

Thủy, Cần Thơ 

Điện thoại liên hệ: 0906.686.702 

E-mail: phuongdung@ctu.edu.vn 

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO 

1. Đại học 

Hệ đào tạo: Chính quy 

Nơi đào tạo: Trường Đại học Cần Thơ 

Ngành học chuyên môn: Quản trị kinh doanh 

Nước đào tạo: Việt Nam Năm tốt nghiệp: 2005 

Bằng đại học 2: Năm tốt nghiệp:  

2. Sau đại học 

Bằng Thạc sỹ chuyên ngành: Quản trị kinh doanh  Năm cấp bằng: 2009 

Nơi đào tạo: Trường Đại học Cần Thơ 

Bằng Tiến sĩ chuyên ngành: Kinh doanh và quản lý    Năm cấp bằng: 2016 

Nơi đào tạo: Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh 

Tên chuyên đề luận án bậc cao nhất: Động cơ làm việc nhân viên khối văn phòng ở 

Việt Nam 

3. Ngoại ngữ: 1. Anh văn Mức độ sử dụng: Trình độ C 

2. Mức độ sử dụng: 

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN 

Thời gian Nơi công tác 
Công việc đảm 

trách 

2005-nay Khoa Kinh tế-Trường ĐH Cần Thơ Giảng dạy 

   

   

   

 



  

IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia: 

TT Tê đề tài nghiên cứu 

Năm bắt 

đầu/năm hoàn 

thành 

Đề tài cấp 

(NN, Bộ, 

ngành, Trường 

Trách nhiệm 

tham gia trong 

đề tài 
1 Nghiên cứu sự ảnh hưởng của siêu 

thị đến chợ truyền thống ở thành 

phố Cần Thơ 

2009 Trường Chủ nhiệm 

2 Lợi thế cạnh tranh ngành hàng 

bưởi năm roi, khóm cầu đúc Hậu 

Giang 

2011 Tỉnh Tham gia 

3 Tác động của động cơ làm việc 

đến kết quả thực hiện công việc: 

Nghiên cứu trường hợp động cơ 

làm việc của nhân viên khối văn 

phòng thành phố Cần Thơ 

2013 Trường Chủ nhiệm 

4 Xây dựng bộ tiêu chí đánh giá 

viên chức trường đại học cần thơ 

theo hiệu quả công việc KPI 

2018 Trường Chủ nhiệm 

 

2. Các công trình khoa học đã công bố:  

 

TT Tên công trình 
Năm 

công bố 
Tên tạp chí 

1 Các giải pháp phát triển ngành hàng bưởi năm 

roi Phú Hữu Hậu Giang 

2010 
Tạp chí khoa học đại học 

Cần Thơ  

2 

So sánh hành vi lựa chọn nơi mua sắm của 

người tiêu dùng đối với loại hình siêu thị và 

chợ truyền thống: Trường hợp ngành hàng tiêu 

dùng tại thành phố Cần Thơ 

2011 
Tạp chí khoa học đại học 

Cần Thơ  

3 Xây dựng thang đo động viên nhân viên nhân 

viên khối văn phòng ở Thành phố Cần Thơ 

2012 
Tạp chí khoa học đại học 

Cần Thơ  

4 Các rào cản kỹ thuật thương mại khi xuất khẩu 

thủy sản Việt Nam vào thị trường Nhật 

2012 
Tạp chí khoa học đại học 

Cần Thơ  

5 
Ảnh hưởng của động cơ làm việc đến hành vi 

thực hiện công việc của nhân viên khối văn 

phòng tại Thành phố Cần Thơ 

2012 
Tạp chí khoa học đại học 

Cần Thơ  

6 
Phân tích sự tương quan giữa giá trị cá nhân và 

động lực làm việc của nhân viên khối văn 

phòng ở Thành phố Cần Thơ 

2013 
Tạp chí khoa học đại học 

Cần Thơ  

7 Các yếu tố tác động đến sự gắn kết tổ chức của 

nhân viên khối văn phỏng Thành phố Cần Thơ 

2014 
Tạp chí khoa học đại học 

Cần Thơ  

8 
Niềm tin ở tổ chức tác động đến động cơ và 

kết quả làm việc của nhân viên khối văn phòng 

ở Việt Nam 

2014 
Tạp chí khoa học đại học 

Cần Thơ  



  

TT Tên công trình 
Năm 

công bố 
Tên tạp chí 

9 

Các mối quan hệ quen biết có ảnh hưởng đến 

động cơ làm việc của nhân viên không 
2014 

Tạp chí khoa học đại học 

Cần Thơ  

10 

Phân tích thực trạng và đề xuất xây dựng bộ 

tiêu chí đánh giá viên chức giảng dạy Trường 

Đại học Cần Thơ-Trường hợp Khoa Kinh tế. 

2018 
Tạp chí công thương 

  Cần Thơ, ngày   9     tháng 4  năm 2018 

 TL. HIỆU TRƯỞNG Người khai ký tên 

 TRƯỞNG PHÒNG QLKH 

 

 

 

 

 

  Nguyễn Thị Phương Dung 
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LÝ LỊCH KHOA HỌC 

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC 

Họ và tên:  NGUYỄN HỮU ĐẶNG               Giới tính: Nam 

Ngày, tháng, năm sinh:  12/07/1973                         Nơi sinh: Đồng Tháp 

Quê quán: Hồng Ngự, Đồng Tháp                        Dân tộc: Kinh 

Học vị cao nhất: Tiến Sĩ                                           Năm, nước nhận học vị: 2012, Philippines 

Học hàm cao nhất:  Giảng viên                                 Năm bổ nhiệm: 1998 

Chức vụ hiện tại: Trưởng Bộ môn Kế toán – Kiểm toán 

Đơn vị công tác hiện tại: Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh, Đại học Cần Thơ 

Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: D27, chung cư 178, đường 3/2, Quận Ninh Kiều, Thành phố 

Cần Thơ 

Điện thoại liên hệ:    CQ: 0710.3838831;  Di động: 0918. 181436 

Fax: 0710-3839168     E-mail: nhdang@ctu.edu.vn 

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO 

Đại học: 

Hệ đào tạo: Chính qui tập trung 

Nơi đào tạo: Trường Đại học Cần Thơ 

Ngành học chuyên môn: Tài chính – Tín dụng. 

Nước đào tạo:  Việt Nam                                  Năm tốt nghiệp: 1996 

Sau đại học: 

-  Bằng Thạc sĩ chuyên ngành: Quản trị kinh doanh           Năm cấp bằng: 2001 

   Nơi đào tạo: Trường Đại học Bangkok, Thái lan. 

-  Tiến sĩ chuyên ngành: Kinh tế nông nghiệp (Tài chính nông nghiệp) Năm cấp bằng: 2012 

   Nơi đào tạo: Trường Đại học Philippines Los Banos, Philippines. 

Tên chuyên đề luận án bậc cao nhất: “Hiệu quả kinh tế và tăng trưởng năng suất các yếu tổ tổng 

hợp (TFP): Trường hợp sản xuất lúa tại Đồng bằng sông Cửu Long, Việt Nam” 

3.  Ngoại ngữ:  Anh văn     Mức độ sử dụng: Thành thạo 

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN 

Thời gian Nơi công tác Công việc đảm trách 

12/1996-4/1999 Bộ môn Kế-Tài-Ngân, Khoa Kinh tế - 

QTKD, Trường ĐHCT   

Giảng dạy và NCKH 

5/1999-10/2001 Trường ĐH Bangkok, Thái Lan Học cao học 

11/2001-10/2004 Bộ môn Kế-Tài-Ngân, Khoa Kinh tế - 

QTKD, Trường ĐHCT   

Giảng dạy và NCKH 

11/2004-3/2005 Bộ môn Kế-Tài-Ngân, Khoa Kinh tế - - Giảng dạy và NCKH 

mailto:nhdang@ctu.edu.vn


QTKD, Trường ĐHCT   - Trợ lý NCKH Khoa 

4/2005-5/2007 Bộ môn Kế toán – Kiểm toán, Khoa Kinh tế 

- QTKD, Trường ĐHCT   

- Giảng dạy và NCKH 

- Trợ lý NCKH Khoa 

- Phó Trưởng bộ môn 

6/2007- 10/2008 Bộ môn Kế toán – Kiểm toán, Khoa Kinh tế 

- QTKD, Trường ĐHCT   

- Trưởng Bộ môn 

- Trợ lý NCKH Khoa 

- Giảng dạy và NCKH 

11/2008– 12/2011 Đại học Philippines Los Banos, Philippines  Học tiến sĩ 

1/2012-nay Bộ môn Kế toán – Kiểm toán, Khoa Kinh tế 

- QTKD, Trường ĐHCT   

Trưởng Bộ môn 

Giảng dạy và NCKH 
 

IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 

Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia: 

TT 
Tên đề tài nghiên cứu/ 

lĩnh vực ứng dụng 

Năm hoàn 

thành 

Đề tài cấp 

(Cơ sở, bộ 

ngành, trường) 

Trách nhiệm 

tham gia trong 

đề tài 

1 

Đánh giá tình hình cung cầu vốn tín 

dụng nông thôn và hiệu quả sử dụng 

vốn tín dụng tại huyện Hồng Ngự tỉnh 

Đồng Tháp 

1998 Cấp Trường Tham gia 

2 
Tín dụng trong việc nâng cao vai trò 

của phụ nữ tại tỉnh Cần Thơ 
1998 Hợp tác quốc tế Tham gia 

3 

Thực trạng và các giải pháp phát triển 

thị trường nông sản ĐBSCL: Trường 

hợp sản phẩm thịt heo tại tỉnh Cần 

Thơ 

2001 Hợp tác quốc tế Tham gia 

4 
Nghiên cứu cơ cấu sản xuất nông 

nghiệp hợp lý tỉnh Trà Vinh 
2003 Cấp tỉnh Tham gia 

5 
Quy hoạch tổng thể phát triển nông 

nghiệp huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng 
2003 Cấp tỉnh Tham gia 

6 
Nghiên cứu thị trường nông thôn có 

liên quan đến giảm nghèo ĐBSCL 
2003 Hợp tác quốc tế Tham gia 

7 

Khảo sát hiện trạng và tiền năng phát 

triển ngành nghề nông thôn huyện Kế 

Sách và Mỹ Tú tỉnh Sóc Trăng 

2003 Hợp tác quốc tế Tham gia 

8 
Xây dựng mô hình quản lý tài chính 

ĐHCT 
2004 Cấp Bộ 

Thư ký, tham 

gia 

9 
Quy hoạch tổng thể phát triển nông 

nghiệp huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng 
2004 Cấp tỉnh Tham gia 

10 

Quy hoạch tổng thể phát triển nông 

nghiệp huyện Thạnh Trị tỉnh Sóc 

Trăng 

2005 Cấp tỉnh 
Thư ký, tham 

gia 

11 

Quy hoạch tổng thể phát triển nông 

nghiệp huyện Ngã Năm tỉnh Sóc 

Trăng 

2006 Cấp tỉnh 
Thư ký, tham 

gia 

12 

Xây dựng mô hình CNH-HĐH xã Tân 

Thuận, Châu Thành A, huyện Châu 

Thành, tỉnh CT 

2006 Cấp tỉnh Tham gia 

13 
Nghiên cứu đề xuất các giải pháp phát 

triển các làng nghề truyền thống 
2006 Cấp Bộ Chủ nhiệm 



TT 
Tên đề tài nghiên cứu/ 

lĩnh vực ứng dụng 

Năm hoàn 

thành 

Đề tài cấp 

(Cơ sở, bộ 

ngành, trường) 

Trách nhiệm 

tham gia trong 

đề tài 

ĐBSCL 

14 

Nghiên cứu đề xuất phát triển ngành 

hàng thuộc ngành nghề nông thôn tỉnh 

Trà Vinh 

2006 

Cấp cơ sở 

 

(Dự án CIDA) 

Chủ nhiệm 

15 
Phân tích kênh thị trường ngành hàng 

tiêu thủ công nghiệp tỉnh Trà Vinh 
2006 

Cấp cơ sở 

(Dự án CIDA) 
Tham gia 

16 
Vai trò của hệ thống chợ nổi trong 

phân phối rau quả ĐBSCL 
2006 Cấp Trường Tham gia 

17 
Đánh giá hiệu quả kinh tế - xã hội khu 

dân cư vượt lũ ở ĐBSCL 
2006 Cấp Bộ 

Thư ký, tham 

gia 

18 
Tổng quan về kinh tế nông nghiệp 

ĐBSCL 
2007 Cấp cơ sở Chủ nhiệm 

19 

Khảo sát, xây dựng các tỷ số tài chính 

tham chiếu trong lĩnh vực tín dụng 

nông nghiệp ở ĐBSCL 

2008 Cấp Trường Chủ nhiệm 

20 

Nghiên cứu sự thay đổi của giá và lợi 

nhuận của cổ phiếu trước và sau khi 

chia tách tại thị trường chứng khoán 

niêm yết Việt Nam 

2008 Cấp Trường Chủ nhiệm 

 

Các công trình khoa học đã công bố: (tên công trình, năm công bố, nơi công bố...) 

TT Tên công trình 
Năm 

công bố 
Tên tạp chí 

1 A Comparative Study of the Dutch and Vietnamese 

Personal Income Tax 

2003 Journal of 

Economic Studies, 

302 

2 Some solutions for the rural ocupational businesse 

development in Vietnam 

2007 AIDA 

3 An overview of the Development of Agricultural 

Economy in Mekong Delta 

2008 Center for 

Development Study 

4 Rural Economic Activities in the Mekong Delta 2009 Proceedings 

5 Territorial heteogeneity in the Mekong River Delta 2009 Proceedings 

6 Technical efficiency and its determinants in rice 

farming in Mekong Delta, Vietnam for the period 

2008-2011 

2011 Proceedings 

  Cần Thơ, ngày 25 tháng 10 năm 2018

 TL. HIỆU TRƯỞNG Người khai ký tên 

 TRƯỞNG PHÒNG QLKH 

 

 

  Nguyễn Hữu Đặng 
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ                        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc    
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LÝ LỊCH KHOA HỌC 

 

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC 

 

Họ và tên: TRẦN THY LINH GIANG  Giới tính: Nữ  

Ngày, tháng, năm sinh: 01/01/1973             Nơi sinh: Cần Thơ 

Quê quán: Hậu Giang    Dân tộc: Kinh  

Tôn giáo: Không 

Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: 36/7A, Võ Thị Sáu, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ 

Điện thoại liên hệ: 0946699555   E-mail: ttlgiang@ctu.edu.vn  

Chức vụ: Phó Trưởng Bộ môn   Đơn vị công tác: Khoa Kinh tế               

                                                                              Đại học Cần Thơ 

Ngạch viên chức: 15.110    Thâm niên giảng dạy: 18 năm  

Trình độ chuyên môn cao nhất:  Thạc sĩ  Lý luận và Phương pháp giảng dạy tiếng Anh 

 

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO 

 

1. Đại học 

Hệ đào tạo: Chính quy    Nơi đào tạo: Đại học Cần Thơ  

Ngành học chuyên môn: Sư phạm Nga văn Năm tốt nghiệp: 1995 

Bằng đại học 2: Sư phạm Anh văn  Năm tốt nghiệp: 1997  

2.  Thạc sĩ 

Thời gian đào tạo: 2 năm   Nơi đào tạo: Đại học Cần Thơ 

Chuyên ngành đào tạo: Lý luận và Phương pháp giảng dạy tiếng Anh 

Tháng, năm được cấp bằng: 03/2010 

3. Tiến sĩ  

Thời gian đào tạo:   Nơi đào tạo:  

Chuyên ngành đào tạo:  

Tên luận án:  

Tháng, năm được cấp bằng:  

4. Ngoại ngữ 

 1. Tiếng Anh     Mức độ thành thạo: Lưu loát 

 

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN 

 

Thời gian Nơi công tác Công việc đảm nhiệm 

1998–2002 Văn phòng Khoa, Khoa Kinh tế-QTKD, 

Trường Đại học Cần Thơ 

- Chuyên viên 

2003–2009 Văn phòng Khoa, Khoa Kinh tế-QTKD, 

Trường Đại học Cần Thơ 

- Chuyên viên 

- Phó Văn phòng Khoa 



2010–2012 Văn phòng Khoa, Khoa Kinh tế-QTKD, 

Trường Đại học Cần Thơ 

- Giảng viên 

-  Chánh Văn phòng Khoa 

2013–hiện nay Bộ môn Kinh tế Khoa Kinh tế, Trường 

Đại học Cần Thơ 

- Giảng viên 

- Phó Trưởng bộ môn 

 

IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã thực hiện 

TT Tên đề tài nghiên cứu Năm 

hoàn 

thành 

Đề tài cấp 

(NN, Bộ, 

ngành, trường) 

Trách nhiệm tham 

gia trong đề tài 

1     

2   
 

 

 

 

2. Sách và giáo trình xuất bản: (Liệt kê theo các ô dưới đây, đánh dấu (+) vào ô tương 

ứng “tác giả” hoặc “đồng tác giả”) 

 

TT Tên sách Nhà xuất bản 

Năm 

xuất 

bản 

Tác giả 

chính 

Đồng  

tác giả 

1      

2      

 

3. Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố: (Liệt kê công trình theo thứ tự: 

tên tác giả; tên bài báo; tên tạp chí và số của tạp chí; trang đăng bài báo; năm xuất 

bản và nhà xuất bản của tạp chí) 

  

 

       Cần Thơ, ngày 05 tháng 10 năm 2018 

    TL. HIỆU TRƯỞNG          Người khai ký tên 

TRƯỞNG PHÒNG QLKH                        
 

 

              Trần Thy Linh Giang 
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 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc 
 -oOo-  

LÝ LỊCH KHOA HỌC 

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC 

Họ và tên: DƯƠNG QUẾ NHU Giới tính: Nữ  

Ngày, tháng, năm sinh: 14/10/1982 Nơi sinh: Cần Thơ 

Quê quán: Hoà Tú, Mỹ Xuyên, Sóc Trăng Dân tộc: Kinh 

Học vị cao nhất: Thạc sĩ Năm phong học vị: 2007 

Chức danh khoa học cao nhất: Năm phong:  

Chức vụ: Giảng viên  

Đơn vị công tác: Khoa Kinh Tế, Trường Đại học Cần Thơ 

Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: 570, đường 30/4, Hưng Lợi, Ninh Kiều, Cần Thơ 

Điện thoại liên hệ: 0918 613 454 

E-mail: dqnhu@ctu.edu.vn 

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO 

1. Đại học 

Hệ đào tạo: Chính qui 

Nơi đào tạo: Trường Đại học Cần Thơ 

Ngành học chuyên môn: Kinh tế Ngoại thương 

Nước đào tạo: Việt Nam Năm tốt nghiệp: 2004  

Bằng đại học 2: Năm tốt nghiệp:  

2. Sau đại học 

Bằng Thạc sỹ chuyên ngành: Kinh tế học Năm cấp bằng: 2007 

Nơi đào tạo: Philippines 

Bằng Tiến sĩ chuyên ngành:  Năm cấp bằng: 

Nơi đào tạo:  

Tên chuyên đề luận án bậc cao nhất: Sử dụng mô hình cân bằng tổng thể để phân tích 

tác động của du lịch đến nền kinh tế- Trường hợp của Philippines 

3. Ngoại ngữ: 1. Anh văn Mức độ sử dụng: TOEFL iBT 93/120 

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN 

Thời gian Nơi công tác Công việc đảm trách 

Từ 10/204- nay Khoa Kinh Tế, Đại học Cần Thơ Giảng viên 

 

IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia: 

TT Tên đề tài nghiên cứu 

Năm bắt 

đầu/năm 

hoàn thành 

Đề tài cấp 

(NN, Bộ, 

ngành, Trường 

Trách nhiệm 

tham gia trong 

đề tài 

1 
Tổng kết 30 năm phát triển TP 

Cần Thơ 

2015 Đề tài khoa 

học cấp Thành 

phố 

Tham gia viết 

chuyên đề 

2 
Phân tích chuỗi giá trị Sen Đồng 

2016 Đề tài khoa 

học cấp 

Tham gia viết 

chuyên đề. 
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TT Tên đề tài nghiên cứu 

Năm bắt 

đầu/năm 

hoàn thành 

Đề tài cấp 

(NN, Bộ, 

ngành, Trường 

Trách nhiệm 

tham gia trong 

đề tài 

Tháp.  Trường 

3 
Phân tích chuỗi giá trị nấm rơm.   

2017 Đề tài khoa 

học cấp Bộ 

Thành viên 

tham gia viết 

thuyết minh đề 

tài. 

4 
Giải pháp phát triển khu du lịch 

Mỹ Phước – Sóc Trăng.  

2018 Đề tài khoa 

học cấp thành 

phố 

Tham gia viết 

thuyết minh đề 

tài, viết chuyên 

đề. 

 

2. Các công trình khoa học đã công bố:  

 

TT Tên công trình 
Năm 

công bố 
Tên tạp chí 

1 
Đánh giá tác động của sự thay đổi thuế đến 

xuất khẩu gạo tại Đồng bằng song Cửu Long 
2008 Đại học Cần Thơ 

2 
Nhu cầu sử dụng ATM của người dân thành 

phố Cần Thơ 
2010 Đại học Cần Thơ 

3 Tính độc đáo của thức ăn Việt Nam 2014 Đại học Cần Thơ 

4 
Sự khác biệt về hình ảnh điểm đến Việt Nam 

trong mắt du khách quốc tế 
2014 Du lịch Việt Nam 

5 Truyền miệng điện tử trong Du lịch Việt Nam 2014 Du lịch Việt Nam 

6 
Tác động của hình ảnh điểm đến đến dự định 

quay trở lại của Du khách quốc tế. 
2013 Đại học Cần Thơ 

7 Giải pháp pháp triẻn lang nghề du lịch 2013 Đại học Cần Thơ 

8 
Logo và Slogan của Du lịch Việt Nam- Một 

năm nhìn lại 
2013 Du lịch Việt Nam 

9 
Phát triẻn bền vững du lịch- Cách tiếp cận hình 

ảnh điểm đến 
2013 Du lịch Việt Nam 

10 Phát triển du lịch có trách nhiệm 2013 Du lịch Việt Nam 

  Cần Thơ, ngày 25 tháng 4 năm 2019

 TL. HIỆU TRƯỞNG Người khai ký tên 

 TRƯỞNG PHÒNG QLKH 

 

    

     

   



 

  BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                      

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ                        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc    
                                                                                                        -----oOo-----  

 

LÝ LỊCH KHOA HỌC 

 

 
 

 

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC 
 

Họ và tên: LƯU THANH ĐỨC HẢI     Giới tính: nam  

Ngày, tháng, năm sinh: 13/09/1964 Nơi sinh: Xã Long Phú – Tân Châu – An Giang  

Quê quán: Xã Tường Lộc – Tam Bình – Vĩnh Long         Dân tộc: Kinh 

Chổ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: Số 49 Đường Ngô Sỹ Liên, Phường Hưng Lợi, Quận Ninh 

Kiều, Thành Phố Cần Thơ 

Điện thoại liên hệ: 0292-3839087 hoặc 0913-136026    

E-mail: ltdhai@ctu.edu.vn  

 

Chức vụ: Phó Trưởng Khoa  

Đơn vị công tác: Khoa Kinh Tế & QTKD – Trường Đại Học Cần Thơ 

Ngạch viên chức: Giảng viên Cao cấp Thâm niên giảng dạy: 32 năm 

Trình độ chuyên môn cao nhất: Phó Giáo sư, Tiến Sĩ 

   

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO 
1. Đại học 

Hệ đào tạo: chính quy   Nơi đào tạo: Khoa Kinh Tế - Đại Học Cần Thơ  

Ngành học chuyên môn: Kinh tế nông nghiệp Năm tốt nghiệp: 1986  

Bằng đại học 2:    Năm tốt nghiệp:  

 

2. Thạc sĩ 

Thời gian đào tạo: 2 năm   Nơi đào tạo: Đại Học Los Banos - Philippines 

Chuyên ngành đào tạo: Marketing    

Tên luận văn: Shrimp Marketing in Minh Hai Province, Mekong Delta, Vietnam, 1992 

Tháng, năm được cấp bằng: tháng 12 năm 1993 

 

3.  Tiến sĩ 

Thời gian đào tạo: 4 năm   Nơi đào tạo: Groningen – Vương quốc Hà Lan 

Chuyên ngành đào tạo: Kinh tế  

Tên luận án: The Organization of the Liberalized Rice Market in Vietnam 

Tháng, năm được cấp bằng: tháng 07 năm 2003 

 

3. Ngoại ngữ 

 1. Anh văn    Mức độ thành thạo: Lưu loát  

 

 



 

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN 
 

Thời gian Nơi công tác Công việc đảm trách 

Từ 1986 đến 1993 

 

Khoa Kinh tế - QTKD  

Trường ĐHCT 

Cán bộ giảng dạy – Bí 

Thư Đoàn Khoa 

Từ 1994 đến 1995 

 

Khoa Kinh tế - QTKD  

Trường ĐHCT 

Phó Trưởng Bộ Môn 

nghiệp vụ 

Từ 1996 đến 2003 Khoa Kinh tế - QTKD  

Trường ĐHCT 

Phó Trưởng Bộ Môn 

QTKD & Marketing 

Từ 2004 đến 2006 Khoa Kinh tế - QTKD  

Trường ĐHCT 

Trưởng Bộ Môn QTKD 

& Marketing – Trợ lý 

đào tạo sau Đại học 

Từ 2007 đến nay Khoa Kinh tế - QTKD  

Trường ĐHCT 

Phó Trưởng Khoa  

Kinh tế & QTKD 
 

IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 
 

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã thực hiện 

 

TT Tên đề tài nghiên cứu/lĩnh vực 

ứng dụng 

Năm hoàn 

thành 

Đề tài cấp 

(Cơ sở, bộ 

ngành, trường) 

Trách nhiệm 

tham gia 

trong đề tài 

1 Hoạt động marketing sản phẩm 

tôm đông lạnh Tỉnh Minh Hải 

1993 Cấp trường Chủ nhiệm 

2 Phân tích tiềm năng nghiên cứu 

lúa của các nhà khoa học Việt 

Nam 

1996 Cấp ngành Chủ nhiệm 

3 Xác định  hệ thống marketing- 

phân phối lúa gạo và  những  

biện  pháp  nâng cao hiệu  quả  

trong kinh doanh lương thực ở  

thị  trường  Tỉnh Cần thơ 

1998 Cấp trường Chủ nhiệm 

4 Phân tích hoạt động Marketing 

và quá trình tự do hoá thị trường 

lúa gạo Việt nam 

2003 Cấp ngành Chủ nhiệm 

5 Các giải pháp marketing nhằm 

cải tiến mạng lưới tiêu thụ gia 

súc tại Cần Thơ và một số thị 

trường lân cận 

2005 Cấp bộ Chủ nhiệm 

6 Nghiên cứu đề xuất mô hình sản 

xuất và tiêu thụ rau an toàn theo 

hướng liên kết vùng tại ĐBSCL 

2009 Cấp bộ trọng 

điểm 

Chủ nhiệm 

7 Nghiên cứu nâng cao chất lượng 

du lịch trên địa bàn Thành phố 

Cần Thơ 

2013 Cấp tỉnh Chủ nhiệm 

8 Điều tra xã hội học, đánh giá tình 

hình phát triển kinh tế xã hội, đề 

xuất các chính sách hỗ trợ nông 

2015 Cấp tỉnh Chủ nhiệm 



 

dân vùng triển khai chương trình 

tại huyện Cái Bè – Thuộc 

chương trình hỗ trợ phát triển 

toàn diện xoài cát Hòa Lộc vùng 

Hòa Hưng kết hợp với du lịch 

sinh thái 

9 Phát triển mô hình sinh thái vườn 

xoài cát Hòa Lộc kết hợp du lịch 

văn hóa làng nghề truyền thống 

theo hướng liên kết vùng tại 

huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang 

2015 Cấp tỉnh Chủ nhiệm 

10 Giải pháp phát triển thương hiệu 

sản phẩm cây ăn trái có múi tại 

Đồng bằng sông Cửu Long 

2016 Cấp bộ trọng 

điểm 

Chủ nhiệm 

 

2. Sách và giáo trình xuất bản (liệt kê theo các ô dưới đây, đánh dấu (+) vào ô tương  

           ứng  “tác giả” hoặc “đồng tác giả”) 

 

T

T 
Tên sách 

Nhà xuất 

bản 

Năm xuất 

bản 

Tác 

giả 

Đồng 

tác giả 
1 Thị trường tài chính NXB Đại Học 

Cần Thơ 

1995  + 

2 Anh văn chuyên ngành kinh doanh NXB Đại Học 

Cần Thơ 

1995  + 

3 Nghiên cứu Marketing ứng dụng Nhà xuất bản 

Thống kê 

2000  + 

4 Nguyên lý kế toán NXB Đại Học 

Cần Thơ 

2001  + 

5 Quản trị Marketing Nhà xuất bản 

Giáo dục 

2006 +  

6 Marketing ứng dụng Nhà xuất bản 

Thống kê 

2007 +  

7 Marketing quốc tế Nhà xuất bản 

Đại học Cần 

Thơ 

2017  + 

 

3. Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố (liệt kê công trình theo thứ tự : 

Tên tác giả; Tên bài báo; Tên Tạp chí và số của tạp chí; trang đăng bài báo; Năm 

xuất bản, nhà xuất bản của Tạp chí)) 

1. Nguyễn Tri Khiêm và Lưu Thanh Đức Hải, 1995 “The Marketing study of 

Malaleuca and Eucalyptus products in the Long Xuyen Quadrangle”. Tập san National 

Technical Workshop – Forest based development of the Long Xuyen Quadrangle, 

Section 6: Socio-economic Developments; August 1995:1-20 

2. Lưu Thanh Đức Hải, Võ Hồng Phượng, Vương Quốc Duy, 2003. “Du lịch Cần 

Thơ: Tiềm năng – Thực trạng – Phương hướng phát triển”. Kỷ yếu Hội thảo Tiềm năng 

phát triển du lịch Đồng bằng sông Cửu Long và cơ hội đầu tư; Tháng 10 năm 2003:58-

72. 



 

3. Luu Thanh Duc Hai, 2003 “Rice market in the Mekong River Delta, Vietnam: a 

market integration analysis”. Journal of Centre for ASEAN Studies (CAS); Antwerp – 

Belgium, Discussion paper No.40, July 2003:1-20. ISSN: 2031-0641. 

4. Lưu Thanh Đức Hải, 2004 “Vấn đề hòa hợp thị trường lúa gạo Đồng bằng sông 

Cửu long: kết quả của chính sách tự do hóa thị trường lương thực ở Việt Nam”. Tạp chí 

Khoa học Trường Đại Học Cần Thơ, Vol. 1, 2004:189-199. ISSN: 1859-2333 

5. Lưu Thanh Đức Hải, 2005 “Chi phí Marketing và hệ thống phân phối lúa gạo Đồng 

bằng sông Cửu long”. Tạp chí Khoa học Trường Đại Học Cần Thơ, Vol. 3, 2005:138-

147. ISSN: 1859-2333 

6. Clemens Lutz, Cornelis Praagman, Luu Thanh Duc Hai, 2006 “Rice Market 

Integration in the Mekong River Delta: The transition to market rules in the domestic 

food market in Vietnam”. Journal of Economics of Transition, ISSN: 0967-0750, Vol. 

14, Issue No.3, June 2006:517-546. 

7. Lưu Thanh Đức Hải, 2006 “Cấu trúc thị trường tiêu thụ và hệ thống phân phối heo 

thịt Đồng bằng sông Cửu long”. Tạp chí Khoa học Trường Đại Học Cần Thơ - Vol. 6, 

2006:186-195. ISSN: 1859-2333 

8. Luu Thanh Duc Hai, 2007 “Market Structure and Distribution Channels for Fruits 

in the Mekong Delta”. Tạp chí Phát triển kinh tế, Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ 

Chí Minh, ISSN: 1859-1116. Số 158 Tháng 10 năm 2007:10-13. 

9. Luu Thanh Duc Hai, 2007 “Export Barriers: The case of the Vietnamese Footwear 

Industry”.Journal of Centre for ASEAN Studies (CAS); Antwerp - Belgium, Discussion 

paper No.51, April 2007:1-31. ISSN: 2031-0641 

10. Lưu Thanh Đức Hải, 2008 “Cơ chế một cửa tại chỗ trong thủ tục hành chính tại các 

Khu công nghiệp Đồng bằng sông Cửu Long”. Tạp chí Quản lý kinh tế, Số tháng 5 năm 

2008:34-44. ISSN:1859-039X 

11. Lưu Thanh Đức Hải, 2008 “Cấu trúc thị trường và chuỗi giá trị ngành hàng cá tra, 

Basa tại Đồng bằng sông Cửu Long”. Tạp chí Nghiên cứu kinh tế, ISSN: 0866-7489. Số 

356 - tháng 1 năm 2008:64-71 

12. Lưu Thanh Đức Hải, 2008 “Hiệu quả sản xuất – tiêu thụ và giải pháp phát triển thị 

trường rau an toàn trên địa bàn ĐBSCL”. Tạp chí Quản lý kinh tế, ISSN:1859-039X. Số 

tháng 10 năm 2008:16-23 

13. Lưu Thanh Đức Hải và Lưu Tiến Thuận, 2008 “Cấu trúc thị trường và phân tích 

kênh phân phối: trường hợp sản phẩm heo tại ĐBSCL”. Kỷ yếu Hội thảo Chương trình 

NPT/VNM/013 – Cơ sở cho phát triển DN vừa & nhỏ và nông hộ ĐBSCL. NXB Giáo 

dục tháng 12 năm 2008: 108-125 
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34. Lưu Thanh Đức Hải và Nguyễn Kim Yến, 2017. “Các nhân tố ảnh hưởng đến quyết 
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http://sareb-journal.org/
http://sareb-journal.org/
http://sareb-journal.org/


  BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                      

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ                        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc    
                                                                                              -----oOo-----  

 

LÝ LỊCH KHOA HỌC 

 

 

 

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC 
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 1. Tiếng Anh     Mức độ thành thạo: Tốt 
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ứng “tác giả” hoặc “đồng tác giả”) 

 

TT Tên sách Nhà xuất bản 
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Năm 2008 

Huynh Viet Khai, Mitsuyasu Yabe, Hiroshi Yokogawa and Goshi Sato “The Situation and 

Comparative Advantage of Soybean Production in the Mekong River Delta of Viet Nam”, 

Journal of the Faculty of Agriculture, Kyushu University, Vol. 53 (2), pp. 607-614, 10/2008 

(ISI journal). 

Huynh Viet Khai, Mitsuyasu Yabe, Hiroshi Yokogawa and Goshi Sato “Analysis of Productive 

Efficiency of Soybean Production in the Mekong River Delta of Viet Nam”, Journal of the 

Faculty of Agriculture, Kyushu University, Vol. 53 (1), pp. 271-279, 2/2008 (ISI journal). 

Năm 2009 
Huynh Viet Khai and Mitsuyasu Yabe “Agricultural Policy Impacts in Soybean Productive 

Efficiency in the Mekong Delta, Viet Nam”, Journal of Rural Economics, Special Issue 2009, 

pp. 529-536, 12/2009. 

Năm 2010 
Huynh Viet Khai and Mitsuyasu Yabe “Effect of Technical Efficiency on the Perception of Life 

Improvement for Rice Farmers in Vietnam”, Journal of Rural Economics, Special Issue 2010, 

pp. 440-447, 12/2010. 

Năm 2011 
Huynh Viet Khai and Mitsuyasu Yabe “An Analysis of Willingness to Pay for Commodity 

Insurance of Rice Production in Vietnam”, Asia-African Journal of Economics and 

Econometrics, Vol. 11(2), pp. 485-493, 12/ 2011 (SCOPUS index). 

Huynh Viet Khai and Mitsuyasu Yabe “Evaluation of the impact of water pollution on rice 

production in the Mekong Delta, Vietnam”, The International Journal of Environmental, 

Cultural, Economic and Social Sustainability, Vol. 7(05), pp. 43 – 58, 12/2011 (SCOPUS 

index). 

Huynh Viet Khai and Mitsuyasu Yabe “The Technical Efficiency Analysis of Rice Production in 

Vietnam”, Journal of ISSAAS, Vol. 17 (1), pp. 135-146, 6/2011 (SCOPUS index). 



Năm 2012 
Huynh Viet Khai and Mitsuyasu Yabe “Effect of Agricultural Policy on Rice Farmers in 

Vietnam”, Journal of the Faculty of Agriculture, Kyushu University, Vol. 57(1), pp. 333 – 338, 

3/2012 (ISI journal). 

May Lwin Oo, Mitsuyasu Yabe and Huynh Viet Khai “Farmers’ Perception, Knowledge and 

Pesticide Usage Practices: A Case Study of Tomato Production in Inlay Lake, Myanmar”, 

Journal of the Faculty of Agriculture, Kyushu University, Vol. 57(1), 327 – 331, 3/2012 (ISI 

journal). 

Huynh Viet Khai and Mitsuyasu Yabe “Rice Yield Loss Due to Industrial Pollution in Vietnam”, 

Journal of US-China Public Administration, Vol. 9(3), pp. 248 - 256, 3/2012 (EBSCOHost 

index). 

Năm 2014 

Huynh Viet Khai “Farmer Perceptions and Demand for Pesticide Use: A Case Study of Rice 

Production in the Mekong Delta, Vietnam”, Journal of Economics and Behavioral Studies, 

Vol. 6(11), pp. 868-873, 11/2014 (Cabell’s International, EBSCOHost index, DOAJ) . 

Vo Thanh Danh and Huynh Viet Khai “Estimating Residents’ Willingness to Pay for Groundwater 

Protection in the Vietnamese Mekong Delta”, Applied Water Science, Vol. November, pp. 1-

11, 11/2014 (Springer publishing, ISI journal). 

Huynh Viet Khai and Mitsuyasu Yabe “The Demand of Urban Residents for the Biodiversity 

Conservation in U Minh Thuong National Park, Vietnam”, Agricultural and Food Economics, 

Vol. 2 (10), pp. 1-13, 8/2014 (Springer publishing, SCOPUS index). 

Vo Thanh Danh and Huynh Viet Khai “Using a Risk Cost-benefit analysis for a Sea Dike to Adapt 

Sea Level in the Vietnamese Mekong River Delta”, Climate, Vol. 2(2), pp. 78-102, 4/2014 (ISI 

journal). 

Huynh Viet Khai and Mitsuyasu Yabe “Choice modeling: assessing the non-market environmental 

values of the biodiversity conservation of swamp forest in Vietnam”, International Journal of 

Energy and Environmental Engineering, Vol. 5(1), pp. 1 – 8, 3/2014 (Springer publishing, ISI 

journal). 

Huynh Viet Khai “The Economic Benefits of Surface Water Quality Improvements: A case of 

channel in the Mekong Delta, Vietnam”, The International Journal of Environmental 

Sustainability, Vol. 9(2), pp. 71-83, 3/2014 (SCOPUS index). 

 Năm 2015  
Vo Hong Tu, Mitsuyasu Yabe, Nguyen Thuy Trang and Huynh Viet Khai “Environmental 

Efficiency of Ecologically Engineered Rice Production in the Mekong Delta of Vietnam”, 

Journal of the Faculty of Agriculture, Kyushu University, Vol. 60 (2), pp. 493-500, 6/2015 (ISI 

journal). 

Huynh Viet Khai and Mitsuyasu Yabe “Consumer Preferences for Agricultural Products 

Considering the Value of Biodiversity Conservation”, Journal of Nature Conservation, Vol. 

25, pp. 62-71, 5/2015 (Elsevier publishing, ISI journal)   

Huynh Viet Khai “Assessing consumer preferences for organic vegetables: A case study in the 

Mekong Delta, Vietnam”, Information Management and Business Review, Vol. 7 (1), pp. 41-

47, 2/2015 (Cabell’s International, EBSCOHost index, DOAJ). 

Vo Hong Tu, Mitsuyasu Yabe, Nguyen Thuy Trang and Huynh Viet Khai “Adaptive Capacity 

Assessment of Rural Out-migrants: A Case Study in An Giang Province, Vietnam”, Journal of 

the Faculty of Agriculture, Kyushu University, Vol. 60, pp. 265-271, 2/2015 (ISI journal). 

Vo Thanh Danh and Huynh Viet Khai “Household Demand and Supply for Clean Groundwater in 

the Mekong Delta, Vietnam”, Renewables Wind, Water, and Solar, Vol. 2 (4), pp. 1-12, 

1/2015 (Springer Publishing). 



 Năm 2017 

Huynh Viet Khai, Le Minh Sang and Phan Thi Anh Nguyet “The impact of world crude oil prices 

on the Vietnamese stock market”, Southeast Asia Review of Economics and Business, Vol 1 

(1), pp. 106-115, 6/2017 

Huynh Viet Khai, Vo Thanh Danh, Vu Thuy Duong and Mitsuyasu Yabe “Drainage Improvement 

Project: Cost and Benefit Analysis in the Mekong Delta, Vietnam”, Journal of the Faculty of 

Agriculture, Kyushu University, Vol 62 (1), pp. 189-195, 1/2017 (ISI journal) 

Huynh Viet Khai “An Evaluation of Consumer Willingness to Pay for Organic Vegetables in the 

Vietnamese Mekong Delta”, In Justin A. Daniels (Editor).  Advances in Environmental 

Research. Volume 59, ISBN 978-1-53612-702-7, pp.183-198, Nova Science Publishers, 

9/2017. 

Huynh Viet Khai “Determinants and Awareness of Farm-Level Pesticide Use in the Vietnamese 

Mekong Delta”, In Justin A. Daniels (Editor).  Advances in Environmental Research. Volume 

59, ISBN 978-1-53612-702-7, pp.199-212, Nova Science Publishers, 9/2017. 

Năm 2018 
Huynh Viet Khai, Tran Thi Thu Duyen and Huynh Thi Dan Xuan “The Demand of Urban 

Consumers for Safe Pork in the Vietnamese Mekong Delta”, Journal of Social and 

Development Sciences, Vol. 9 (3), pp. 47-54, 9/2018 (Cabell’s International, EBSCOHost 

index, DOAJ). 

Nguyen Thuy Trang, Vo Hong Tu, Huynh Viet Khai and Mitsuyasu Yabe “The Determinants 

Behind Changes of Farming Systems and Adaptation to Salinity Intrusion in the Coastal 

Regions of Mekong Delta”, Journal of the Faculty of Agriculture, Kyushu University, Vol. 63 

(2), pp. 417-422, 6/2018 (ISI journal). 

Chu V. Nguyen, Phan Dinh Khoi and Huynh Viet Khai “Asymmetries in responses of commercial 

banks in a transitional economy to countercyclical monetary policy: the case of Romania”, 

Journal of Eastern European and Central Asian Research, Vol. 5 (1), pp. 1-13, 4/2018 

(SCOPUS index). 

Nguyen Thuy Trang, Huynh Viet Khai, Vo Hong Tu and Nguyen Bich Hong “Environmental 

Efficiency of transformed farming systems: a case study of change from sugarcane to shrimp 

in the Vietnamese Mekong delta”, Forestry Research and Engineering: International Journal, 

Vol. 2 (2), pp. 56-62, 3/2018. 

Huynh Viet Khai, Nguyen Huu Dang and Mitsuyasu Yabe “Impact of Salinity Intrusion on Rice 

Productivity in the Vietnamese Mekong Delta”, Journal of the Faculty of Agriculture, Kyushu 

University, Vol. 63(1), pp. 143-148, 3/2018 (ISI journal). 

Huynh Viet Khai, Le Minh Sang and Phan Thi Anh Nguyet “Analyzing the impact of oil price 

fluctuations on Vietnam stock market”, In Ahu Coskun Ozer (Editor). Globalization and trade 

integration in developing countries, ISBN 9781522540328, pp. 229-245, IGI publishing, 

4/2018. 
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Chức vụ:  
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Hệ đào tạo: Chính quy 
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trách 
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đề tài 
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Bằng Tiến sĩ chuyên ngành: Kinh tế phát triển     Năm cấp bằng: 2009 
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DỊCH VỤ VÀ SỰ HÀI LÒNG CỦA BỆNH NHÂN ĐỐI VỚI DỊCH VỤ Y TẾ CỦA 

CÁC BỆNH VIỆN TUYẾN QUẬN HUYỆN TẠI THÀNH PHỐ CẦN THƠ. Tạp chí 

Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 33. 94-101.  

26. Lê Nguyễn Đoan Khôi. 2014. GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP XÃ 

HỘI QUA CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC TẠI ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Tạp chí 

Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 31. 91-96.  

27. Lê Nguyễn Đoan Khôi. 2014. GIẢI PHÁP THÂM NHẬP THỊ TRƯỜNG NGÀNH 

HÀNG CÁ TRA. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số Thủy sản 2014. 133- 

140.  

31. Bùi Thị Minh Thu, Lê Nguyễn Đoan Khôi. 2014. NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ 

ẢNH HƯỞNG ĐẾN ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CỦA NHÂN VIÊN TRỰC TIẾP SẢN 

XUẤT Ở TỔNG CÔNG TY LẮP MÁY VIỆT NAM (LILAMA). Tạp chí Khoa học 

Trường Đại học Cần Thơ. Số 35. 66-78.  

32. Lê Nguyễn Đoan Khôi. 2015. ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH 

LÚA CỦA CÁC NÔNG HỘ THAM GIA MÔ HÌNH CÁNH ĐỒNG LỚN TẠI AN 

GIANG. Tạp chí khoa học Đại học Huế. Số 10. 109-114.  

33. Lê Nguyễn Đoan Khôi. 2015. PHÂN TÍCH CHUỖI NGÀNH HÀNG CÁ TRA VÀ 

ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG TRONG BỐI CẢNH TOÀN CẦU HÓA. Cơ 

chế chính sách phụ vụ tái cơ cấu ngành nông nghiệp tại Cần Thơ ngày 17/10/2014. . 185- 

189.  

34. Lê Nguyễn Đoan Khôi. 2015. PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG VÀ ĐÁNH GIÁ NHU 

CẦU THAM GIA VƯỜN ƯƠM DOANH NGHIỆP CÔNG NGHỆ TRƯỜNG ĐẠI HỌC 

CẦN THƠ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 38. 83-90.  

35. Bùi Thị Minh Thu, Lê Nguyễn Đoan Khôi. 2016. NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ 

ẢNH HƯỞNG ĐẾN LÒNG TRUNG THÀNH CỦA NHÂN VIÊN TỔNG CÔNG TY 

LẮP MÁY VIỆT NAM (LILAMA). Tạp chí Khoa học Đại học Mở TP.HCM. 3. 90-103.  

36. Lê Nguyễn Đoan Khôi, Bùi Thị Minh Thu. 2017. RESEARCH 

EFFECTIVENESS OF CORPORATE CULTURE TO EMPLOYEE’S LOYALTY AT 

LILAMA 7 JOINT STOCK COMPANY. Saudi Journal of Humanities and Social 

Sciences. 2. 43-52.  

37. Phan Văn Phùng, Lê Nguyễn Đoan Khôi, Đặng Văn Phan. 2017. GIẢI PHÁP 

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ DU LỊCH PHÚ QUỐC. THE 2nd UHD-CTU 

ANNUAL ECONOMICS AND BUSINESS CONFERENCE PROCEEDINGS 

15/12/2017 Khoa Kinh te. 2. 238-250 

38. Lê Nguyễn Đoan Khôi, Huỳnh Châu Khánh, Lê Bảo Toàn. 2017. PHÂN TÍCH CÁC 

NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG ĐỐI VỚI CHẤT 

LƯỢNG DỊCH VỤ CHUYỂN TIỀN, THU HỘ TIỀN VÀ CHI HỘ TIỀN: TRƯỜNG 

HỢP BƯU ĐIỆN TỈNH AN GIANG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 48. 

45-53.  

39. Bùi Thị Minh Thu, Lê Nguyễn Đoan Khôi. 2018. TÁC ĐỘNG CỦA VĂN HÓA 

DOANH NGHIỆP ĐẾN QUẢN TRỊ CHẤT LƯỢNG LÊN HIỆU QUẢ DỰ ÁN TẠI 

CÁC CÔNG TY LẮP MÁY Ở KHU VỰC MIỀN TRUNG. Tạp chí Khoa học Trường Đại 

học Cần Thơ.  

TL. HIỆU TRƯỞNG 

   TRƯỞNG PHÒNG QLKH 
 

Cần Thơ, ngày 08 tháng 11 năm 2018 

Người kê khai ký tên 

 

 
Lê Nguyễn Đoan Khôi 



 

 

 BÔ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                      

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc    
 

 

LÝ LỊCH KHOA HỌC 
 

 

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC 
 

Họ và tên: LA NGUYỄN THÙY DUNG Giới tính: Nữ  

Ngày, tháng, năm sinh: 19/03/1977  Nơi sinh: TP. Cần Thơ  

Quê quán: TP. Cần Thơ    Dân tộc: Kinh Tôn giáo: Không 

Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: 188 Lý Tự Trọng-Q.Ninh Kiều-TPCT 

Điện thoại liên hệ:  0907.745.818   E-mail: lntdung@ctu.edu.vn 

   

Chức vụ: Phó Trưởng Bộ môn   Đơn vị công tác: Khoa Kinh tế 

Ngạch viên chức: Giảng viên   Thâm niên giảng dạy: 13 năm 

Trình độ chuyên môn cao nhất: Tiến sĩ 

 

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO 
 

1. Đại học 

Hệ đào tạo: Chính quy    Nơi đào tạo: Đại học Cần Thơ 

Ngành học chuyên môn: QTKD   Năm tốt nghiệp: 1999  

Bằng đại học 2: Cử nhân Anh văn  Năm tốt nghiệp: 2004 

2.  Thạc sĩ 

Thời gian đào tạo:      Nơi đào tạo: Đại học Kinh tế TP.HCM 

Chuyên ngành đào tạo: QTKD 

Tên luận văn: Một số giải pháp nhằm góp phần mở rộng thị trường xuất khẩu cho công 

ty may Tây Đô đến năm 2010 
Tháng, năm được cấp bằng: 25/03/2005 

3. Tiến sĩ  

Thời gian đào tạo:  2011-2017  Nơi đào tạo: Đại học Cần Thơ 

Chuyên ngành đào tạo: Kinh tế Nông nghiệp 

Tên luận án: Giải pháp nâng cao giá trị gia tăng sản phẩm lúa gạo góp phần nâng cao 

thu nhập cho nông hộ nghèo trồng lúa ở tỉnh An Giang 
Tháng, năm được cấp bằng: 18/8/2017  

 

4. Ngoại ngữ 

 1.  Anh văn   Mức độ thành thạo:  

 2.     Mức độ thành thạo:  

 

 

 

 



 

 

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN 

1. Các hoạt động chuyên môn đã thực hiện 

 

Thời gian Nơi công tác Công việc đảm trách 

01/01/2006-nay BM Marketing  Giảng viên 

11/2011- 8/2017 Khoa Kinh tế, ĐH Cần Thơ Nghiên cứu sinh 

01/9-31/11/2013 ĐH. Copenhagen, Đan Mạch Nghiên cứu sinh 

01/10/2017-nay Khoa Kinh tế, ĐH Cần Thơ Bí thư Chi bộ sinh viên Quản trị 

 

2. Hướng dẫn luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ: 

 - Tên học viên, đề tài thực hiện, thời gian thực hiện (đã bảo vệ thành công năm nào?) 

 

IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 
 

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã thực hiện 

 
TT Tên đề tài nghiên cứu/lĩnh vực ứng dụng Năm hoàn 

thành 

Đề tài cấp 

(Cơ sở, bộ 

ngành, trường) 

Trách nhiệm 

tham gia trong 

đề tài 

1 Phân tích hành vi của sinh viên sau tốt 

nghiệp: tìm việc ở thành phố hay ở địa 

phương 

2010 Trường Chủ nhiệm 

2     

 

2. Sách và giáo trình xuất bản (liệt kê theo các ô dưới đây, đánh dấu (+) vào ô tương  

           ứng  “tác giả” hoặc “đồng tác giả”) 

 

TT Tên sách Nhà xuất bản 
Năm 

xuất bản 
Tác giả 

Đồng tác 

giả 

 Giáo trình Marketing quốc tế NXB ĐHCT 2016  X 

 

3. Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố (liệt kê công trình   theo thứ tự : 

Tên tác giả; Tên bài báo; Tên Tạp chí và số của tạp chí; trang đăng bài báo; Năm 

xuất bản, nhà xuất bản của Tạp chí) 

  

1. Huỳnh Trường Huy, Võ Hồng Phượng, La Nguyễn Thùy Dung (2008). Scale 

Efficiency and Technical Efficiency Analysis of Rice Producing Households in the 

Mekong Delta. Tạp chí Kinh tế Phát triển. 

2. Huỳnh Trường Huy, La Nguyễn Thùy Dung (2011). Các yếu tố ảnh hưởng đến 

quyết định chọn nơi làm việc; trường hợp sinh viên Đại học Cần Thơ. Tạp chí 

Khoa học trường Đại học Cần Thơ. Số 2011:17b, trang 130-139 

3. La Nguyễn Thùy Dung, Lưu Thanh Tâm, Nguyễn Phạm Quỳnh Như (2013). Các 

nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng của siêu thị 



 

 

Co.op mart Cần Thơ. Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Sinh viên-Học viên Cao học- 

Nghiên cứu sinh Khoa Kinh tế-QTKD, ĐH Cần Thơ 

4. La Nguyễn Thùy Dung, Du Ngọc Thuyền, Nguyễn Văn Tuấn Vũ (2013). Các 

nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ bán lẻ của công ty cổ phần văn hóa 

Phương Nam chi nhánh Cần Thơ . Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Sinh viên-Học viên 

Cao học- Nghiên cứu sinh Khoa Kinh tế-QTKD, ĐH Cần Thơ 

5. Nguyễn Quốc Nghi, Quan Minh Nhựt, La Nguyễn Thùy Dung (2014). Nhu cầu 

tham gia bảo hiểm nông nghiệp của nông hộ trồng lúa ở huyện Châu Thành A, 

tỉnh Hậu Giang. Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, số 234+234/2014; 

trang 5-10. 

6. La Nguyễn Thùy Dung và Mai Văn Nam (2015). Phân tích hiệu quả tài chính 

của hộ sản xuất lúa theo mô hình liên kết với doanh nghiệp ở tỉnh An Giang. Tạp 

chí Khoa học Đại học Cần Thơ, số 36d, trang 92-100. 

7. La Nguyễn Thùy Dung và Mai Văn Nam (2015). Khả năng tiếp cận thị trường 

của hộ sản xuất lúa theo mô hình liên kết với doanh nghiệp ở tỉnh An Giang. Tạp 

chí Khoa học Đại học Cần Thơ, số 38d, trang 25-33. 

8. La Nguyễn Thùy Dung (2015). Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến thu nhập từ 

trồng lúa của nông hộ nghèo tỉnh An Giang. Kỷ yếu Hội thảo khoa học Phát triển 

kinh tế-xã hội ĐBSCL năm 2015. NXB Đại học Cần Thơ, trang 175-186. 

9. Vương Quốc Duy, Lê Kim Thanh, Trương Thị Ánh Vân, Huỳnh Phú Tân, Lê Thị 

Ngọc Vân và La Nguyễn Thùy Dung (2016). Đánh giá kết quả học tập của sinh 

viên đi làm thêm và sinh viên không đi làm thêm ở các khoa trong trường Đại học 

Cần Thơ. Tạp chí Khoa học Đại học Cần Thơ, số 42d, trang. 

10. La Nguyễn Thùy Dung và Mai Văn Nam (2016). Phân tích hiệu quả sản xuất của 

nông hộ nghèo và không nghèo trồng lúa tỉnh An Giang. Tạp chí Khoa học Đại 

học Cần Thơ, số 46d, trang 30-39 

 

                Cần Thơ, ngày 19 tháng 03 năm 2018  

    TL. HIỆU TRƯỞNG     Người khai ký tên  

 TRƯỞNG PHÒNG QLKH     

 

 

 

          La Nguyễn Thùy Dung 

 

    

 



 

 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc 
 -oOo-  

LÝ LỊCH KHOA HỌC 

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC 

Họ và tên: KHƯU NGỌC HUYỀN Giới tính: Nữ 

Ngày, tháng, năm sinh: 26/02/1989 Nơi sinh: Bạc Liêu 

Quê quán: Phước Long – Bạc Liêu Dân tộc: Kinh 

Học vị cao nhất: Thạc sĩ Năm phong học vị: 2014 

Chức danh khoa học cao nhất: Năm phong:  

Chức vụ: Thư ký Trưởng bộ môn  

Đơn vị công tác: Bộ môn Marketing, Khoa Kinh tế, Đại học Cần Thơ 

Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: 404/12, Nguyễn Văn Linh, An Khánh, Ninh Kiều, 

TP Cần Thơ 

Điện thoại liên hệ: 0945954925 

E-mail: knhuyen@ctu.edu.vn 

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO 

1. Đại học 

Hệ đào tạo: chính quy 

Nơi đào tạo: Đại học Cần Thơ 

Ngành học chuyên môn: Kinh tế ngoại thương 

Nước đào tạo: Việt Nam Năm tốt nghiệp: 2011 

Bằng đại học 2: Năm tốt nghiệp:  

2. Sau đại học 

Bằng Thạc sỹ chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Năm cấp bằng:2014 

Nơi đào tạo: Đại học Cần Thơ 

Bằng Tiến sĩ chuyên ngành:  Năm cấp bằng: 

Nơi đào tạo:  

Tên chuyên đề luận án bậc cao nhất:  

3. Ngoại ngữ: 1. Anh văn Mức độ sử dụng: C 

2. Mức độ sử dụng: 

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN 

Thời gian Nơi công tác Công việc đảm trách 

11/2014 - nay Bộ môn Marketing, Khoa Kinh tế, Đại học Giảng viên 

04/2015 - nay Bộ môn Marketing, Khoa Kinh tế, Đại học Thư ký trưởng bộ môn 

 



 

IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia: 

TT Tê đề tài nghiên cứu 

Năm bắt 

đầu/năm hoàn 

thành 

Đề tài cấp 

(NN, Bộ, 

ngành, Trường 

Trách nhiệm 

tham gia trong 

đề tài 

1 

Phân tích hiện trạng và đề xuất 

giải pháp thúc đẩy nghiên cứu 

khoa học của giảng viên trẻ của 

Trường Đại học Cần Thơ 

2016 
Đề tài cấp 

trường 
Chủ nhiệm 

 

2. Các công trình khoa học đã công bố:  

 

TT Tên công trình 
Năm 

công bố 
Tên tạp chí 

1 

Nhận thức về hành vi sử dụng túi nilon của 

người dân quận Ninh Kiều, thành phố Cần 

Thơ  

2015 
Tạp chí Khoa học Công 

nghệ Cần Thơ 

2 
Kinh tế phi chính thức ở khu vực nông thôn 

thành phố Cần Thơ 
2015 

Tạp chí Khoa học Công 

nghệ Cần Thơ 

3 

Rủi ro nông nghiệp và phản ứng của nông 

hộ sản xuất lúa ở huyện Châu Thành A, tỉnh 

Hậu Giang 2015 

Kỷ yếu Hội thảo khoa học 

Sáng tạo và nghiên cứu 

khoa học ở ĐBSCL-Hội 

nhập và phát triển bền vững. 

NXB Đại học Cần Thơ 

4 

Các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ nhận 

biết thương hiệu sản phẩm Quýt hồng Lai 

Vung của người tiêu dùng ở Đồng bằng 

sông Cửu Long 

2016 
Tạp chí Khoa học Trường 

Đại học Cần Thơ.   

5 

Các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của 

giảng viên trẻ trường Đại học Cần Thơ đối 

với hoạt động nghiên cứu khoa học 

2017 
Tạp chí Khoa học Trường 

Đại học Cần Thơ.   

  Cần Thơ, ngày 23 tháng 03 năm 208 

 TL. HIỆU TRƯỞNG Người khai ký tên 

 TRƯỞNG PHÒNG QLKH 

 

 

  Khưu Ngọc Huyền 

 

 

   

 



 

 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc 
 -oOo-  

LÝ LỊCH KHOA HỌC 

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC 

Họ và tên: NGUYỄN THỊ BẢO CHÂU Giới tính: Nữ  

Ngày, tháng, năm sinh: 08/02/1990 Nơi sinh: Cần Thơ 

Quê quán: Thốt Nốt, Cần Thơ Dân tộc: Kinh 

Học vị cao nhất: Thạc sĩ Năm phong học vị: 2015 

Chức danh khoa học cao nhất: Năm phong:  

Chức vụ: Giảng viên  

Đơn vị công tác: Khoa Kinh Tế, Trường Đại học Cần Thơ 

Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: Ấp 8, Thới Hưng, Cờ Đỏ, TPCT 

Điện thoại liên hệ: 0939 86 85 86 

E-mail: baochau@ctu.edu.vn 

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO 

1. Đại học 

Hệ đào tạo: Chính qui 

Nơi đào tạo: Trường Đại học Cần Thơ 

Ngành học chuyên môn: Quản trị kinh doanh 

Nước đào tạo: Việt Nam Năm tốt nghiệp: 2011  

Bằng đại học 2: Năm tốt nghiệp:  

2. Sau đại học 

Bằng Thạc sỹ chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Năm cấp bằng: 2015  

Nơi đào tạo: Việt Nam  

Bằng Tiến sĩ chuyên ngành:  Năm cấp bằng: 

Nơi đào tạo:  

Tên chuyên đề luận án bậc cao nhất: Xây dựng thương hiệu nhãn tím Phong Nẫm ở 

huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng 

3. Ngoại ngữ: 1. Anh văn Mức độ sử dụng: IELTS 5.5 

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN 

Thời gian Nơi công tác Công việc đảm trách 

Từ 11/2011- nay Bộ môn Marketing, Khoa Kinh Tế Giảng viên 

 

IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia: 

TT Tên đề tài nghiên cứu 

Năm bắt 

đầu/năm 

hoàn thành 

Đề tài cấp 

(NN, Bộ, 

ngành, Trường 

Trách nhiệm 

tham gia trong 

đề tài 

1 
Nghiên cứu nâng cao chất lượng 

dịch vụ công viên trên địa bàn 

quận Ninh Kiều, Thành phố Cần 

Thơ.  

2015 Cấp Quận Thành viên 

tham gia phân 

tích số liệu, 

viết chuyên đề 

báo cáo. 



 

TT Tên đề tài nghiên cứu 

Năm bắt 

đầu/năm 

hoàn thành 

Đề tài cấp 

(NN, Bộ, 

ngành, Trường 

Trách nhiệm 

tham gia trong 

đề tài 

2 
Tổng kết 30 năm phát triển TP 

Cần Thơ 

2015 Đề tài khoa 

học cấp Thành 

phố 

Tham gia viết 

chuyên đề 

3 
Nghiên cứu thực trạng và giải 

pháp thúc đẩy tham gia nghiên 

cứu khoa học đối với cán bộ nữ 

trường Đại học Cần Thơ.  

2014 Đề tài khoa 

học cấp 

Trường 

Tham gia lược 

khảo tài liệu, 

kế toán đề tài. 

4 
Nghiên cứu xây dựng hệ thống 

quản lý, theo dõi và đánh giá hệ 

thống thông tin của doanh nghiệp 

vừa và nhỏ ở Thành phố Cần 

Thơ.   

2014 Đề tài khoa 

học cấp Quận 

Thành viên 

tham gia viết 

thuyết minh đề 

tài. 

5 
Nghiên cứu giải pháp đẩy mạnh 

sản xuất và tiêu thụ muối đối với 

ngư dân ở Đồng bằng sông Cửu 

Long.  

2014 Đề tài khoa 

học cấp Bộ 

Thành viên 

tham gia thu 

thập và nhập 

số liệu. 

6 
Nghiên cứu giải pháp thúc đẩy 

khả năng cạnh tranh cho doanh 

nghiệp vừa và nhỏ ở Đồng bằng 

sông Cửu Long.  

2013 Đề tài khoa 

học cấp Bộ 

Thành viên 

tham gia viết 

báo cáo và thư 

ký đề tài. 

7 
Nghiên cứu phân tích và dự báo 

sản lượng, đối với các ngành 

hàng chủ lực của tỉnh Bạc Liêu.  

2013 Dự án CLUES Thành viên 

tham gia thu 

thập số liệu, 

thư ký đề tài. 

 

2. Các công trình khoa học đã công bố:  

 

TT Tên công trình 
Năm 

công bố 
Tên tạp chí 

1 

“Phân tích những nhân tố ảnh hưởng đến hành 

vi mua sắm trực tuyến của người tiêu dùng 

thành phố Cần Thơ” 

2014 Đại học Cần Thơ 

2 

“Đánh giá mức độ hài lòng của sinh viên đối 

với chất lượng đào tạo của Khoa Kinh tế - 

Quản trị kinh doanh, Đại học Cần Thơ giai 

đoạn 2012-2013” 

2013 Đại học Cần Thơ 

3 “Đờn ca tài tử” 2012 Du lịch Việt Nam 



 

TT Tên công trình 
Năm 

công bố 
Tên tạp chí 

4 Ô nhiễm môi trường ở chợ nổi 2012 Du lịch Việt Nam 

5 
Động lực 3.0 – Sự thật kinh ngạc về những 

động cơ thúc đẩy chúng ta hành động 
2012 

Trường Đại học Mở Tp. 

Hồ Chí Minh 

6 

Ảnh hưởng của sự hài lòng đến lòng trung 

thành của khách hàng đối với dịch vụ thẻ ATM 2012 

Tài chính và Tiền tệ của 

Liên ngân hàng Việt 

Nam 

7 

Những nhân tố ảnh hưởng đến mức độ hài lòng 

của khách hàng đối với dịch vụ tư vấn -  môi 

giới bất động sản 

2012 
Trường Đại học Mở Tp. 

Hồ Chí Minh 

8 

Những nhân tố ảnh hưởng đến quyết định tham 

gia du lịch cộng đồng của người dân tỉnh An 

Giang 

2012 Trường Đại học Cần Thơ 

9 
Thực trạng xây dựng và giải pháp xây dựng 

thương hiệu của doanh nghiệp ở Cần Thơ 
2012 Trường Đại học Cần Thơ 

10 

Nhân tố ảnh hưởng đến mức độ hài lòng của 

sinh viên đối với chất lượng đào tạo ngành du 

lịch của các trường đại học ở Đồng bằng sông 

Cửu Long 

2012 Trường Đại học Cần Thơ 

  Cần Thơ, ngày 24 tháng 3 năm 2019

 TL. HIỆU TRƯỞNG Người khai ký tên 

 TRƯỞNG PHÒNG QLKH 
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc    
 

 

 

LÝ LỊCH KHOA HỌC 

 

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC 
 

Họ và tên: THÁI VĂN ĐẠI    Giới tính: Nam  

Ngày, tháng, năm sinh: 08/11/1972             Nơi sinh: Hậu Giang  

Quê quán: Gò Quao. Kiên Giang   Dân tộc: Hoa  Tôn giáo: Không 

Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: P. Hưng Lợi, Cần Thơ. 

Điện thoại liên hệ:  0918 465006   E-mail: tvdai@ctu.edu.vn  

Chức vụ:       Đơn vị công tác: Khoa Kinh tế - QTKD 

Ngạch viên chức:  Giảng viên chính  Thâm niên giảng dạy: 18 năm  

Trình độ chuyên môn cao nhất: Thạc sỹ  

 

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO 
 

1. Đại học 

Hệ đào tạo:  chính qui    Nơi đào tạo: Đại học Cần Thơ 

Ngành học chuyên môn: Tài chính – Tín dụng Năm tốt nghiệp:  1995 

Bằng đại học 2:     Năm tốt nghiệp:  

2.  Thạc sĩ 

Thời gian đào tạo:  2 năm    Nơi đào tạo: Đại học Bangkok, Thái Lan. 

Chuyên ngành đào tạo: Quản trị kinh doanh 

Tên luận văn  

Tháng, năm được cấp bằng: 2001 

3. Tiến sĩ  

Thời gian đào tạo:      Nơi đào tạo:  

Chuyên ngành đào tạo:  

Tên luận án:  

Tháng, năm được cấp bằng:  

 

4. Ngoại ngữ 

 1. Anh văn    Mức độ thành thạo: học Thạc sỹ bằng tiếng Anh 

 2.     Mức độ thành thạo:  

 

 

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN 

1. Các hoạt động chuyên môn đã thực hiện 

 

Thời gian Nơi công tác Công việc đảm trách 

Từ 1995 - nay Đại học Cần Thơ Giảng dạy và nghiên cứu 

   

 



 

 

2. Hướng dẫn luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ: 

 - Tên học viên, đề tài thực hiện, thời gian thực hiện (đã bảo vệ thành công năm nào?) 

 

IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 
 

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã thực hiện 

 
TT Tên đề tài nghiên cứu/lĩnh vực ứng dụng Năm hoàn 

thành 

Đề tài cấp 

(Cơ sở, bộ 

ngành, trường) 

Trách nhiệm 

tham gia trong 

đề tài 

1 Phân tích lợi thế so sánh sản phẩm lúa ở 

ĐBSCL 
2005 Quốc tế Tham gia nghiên 

cứu 

2 Phân tích lợi thế so sánh sản phẩm lúa ở 

ĐBSCL 
2005 Quốc tế Tham gia nghiên 

cứu 

3 Phân tích cấu trúc thị trường và kênh 

marketing: trường hợp sản phẩm cá tra, ba 

sa ở ĐBSCL 

 

2007 

Quốc tế Tham gia nghiên 

cứu 

 

2. Sách và giáo trình xuất bản (liệt kê theo các ô dưới đây, đánh dấu (+) vào ô tương  

           ứng  “tác giả” hoặc “đồng tác giả”) 

 

TT Tên sách Nhà xuất bản 
Năm 

xuất bản 

Tác giả 

chính 

Đồng tác 

giả 

1 Quản trị ngân hàng thương mại Đại học Cần Thơ 2010 x  

2 Nghiệp vụ kinh doanh NHTM Đại học Cần Thơ 2017 x  

 

3. Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố (liệt kê công trình   theo thứ tự : 

Tên tác giả; Tên bài báo; Tên Tạp chí và số của tạp chí; trang đăng bài báo; Năm 

xuất bản, nhà xuất bản của Tạp chí) 

1. Thái Văn Đại, Lưu Tiến Thuận, 2009. “Chiến lược xóa đói giảm nghèo ở vùng ĐBSCL”. Chương 3.10 

trong sách “Cơ sở cho phát triển nông thôn theo vùng: Khu vực ĐBSCL, Việt Nam”. Tr 307-344. NXB 

Nông nghiệp. 

2.  Phan Đình Khôi, Thái Văn Đại, Hoàng Triệu Huy, Nguyễn Quốc Thái, 2015. “Các nhân tố ảnh hưởng 

đến mức độ hài long của khách hàng đối với dịch vụ tiền gửi tiết kiệm: Trường hợp Agribank Bình Minh, 

Vĩnh Long”. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 40. Tr 50-57.  

3. Thái Văn Đại, Trần Việt Thanh Trúc. 2018. “Đánh giá các nhân tố tác động đến tỷ lệ thanh khoản của các 

NHTM Việt Nam”. Tạp chí Kinh tế & Phát triển. số 249. Tr 20-29. 

 

       TL. HIỆU TRƯỞNG  

TRƯỞNG PHÒNG QLKH                                     Cần Thơ, ngày18 tháng 8 năm 2018  

         Người kê khai ký tên  

                



 

 BÔ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                      

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc    
 

 

 

LÝ LỊCH KHOA HỌC 

 

 

 

 

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC 
 

Họ và tên: Ong Quốc Cường                               Giới tính: Nam  

Ngày, tháng, năm sinh: 08/09/1989            Nơi sinh: Cần Thơ  

Quê quán: TT Vĩnh Châu, Sóc Trăng                  Dân tộc: Hoa  Tôn giáo: Không  

Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: 14 Hai Bà Trưng, phường Tân An, Quận Ninh Kiều, TP 

Cần Thơ. 

Điện thoại liên hệ: 0904934064    E-mail: oqcuong@ctu.edu.vn  

Chức vụ:       Đơn vị công tác: Khoa Kinh tế-QTKD  

Ngạch viên chức: Giảng viên   Thâm niên giảng dạy: 4 năm   

Trình độ chuyên môn cao nhất: Thạc sỹ Quản trị kinh doanh 

 

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO 
 

1. Đại học 

Hệ đào tạo: Chính quy               Nơi đào tạo: Đại học Cần Thơ 

Ngành học chuyên môn: Quản trị kinh doanh  Năm tốt nghiệp: 2011   

Bằng đại học 2:     Năm tốt nghiệp:  

2.  Thạc sĩ 

Thời gian đào tạo: 1,5 năm    Nơi đào tạo: Đại học Cần Thơ 

Chuyên ngành đào tạo: Quản trị kinh doanh 

Tên luận văn: Nghiên cứu xu thế phát triển của kinh tế doanh nghiệp nhỏ và vừa tại tỉnh 

Hậu Giang: Ứng dụng lý thuyết nhận dạng doanh nghiệp. 

Tháng, năm được cấp bằng: 2013 

3. Tiến sĩ  

Thời gian đào tạo:      Nơi đào tạo:  

Chuyên ngành đào tạo:  

Tên luận án:  

Tháng, năm được cấp bằng:  

 

4. Ngoại ngữ 

 1. Anh Văn      Mức độ thành thạo: IELTS 6.0  

 2.     Mức độ thành thạo:  

 

 

 



 

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN 

1. Các hoạt động chuyên môn đã thực hiện 
Thời gian Nơi công tác Công việc đảm trách 

02/11/2011- nay Bộ môn Quản trị kinh doanh Giảng dạy các môn: Phân 

tích và thẩm định dự án 

đầu tư, Quản trị dự án, 

Quản trị học, Đạo đức 

kinh doanh và văn hóa 

doanh nghiệp. 

06/2016-nay Khoa Kinh tế và Quản trị (CEM) 

Bộ môn Kinh tế Nông nghiệp và Ứng dụng 

(DAAE) 

Đại học Philippines, Los Banos 

Học Tiến sỹ  

03/2017-nay Viện Nghiên cứu Lúa Quốc tế (IRRI) 

- Nền tảng Chính sách Nông nghiệp-Thực 

phẩm (Agri-Food Policy Platform) 

- Nhóm Nghiên cứu Thị trường Nông nghiệp 

(Market Research Team) 

Nghiên cứu sinh 

 

2. Hướng dẫn luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ: 

 - Tên học viên, đề tài thực hiện, thời gian thực hiện (đã bảo vệ thành công năm nào?) 

 

IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 
1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã thực hiện 

 
TT Tên đề tài nghiên cứu/lĩnh vực ứng dụng Năm hoàn 

thành 

Đề tài cấp 

(Cơ sở, bộ 

ngành, trường) 

Trách nhiệm 

tham gia trong 

đề tài 

1 Đánh giá cuối kỳ Dự án STEP – Tăng 

cường hiệu quả tái hòa nhập cộng đồng 

thông qua nâng cao năng lực 

2012 Quốc tế, dự án 

AUSAID, Úc 

Phân tích, xử lý số 

liệu 

2 Xây dựng vườn ươm doanh nghiệp công 

nghệ TBT (Technology Business 

Incubator) tại TP. Cần Thơ 

2013 Cấp Thành phố Thành viên 

3 Xây dựng giải pháp phát triển doanh 

nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Hậu 

Giang 

2013 Cấp tỉnh Thành viên 

4 Hoàn thiện môi trường đầu tư để tăng thu 

hút vốn đầu tư trực tiếp (FDI) vào thành 

phố Cần Thơ 

2013 Cấp Thành phố Viết chuyên đề, 

phân tích số liệu 

5 Đánh giá tình trạng mực nước biển dâng và 

phân tích khả năng thích nghi dựa vào cộng 

đồng tại các vùng ven biển tỉnh Trà Vinh 

2014 Cấp tỉnh Thư ký, kế toán đề 

tài 

 

6 Theme 4.4: Participatory fine tuning of 

project-generated technologies and 

assessing benefits in terms of adaptive 

capacity, dự án CLUES 

2015 Quốc tế, dự án 

CLUES 

Thư ký 

 

 

 

7 Tổng kết 30 năm (1986-2016) phát triển 

kinh tế - xã hội thành phố Cần Thơ 

2015 Cấp tỉnh Kế toán đề tài 

8 Ảnh hưởng của văn hóa doanh nghiệp đến 

sự gắn bó của nhân viên tại Thành phố Cần 

Thơ 

2015 Cấp trường Chủ nhiệm đề tài 



 

2. Sách và giáo trình xuất bản (liệt kê theo các ô dưới đây, đánh dấu (+) vào ô tương  

           ứng  “tác giả” hoặc “đồng tác giả”) 

 

TT Tên sách Nhà xuất bản 
Năm 

xuất bản 
Tác giả 

Đồng tác 

giả 

1 Quản trị chiến lược Đại học Cần Thơ 2013  + 

 

3. Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố (liệt kê công trình   theo thứ tự : 

Tên tác giả; Tên bài báo; Tên Tạp chí và số của tạp chí; trang đăng bài báo; Năm 

xuất bản, nhà xuất bản của Tạp chí) 

1. Võ Thành Danh, Ong Quốc Cường, Trần Bá Quang; “Phân tích các yếu tố ảnh 

hưởng đến sự phát triển của kinh tế doanh nghiệp nhỏ và vừa tại tỉnh Hậu Giang”; 

Tạp chí Khoa học trường Đại học Cần Thơ số 27; 34-44; 2013; NXB Đại học Cần 

Thơ. 

2. Võ Thành Danh, Ong Quốc Cường; “Thực trạng phát triển của doanh nghiệp nhỏ 

và vừa tỉnh Hậu Giang”; Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế số 432; 65-72; 05/2014. 

3. Ong Quốc Cường, Hà Thị Huỳnh Anh. “Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt 

động teambuilding trong du lịch ở Thành phố Hồ Chí Minh”, Tạp chí Khoa học 

trường Đại học Cần Thơ số 33d; 52-57; 2014; NXB Đại học Cần Thơ. 

4. Ong Quốc Cường, Vương Quốc Duy, Lê Long Hậu, Trần Thị Hạnh. “Đánh giá nhu 

cầu của sinh viên Khoa Kinh tế và Quản trị Kinh doanh đối với lớp kỹ năng giao 

tiếp”; Tạp chí Khoa học trường Đại học Cần Thơ số 35d; 50-56; 2014; NXB Đại học 

Cần Thơ. 

5. Ong Quốc Cường, Nguyễn Ngọc Hà, Võ Thành Danh, Nguyễn Phạm Tuyết Anh, 

Hồ Hồng Liên. “Ảnh hưởng của văn hóa doanh nghiệp đến hiệu quả tổ chức của 

Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam – chi nhánh Cần Thơ”; Kỷ yếu hội 

thảo khoa học: Phát triển Kinh tế - Xã hội đồng bằng sông Cửu Long năm 2015; 254-

275; 2015; NXB Đại học Cần Thơ. 

6. Ong Quốc Cường, Nguyễn Ngọc Hà, Võ Thành Danh, Nguyễn Phạm Tuyết Anh, 

Hồ Hồng Liên. “Nhận dạng các yếu tố hình thành văn hóa doanh nghiệp tại Ngân 

hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam – chi nhánh Cần Thơ”; Tạp chí Khoa học 

trường Đại học Cần Thơ số 42d; 31-41; 2016; NXB Đại học Cần Thơ. 

7. Võ Thanh Danh, Nguyễn Hữu Đặng, Lê Tín, Ong Quốc Cường. “Các yếu tố ảnh 

hưởng đến tăng trưởng kinh tế thành phố Cần Thơ”, Tạp chí Khoa học trường Đại 

học Cần Thơ tập 54, số 04D; 200-211; 2018; NXB Đại học Cần Thơ. 

 

 

       TL. HIỆU TRƯỞNG 

    TRƯỞNG PHÒNG QLKH                             Cần Thơ, ngày 24 tháng 3 năm  2019  
           Người kê khai ký tên  

 

 

 

  ONG QUỐC CƯỜNG                 



 

 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc 
 -oOo-  

LÝ LỊCH KHOA HỌC 
 

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC 

Họ và tên: Võ Hồng Phượng Giới tính: Nữ 

Ngày, tháng, năm sinh: 20/08/1979 Nơi sinh: Cần Thơ 

Quê quán: Bình Định Dân tộc: Kinh 

Học vị cao nhất: Thạc sĩ Năm phong học vị: 2009  

Chức danh khoa học cao nhất: Năm phong:  

Chức vụ: Giảng viên  

Đơn vị công tác: Khoa Kinh tế 

Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: 10, đường số 14, Khu dân cư Cái Sơn – Hàng Bàng  

Điện thoại liên hệ: 0939 53 22 66 

E-mail: vhphuong@ctu.edu.vn  

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO 

1. Đại học 

Hệ đào tạo: Chính qui 

Nơi đào tạo: ĐH Cần Thơ 

Ngành học chuyên môn: Quản trị kinh doanh 

Nước đào tạo: Việt Nam Năm tốt nghiệp: 2001 

Bằng đại học 2: Năm tốt nghiệp:  

2. Sau đại học 

Bằng Thạc sỹ chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Năm cấp bằng: 2009  

Nơi đào tạo: ĐH Cần Thơ 

Bằng Tiến sĩ chuyên ngành:  Năm cấp bằng: 

Nơi đào tạo:  

Tên chuyên đề luận án bậc cao nhất: Đánh giá chất lượng sản phẩm du lịch sinh thái 

tại thành phố Cần Thơ và các giải pháp phát triển du lịch sinh thái TP.Cần Thơ 

3. Ngoại ngữ: 1. Anh văn Mức độ sử dụng: IELTS 6.5 (2015) 

2. Mức độ sử dụng: 

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN 

Thời gian Nơi công tác Công việc đảm trách 

11/2001-12/2002 
Đại học Cần Thơ  

Tập sự giảng dạy 

01/2003-2005 
Đại học Cần Thơ  

Giảng viên tại BM. Marketing  

09/2005 - 

09/2008  
Đại học Cần Thơ  

Học lấy bằng Thạc sỹ ngành QT Kinh doanh tại 

Việt Nam  

01/2006 - 

12/2008  
Đại học Cần Thơ  Giảng viên tại BM. Marketing  

01/2009 - 

12/2011  
Đại học Cần Thơ  Giảng viên tại BM. Marketing  

mailto:vhphuong@ctu.edu.vn


 

Thời gian Nơi công tác Công việc đảm trách 

11/2009 - 

08/2012  
Đại học Cần Thơ  Phó Bộ Môn BM. Marketing  

01/2012 - 

12/2013  
Đại học Cần Thơ  

Giảng viên tại BM. Quản trị dịch vụ du lịch và lữ 

hành  

01/2014 - nay  Đại học Cần Thơ  
Giảng viên tại BM. Quản trị dịch vụ du lịch và lữ 

hành  

 

IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia: 

TT Tên đề tài nghiên cứu 

Năm bắt 

đầu/năm hoàn 

thành 

Đề tài cấp 

(NN, Bộ, 

ngành, Trường 

Trách nhiệm 

tham gia trong 

đề tài 
1 Phân tích tình hình tiêu thụ lúa tại 

huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang 

2008 Cơ sở Chủ nhiệm 

2 Đánh giá chất lượng dịch vụ của 

sản phẩm du lịch sinh thái 

ĐBSCL và các giải pháp phát 

triển du lịch sinh thái ĐBSCL 

2007-2009 Cấp Bộ Chủ nhiệm 

3 Phân tích hành vi sử dụng và phản 

ứng trả phí túi ni lông của người 

dân tại Thành phố Cần Thơ 

2010 Cấp Trường Chủ nhiệm 

4 Phát triển du lịch sinh thái Cần 

Thơ, Đề tài cấp tỉnh thực hiện 24 

tháng. Thành viên 

2013 Cấp tỉnh Thành viên 

5 Giải pháp nâng cao năng lực 

nguồn nhân lực du lịch đồng bằng 

sông Cửu Long 

2016-2017 Cấp Bộ 

B2016-TCT-

18ĐT  

Thành viên 

 

2. Các công trình khoa học đã công bố:  

 

TT Tên công trình 
Năm 

công bố 
Tên tạp chí 

1 

Scale Eficiency and Technical Eficiency 

Analysis of Rice Producing Households in the 

Mekong Delta 

tháng 

07/2008 

Economic Development 

Review số 167, trang 22 

2 

Phát triển du lịch sinh thái tại Thành phố Cần 

Thơ 
tháng 

12/2009 

Tạp chí nghiên cứu khoa 

học Trường Đại học Cần 

Thơ 

3 
A survey of plastic bag and waste disposal by 

households in Cantho City 

tháng 

12/2010 

Economic Development 

Review số 196 

4 

Các yếu tố sẵn lòng chi trả phí xử lý túi ni lông 

của hộ gia đình: Trường hợp ở Thành phố Cần 

Thơ 

tháng 

3/2011 

Tạp chí Kinh tế Môi 

trường, số 08 

5 

Đo lường tác động của phát triển du lịch quốc 

tế đến phát triển kinh tế trường hợp các nước 

Đông Nam Á (ASEAN) 

tháng 

3/2012 
Phát triển kinh tế, số 257 



 

TT Tên công trình 
Năm 

công bố 
Tên tạp chí 

6 

Các yếu tố tác động đến sự phát triển của 

doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Sóc Trăng 12/2013 

Tạp chí Khoa học Trường 

Đại học Cần Thơ số 27-

2013 

7 

Đánh giá năng lực nghề nghiệp của nhân viên 

du lịch tại các điểm đến du lịch vùng đồng 

bằng sông Cửu Long 

2015 

Tạp chí Khoa học Trường 

Đại học Cần Thơ số 82-

83/2015 

  Cần Thơ, ngày  26 tháng 3 năm 2018 

 TL. HIỆU TRƯỞNG Người khai ký tên

 TRƯỞNG PHÒNG QLKH   

 



 

 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc 
 -oOo-  

LÝ LỊCH KHOA HỌC 

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC 

Họ và tên: HOÀNG THỊ HỒNG LỘC Giới tính: Nữ 

Ngày, tháng, năm sinh: 10/12/1985 Nơi sinh: Cần Thơ 

Quê quán: Phường Trà An, Tp.Cần Thơ Dân tộc: Kinh 

Học vị cao nhất: Thạc sĩ Năm phong học vị: 2014 

Chức vụ: Giảng viên  

Đơn vị công tác: Khoa Kinh Tế, Đại học Cần Thơ 

Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: Số 39, đường 30, Khu đô thị mới Hưng Phú, quận 

Cái Răng, Tp.Cần Thơ 

Điện thoại liên hệ: 0932.473.421 

E-mail: hthloc@ctu.edu.vn 

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO 

1. Đại học 

Hệ đào tạo: chính quy 

Nơi đào tạo: Đại học Cần Thơ 

Ngành học chuyên môn: Quản trị kinh doanh du lịch & dịch vụ 

Nước đào tạo: Việt Nam Năm tốt nghiệp: 2008  

2. Sau đại học 

Bằng Thạc sỹ chuyên ngành: Chính sách công Năm cấp bằng: 2014  

Nơi đào tạo: Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright, Đại học Kinh Tế Tp.HCM 

Tên chuyên đề luận án bậc cao nhất: Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến động lực 

làm việc của cán bộ công chức, viên chức. Trường hợp nghiên cứu: quận Ninh 

Kiều, Tp.Cần Thơ 

3. Ngoại ngữ: 1. Anh văn Mức độ sử dụng: lưu loát 

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN 

Thời gian Nơi công tác 
Công việc đảm 

trách 

10/2008 đến 

nay 
Khoa Kinh Tế, Đại học Cần Thơ 

Giảng dạy và nghiên 

cứu khoa học 

 



 

IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia: 

TT Tê đề tài nghiên cứu 

Năm bắt 

đầu/năm hoàn 

thành 

Đề tài cấp 

(NN, Bộ, 

ngành, Trường 

Trách nhiệm 

tham gia trong 

đề tài 

1 

Giải pháp sử dụng hiệu quả 

nguồn lực lao động nông thôn 

trong bối cảnh chuyển đổi cơ 

cấu nông nghiệp – Nghiên cứu 

huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu 

Giang 

3/2018- nay Cấp Trường 
Chủ nhiệm đề 

tài 

2 

Giải pháp thu hút và phát triển 

lực lượng lao độngtại các khu 

công nghiệp ở ĐBSCL 

03/2011 đến 

12/2011 
Cấp Trường 

Chủ nhiệm đề 

tài 

3 

Đánh giá tác động của phát 

triển loại hình du lịch homestay 

đến đời sống kinh tế - xã hội 

của người dân tại các cù lao ở 

khu vực ĐBSCL 

03/2012 – 

12/2012 
Cấp Trường Thành viên 

4 

Giải pháp nâng cao khả năng 

tiếp cận chính sách hỗ trợ của 

chính phủ đối với các DNNVV 

ở ĐBSCL 

03/2011 – 

12/2011 
Cấp Trường Thành viên 

5 

Phát triển đội ngũ CBCCVC 

quận Ninh Kiều, thành phố Cần 

Thơ giai đoạn 2015-2020, tầm 

nhìn đến năm 2025 

8/2013-

12/2014 
Cấp Quận Thành viên 

6 

Phát triển nguồn nhân lực du 

lịch tỉnh Kiên Giang giai đoạn 

2015 – 2020, định hướng đến 

năm 2030 

9/2014 – 

12/2015 
Cấp Tỉnh 

Thành viên 

Thư ký khoa 

học 

 

2. Các công trình khoa học đã công bố:  

 

TT Tên công trình 
Năm 

công bố 
Tên tạp chí 

1 

Phân tích các nhân tố ảnh hướng đến động lực 

làm việc của cán bộ công chức, viên chức: 

trường hợp nghiên cứu quận Ninh Kiều, Tp. 

Cần Thơ 

2015 

Sách chuyên khảo: Từ 

phân tích đến đối thoại; 

NXB Khoa học Xã hội 

2 
Xây dựng khung lý thuyết về động lực làm 

việc ở khu vực công tại Việt Nam 
2014 

Tạp chí Khoa học Đại 

học Cần Thơ 

3 
Đánh giá hiệu quả huy động người dân tham 

gia vào đời sống chính trị ở cấp cơ sở trên địa 
2013 

Kỷ yếu Hội nghị Khoa 

học Sinh viên – Học viên 



 

TT Tên công trình 
Năm 

công bố 
Tên tạp chí 

bàn Tp. Cần Thơ cao học – Nghiên cứu 

sinh khoa Kinh Tế - 

QTKD; NXB Đại học 

Cần Thơ 

4 

Các nhân tố ảnh hưởng đến thu nhập của công 

nhân tại các khu công nghiệp vùng đồng bằng 

sông Cửu Long 

2013 

Kỷ yếu Hội nghị Khoa 

học Sinh viên – Học viên 

cao học – Nghiên cứu 

sinh khoa Kinh Tế - 

QTKD; NXB Đại học 

Cần Thơ 

5 

Đánh giá mức độ hài lòng của nông hộ đối với 

phương pháp tập huấn Ứng dụng tiến bộ kỹ 

thuật trong sản xuất lúa ở tỉnh Đồng Tháp 

2011 
Tạp chí khoa học Đại 

học Cần Thơ  

6 

Các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ hài lòng 

của khách hàng đối với các văn phòng công 

chứng ở Tp.Cần Thơ 

2011 
Tạp chí khoa học Đại 

học Cần Thơ  

7 
Phát triển kinh tế Việt Nam bền vững từ góc 

độ phân phối thu nhập 
2011 

Kỷ yếu Hội thảo quốc tế; 

NXB Đại học Kinh Tế 

Quốc Dân 

8 
Hợp tác phát triển kinh tế bền vững Việt Nam 

– Lào: nhìn từ góc độ FDI của Việt Nam 
2011 

Kỷ yếu Hội thảo quốc tế; 

NXB Đại học Kinh Tế 

Quốc Dân 

9 

Đánh giá hiệu quả kinh tế các mô hình canh 

tác nông nghiệp: nghiên cứu trường hợp ở 

huyện Tháp Mười tỉnh Đồng Tháp 

2010 

Kỷ yếu Khoa học: Giải 

pháp nâng cao hiệu quả 

ứng dụng tiến bộ kỹ 

thuật vào sản xuất lúa ở 

tỉnh Đồng Tháp; NXB 

Đại học Cần Thơ 

10 Measures to attract tourists to Can Tho city 2009 
Economic Development 

Review 

  Cần Thơ, ngày  27  tháng 03 năm 2018 

 TL. HIỆU TRƯỞNG Người khai ký tên 

 TRƯỞNG PHÒNG QLKH 

 

 

 

  Hoàng Thị Hồng Lộc 

 



 

 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc 
 -oOo-  

LÝ LỊCH KHOA HỌC 

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC 

Họ và tên: NGUYỄN TRI NAM KHANG Giới tính: Nữ  

Ngày, tháng, năm sinh: 20/08/1987 Nơi sinh: Tp. Cần Thơ  

Quê quán: Cần Thơ  Dân tộc: Kinh  

Học vị cao nhất: Thạc sĩ Năm phong học vị: 2012 

Chức danh khoa học cao nhất: Năm phong:  

Chức vụ: Giảng viên   

Đơn vị công tác: Khoa Kinh tế  

Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: 17 Hải Thượng Lãn Ông, Phường Tân An, Quận 

Ninh Kiều, Tp. Cần Thơ 

Điện thoại liên hệ: 0983.200887 

E-mail: ntnkhang@ctu.edu.vn 

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO 

1. Đại học 

Hệ đào tạo: Chính quy  

Nơi đào tạo: Khoa Kinh tế - QTKD, trường Đại học Cần Thơ 

Ngành học chuyên môn: Quản trị du lịch  

Nước đào tạo: Việt Nam  Năm tốt nghiệp: 2009  

Bằng đại học 2: Năm tốt nghiệp:  

2. Sau đại học 

Bằng Thạc sỹ chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Năm cấp bằng: 2012  

Nơi đào tạo: Khoa Kinh tế, trường Đại học Cần Thơ  

Bằng Tiến sĩ chuyên ngành:  Năm cấp bằng: 

Nơi đào tạo:  

Tên chuyên đề luận án bậc cao nhất:  

3. Ngoại ngữ: 1. Anh văn Mức độ sử dụng: Khá 

2. Mức độ sử dụng: 

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN 

Thời gian Nơi công tác 
Công việc đảm 

trách 

11/2009 - 

09/2011 

Khoa Kinh tế & QTKD, Trường Đại Học Cần Thơ Giảng viên 

10/2011 - 

08/2013 

 

Khoa Kinh tế & QTKD, Trường Đại Học Cần Thơ Giảng viên, Tổ phó tổ 

Công Đoàn, Uỷ viên 

Ban chấp hành Đoàn 

Thanh Niên Khoa 

08/2013 - 

12/2013 

Khoa Kinh tế & QTKD, Trường Đại Học Cần Thơ Giảng viên, Tổ trưởng 

tổ Công Đoàn 



 

Thời gian Nơi công tác 
Công việc đảm 

trách 

01/2014 - 

08/2016 

Khoa Kinh tế, Trường Đại Học Cần Thơ Giảng viên, Tổ trưởng 

tổ Công Đoàn, Phó Bí 

thư Đoàn Thanh niên 

Khoa 

08-2016-nay Khoa Kinh tế, Trường Đại Học Cần Thơ Giảng viên 

 

IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia: 

TT Tê đề tài nghiên cứu 

Năm bắt 

đầu/năm hoàn 

thành 

Đề tài cấp 

(NN, Bộ, 

ngành, Trường 

Trách nhiệm 

tham gia trong 

đề tài 

1 Phân tích chuỗi giá trị nhãn An 

Nhơn, Đồng Tháp 

Đã hoàn thành, 

đạt loại giỏi 

(năm 2013) 

Cấp Trường của 

sinh viên 

Hướng dẫn 

khoa học 

2 Đánh giá thực trạng hoạt động 

dịch vụ công viên trên địa bàn 

quận Ninh Kiều 

Đã hoàn thành, 

đạt loại xuất sắc 

(năm 2015) 

Cấp Quận Thành viên 

tham gia 

 

2. Các công trình khoa học đã công bố:  

 

TT Tên công trình 
Năm 

công bố 
Tên tạp chí 

1 Phân khúc thị trường du lịch sinh tháo Phú Quốc 5/2013  Tạp chí Đại học Cần Thơ 

2 
Phát triển du lịch bền vững từ các tiếp cận hình 

ảnh điểm đến 

10/2013  Tạp chí Nghiên cứu Kinh 

tế 

3 
Giải pháp phát triển làng nghề truyền thống kết 

hợp  với du lịch tỉnh Hậu Giang 

30/12/20

13  

Tạp chí Đại học Cần Thơ 

4 
Nét độc đáo của ẩm thực Việt Nam qua đánh giá 

của khách quốc tế 

06/05/20

14  

Tạp chí Đại học Cần Thơ 

5 
Chất lượng cuộc sống của người dân tại các địa 

bàn chịu tác động của du lịch tỉnh Vĩnh Long 

06/05/20

14  

Tạp chí Đại học Cần Thơ 

  Cần Thơ, ngày 10 tháng 11 năm 2018 

 TL. HIỆU TRƯỞNG Người khai ký tên 

 TRƯỞNG PHÒNG QLKH 

 

 

 

   

 



 

 

 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc 
 -oOo-  

LÝ LỊCH KHOA HỌC 

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC 

Họ và tên: NGUYỄN THỊ TÚ TRINH Giới tính: Nữ  

Ngày, tháng, năm sinh: 01/11/1989 Nơi sinh: Đồng Tháp 

Quê quán: Thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp Dân tộc: Kinh 

Học vị cao nhất: Thạc sĩ Năm phong học vị: 2015 

Chức danh khoa học cao nhất: Năm phong:  

Chức vụ: Giảng viên  

Đơn vị công tác: Khoa Kinh Tế, Trường Đại học Cần Thơ 

Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: 108/31 Trần Quang Diệu, Quận Bình Thủy, TPCT 

Điện thoại liên hệ: 0939 33 72 81 

E-mail: tutrinh@ctu.edu.vn 

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO 

1. Đại học 

Hệ đào tạo: Chính qui 

Nơi đào tạo: Trường Đại học Cần Thơ 

Ngành học chuyên môn: Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 

Nước đào tạo: Việt Nam Năm tốt nghiệp: 2011  

Bằng đại học 2: Năm tốt nghiệp:  

2. Sau đại học 

Bằng Thạc sỹ chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Năm cấp bằng: 2015  

Nơi đào tạo: Trường Đại học Kinh tế TPHCM 

Bằng Tiến sĩ chuyên ngành:  Năm cấp bằng: 

Nơi đào tạo:  

Tên chuyên đề luận án bậc cao nhất: Một số nhân tố tác động vào chất lượng sống và 

kết quả học tập của sinh viên: Nghiên cứu trường hợp sinh viên khối ngành kinh tế 

tại Cần Thơ 

3. Ngoại ngữ: 1. Anh văn Mức độ sử dụng: Anh văn C 

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN 

Thời gian Nơi công tác Công việc đảm trách 

Từ 9/2012- nay 
Bộ môn QT Dịch dụ Du lịch và Lữ hành, 

Khoa Kinh Tế 
Giảng viên 

 

IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia: 

TT Tên đề tài nghiên cứu 

Năm bắt 

đầu/năm 

hoàn thành 

Đề tài cấp 

(NN, Bộ, 

ngành, Trường 

Trách nhiệm 

tham gia trong 

đề tài 

1 Nghiên cứu nâng cao chất lượng 

dịch vụ công viên trên địa bàn 
2015 Cấp Quận 

Tham gia viết 

chuyên đề 



 

 

TT Tên đề tài nghiên cứu 

Năm bắt 

đầu/năm 

hoàn thành 

Đề tài cấp 

(NN, Bộ, 

ngành, Trường 

Trách nhiệm 

tham gia trong 

đề tài 

quận Ninh Kiều, Thành phố Cần 

Thơ.  

2 Tổng kết 30 năm phát triển TP 

Cần Thơ 
2015 

Đề tài khoa 

học cấp Thành 

phố 

Tham gia viết 

chuyên đề 

3 

Nghiên cứu xây dựng hệ thống 

quản lý, theo dõi và đánh giá 

hoạt động của các doanh nghiệp 

nhỏ và vừa (DNNVV) trên địa 

bàn quận Ninh Kiều , TPCT 

2015 
Đề tài khoa 

học cấp quận 

Thành viên 

tham gia thu 

thập số liệu 

4 Nguồn nhân lực du lịch ĐBSCL 2017 
Đề tài khoa 

học cấp Bộ 

Tham gia viết 

chuyên đề 

5 Đề án phát triển du lịch đường 

sông TPCT 
2019 

Đề tài khoa 

học cấp Bộ 

Tham gia viết 

chuyên đề 

 

2. Các công trình khoa học đã công bố:  

 

TT Tên công trình 
Năm 

công bố 
Tên tạp chí 

1 
Nghiên cứu nhu cầu du lịch trải nghiệm của 

người dân thành phố Cần Thơ 2018 Đại học Cần Thơ 

2 
Thực trạng phát triển quà lưu niệm du lịch ở 

thành phố Cần Thơ 2018 Đại học Cần Thơ 

  Cần Thơ, ngày 28 tháng 5 năm 2019

 TL. HIỆU TRƯỞNG Người khai ký tên 

 TRƯỞNG PHÒNG QLKH 

 

    

  Nguyễn Thị Tú Trinh  
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc 
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LÝ LỊCH KHOA HỌC 

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC 

Họ và tên: NGUYỄN ÁNH MINH Giới tính: Nữ  

Ngày, tháng, năm sinh: 11/02/1985 Nơi sinh: Cà Mau 

Quê quán: Thới Bình, Cà Mau Dân tộc: Kinh 

Học vị cao nhất: Thạc sĩ Năm phong học vị: 2015 

Chức danh khoa học cao nhất: Năm phong:  

Chức vụ: Giảng viên  

Đơn vị công tác: Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn, Trường Đại học Cần Thơ 

Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: 49D/8 Nguyễn Văn Cừ, Phường An Khánh,Quận 

Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ 

Điện thoại liên hệ: 0973 866 899 

E-mail: naminh@ctu.edu.vn 

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO 

1. Đại học 

Hệ đào tạo: Chính qui 

Nơi đào tạo: Trường Đại học Cần Thơ 

Ngành học chuyên môn: Luật hành chính 

Nước đào tạo: Việt Nam Năm tốt nghiệp: 2007  

Bằng đại học 2: Năm tốt nghiệp:  

2. Sau đại học 

Bằng Thạc sỹ chuyên ngành: Chính sách công Năm cấp bằng: 2015  

Nơi đào tạo: Australia  

Bằng Tiến sĩ chuyên ngành: Kinh tế - xã hội Năm cấp bằng: Đang học 

Nơi đào tạo: Nhật Bản 

Tên chuyên đề luận án bậc cao nhất:  

3. Ngoại ngữ: 1. Anh văn Mức độ sử dụng: IELTS 6.5 

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN 

Thời gian Nơi công tác Công việc đảm trách 

Từ 09/2007 đến 

12/2015 

Từ 01/2016- nay 

Bộ môn Luật hành chính, Khoa Luật 

Bộ môn Xã hội học, Khoa Khoa học Xã 

hội và Nhân văn 

Giảng viên 

 

IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia: 

TT Tên đề tài nghiên cứu 

Năm bắt 

đầu/năm 

hoàn thành 

Đề tài cấp 

(NN, Bộ, 

ngành, Trường 

Trách nhiệm 

tham gia trong 

đề tài 

1 
Involved translating: The 

summary reference of the typical 

disputes of WTO 1995-2010 

2011  Tham gia dịch 

sách. 



 

TT Tên đề tài nghiên cứu 

Năm bắt 

đầu/năm 

hoàn thành 

Đề tài cấp 

(NN, Bộ, 

ngành, Trường 

Trách nhiệm 

tham gia trong 

đề tài 

2 Multicultural Factors and Livelihoods 

of Dai-Viet and Han Viet Households 

in the Mekong Delta 

2016 Dự án Thành viên  

3 Assessing the Learning Effects of 

Games on Attitude of 

Stakeholders towards Sustainable 

Shrimp Farming (Wageningen 

University, the Netherlands) 

2013-2018 Dự án 

ALEGAMS 

Thư ký, Thành 

viên 

4 Expanding professional social 

work education: Hands Across 

the Border (The collaboration 

includes Department of 

Sociology of Can Tho 

University, The Royal University 

of Phnom Penh and The 

University of Washington) 

2016 Dự án Thành viên 

tham gia viết 

báo cáo và thư 

ký đề tài. 

5 Development of Legal 

Framework for regulation of 

International Marrige Migration 

(IMM): Bi-racial children in 

divorced families (The 

University of Melbourne, 

Australia).  

2017-2018 Dự án Thành viên 

tham gia thu 

thập số liệu. 

 

2. Các công trình khoa học đã công bố:  

TT Tên công trình 
Năm 

công bố 
Tên tạp chí 

1 

“Nguyễn Ánh Minh, Trần Thị Phụng Hà. 

2018. analysis of socio-culture factors of 

international marriages – the case of women’s 

marriages to taiwanese/koreans in vietnamese 

mekong delta 

2018 

International Journal of 

Modern Trends in Social 

Sciences 

2 

Nguyễn Ánh Minh. 2018. international marrige 

migration: researching on bi-racial children in 

divorces families, a case study in vietnamese 

mekong delta 

2018 

International Journal for 

studies on children, 

women, elderly and 

disabled 

  Cần Thơ, ngày 29 tháng 5 năm 2019

 TL. HIỆU TRƯỞNG Người khai ký tên 

 TRƯỞNG PHÒNG QLKH 

 

   



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

 

LÝ LỊCH KHOA HỌC 

 

 

I. LÍ LỊCH SƠ LƯỢC: 

Họ và tên: Lê Thị Tố Quyên    Giới tính: Nữ 

Ngày tháng năm sinh: 01/01/1988   Nơi sinh: Sóc Trăng 

Quê quán: Sóc Trăng     Dân tộc: Kinh 

Chức vụ, đơn vị công tác trước khi đi học tập, nghiên cứu: Phó chi bộ bộ môn 

Lịch Sử - Địa lý – Du lịch 

Địa chỉ liên hệ: 002 Nhơn Lộc 1, thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền, Tp. 

Cần Thơ 

Điện thoại cơ quan: 02923872013    Di động: 0832743434 

Email: 

II QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO: 

1. Đại học 

Hệ đào tạo: Chính quy      Thời gian: 4 năm 

Ngành học: Du lịch 

Nơi bảo vệ: Đại Học Cần Thơ 

Tên đề tài khóa luận tốt nghiệp: Thực trạng và giải pháp phát triển du lịch văn 

hóa tại tỉnh Sóc Trăng. 

Người hướng dẫn: PGS. TS. Đào Ngọc Cảnh 

2. Thạc sĩ: 

Hệ đào tạo: Chính quy     Thời gian: 2 năm 

Chuyên ngành học: Quản lý văn hóa du lịch 

Nơi bảo vệ: Trường Đại Học Chulalongkorn, Thái Lan 

Tên đề tài luận văn tốt nghiệp: Tác động văn hóa xã hội của du lịch lên cộng 

đồng địa phương. Trường hợp nghiên cứu tại làng Đông Hòa Hiệp, Cái Bè, Tiền 

Giang. 

Người hướng dẫn: GS. Pinraj Khanjanusthiti 

 



3. Trình độ ngoại ngữ: IELTS 5.5 

 

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN KỂ TỪ KHI TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC: 

Thời gian Nơi công tác Công việc đảm nhiệm 

1/11/2011 - nay 

Bộ môn Lịch Sử - Địa Lý – 

Du Lịch, Khoa KHXHNV, 

Đại Học Cần Thơ 

Giảng dạy, nghiên cứu 

khoa học 

Làm công tác đoàn, công 

tác Đảng 

IV. CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC ĐÃ CÔNG BỐ (Nếu có): 

- Quyen, L. T. T &, Pinraj. K. The cultural impact of tourism development in a 

Dong Hoa Hiep local community, Cai Be district, Vietnam. Asian Social Science, 

(2015), 18, 203-212. http://dx.doi.org/10.5539/ass.v11n18p203. 

- Quyen, L. T. T. Influenced factors for ecotourism development at Phong Dien 

District, Can Tho City, Vietnam. International Journal of Humanities, Arts and 

Social Sciences, 3(3), 106-112. DOI: https://dx.doi.org/10.20469/ijhss.3.20002-3 

-  Le Thi To Quyen. The social impact of tourism development on local 

community: A case study at Dong Hoa Hiep village, Cai Be district, Tien Giang 

province. Can Tho university Journal of Sience, (2017), 05, 10-17. 

- Le Thi To Quyen, Ly My Tien, Dao Ngoc Canh & Nguyen Trong Nhan. 

Evaluation of tourists and local people on the level of sustainable tourism 

development at the Nam Du Archipelago, Vietnam. International Pleasure Review, 

(2018), 07, 59-72. 

- Lý Mỷ Tiên, Lê Thị Tố Quyên. Đánh giá thực trạng phát triển du lịch bền vững tại 

quần đảo Nam Du, tỉnh Kiên Giang.Tạp chí phát triển bền vững vùng. (2019) số 3. 

-Lê Thị Tố Quyên. Tiềm năng và thực trạng phát triển du lịch tại thành phố 

Bangkok. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cửu Long, (2018) 9 45 -56. 

- Lê Thị Tố Quyên, Lỷ Mỷ Tiên, Đào Ngọc Cảnh, Nguyễn Trọng Nhân. Đánh giá 

tiềm năng và thực trạng phát triển du lịch biển tại quần đảo Nam Du, huyện Kiên 

Hải, tỉnh Kiên Giang. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cửu Long, (2018) 11, 17 – 

29. 

- Lê Thị Tố Quyên. Xử lý rác thải – Vấn đề cần quan tâm tại đảo Nam Du. Tạp chí 

Môi Trường cơ quan của Tổng Cục Môi trường, (2017) 10, 49. 

- Lê Thị Tố Quyên, & Nguyễn Thị Phương Thảo.  Những nhân tố tạo nên sự thu 

hút khách du lịch ở Bangkok. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ, (2017), 

48, 46-54. 

- Nguyễn Trọng Nhân, Phan Thị Dang và Lê Thị Tố Quyên. Giải pháp nâng cao 

mức độ đáp ứng nhu cầu của người cao tuổi tỉnh Bến Tre; tạp chí Khoa học Trường 

Đại học Cửu Long, (2017), 5, 40-47. 

- Nguyễn Trọng Nhân, Đào Ngọc Cảnh, & Lê Thị Tố Quyên. Kết quả khảo sát 

bước đầu về đời sống cư dân thương hồ vùng ĐBSCL. Tạp chí Khoa học Trường 

Đại học Cần Thơ, (2013), 27, 86-90. 

http://dx.doi.org/10.5539/ass.v11n18p203
https://dx.doi.org/10.20469/ijhss.3.20002-3


- Nguyễn Trọng Nhân, Đào Ngọc Cảnh, Phan Thị Dang, & Lê Thị Tố Quyên. Mức 

độ đáp ứng nhu cầu của người cao tuổi ở tỉnh Bến Tre. Tạp chí Khoa học Trường 

Đại học Cần Thơ, (2017) 51, 82-89 

Kỉ yếu hội thảo 

Le Thi To Quyen, Ly My Tien, Dao Ngoc Canh & Nguyen Trong Nhan. 

Assessing the Extent of Sustainable tourism development in Nam Du Archipelago, 

Kien Giang province, Vietnam. Kỷ yếu hội thảo quốc tế “Du lịch bền vững và sáng 

tạo” trang 68 – 75 tại Hồng Kông. 

Trần Vang Phủ, Lê Thị Tố Quyên. Nguyên tắc lập quy hoạch phát triển du lịch 

cộng đồng theo pháp luật Việt Nam và kinh nghiệm quốc tế. Kỉ yếu hội thảo khoa học 

“Định hướng liên kết phát triển du lịch tiểu vùng duyên hải phía Đông ĐBSCL”. Nhà 

Xuất Bản Nông Nghiệp, trang 170 – 179. 

Nguyễn Trọng Nhân, Đào Ngọc Cảnh, Phan Thị Dang và Lê Thị Tố Quyên; Những 

yếu tố ảnh hưởng đến mức độ đáp ứng nhu cầu của người cao tuổi: Nghiên cứu trường 

hợp tỉnh Bến Tre; Kỷ yếu Hội nghị khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ 9 “Khoa học Địa 

lí Việt Nam với phát triển kinh tế xanh”;  

              Cần Thơ,  ngày  24 tháng5 năm 2019  
 

TL. HIỆU TRƯỞNG     Người khai ký tên 

      TRƯỞNG PHÒNG QLKH 

 

 

Lê Thị Tố Quyên 
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ 
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LÝ LỊCH KHOA HỌC 

 

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC 

Họ và tên: TRỊNH CHÍ THÂM Giới tính: Nam 

Ngày, Năm sinh: 00/00/1986 Nơi sinh: Giá Rai, Bạc Liêu 

Quê quán: ấp 5, xã Phòng Tân , H.Giá Rai, Bạc Liêu, 
Dân tộc: Kinh. Tôn giáo: 

Không 

    Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: 94/23, đường Mậu Thân, P.An Phú, Q.Ninh Kiều, Cần Thơ 

Điện thoại liên hệ: 0985740303 Email: tctham@ctu.edu.vn 

Chức vụ: Bí thư Chi đoàn Cán bộ Trẻ 
Đơn vị công tác: Bộ môn Sư 

phạm Địa lý 

Ngạch viên chức: Giảng viên Thâm niên công tác: 10 năm 

Trình độ chuyên môn cao nhất: Thạc sỹ 

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO 

1. Đại học   

Thời gian đào tạo: 4 năm 

Hệ đào tạo: Chính quy 
Nơi đào tạo: ĐHCT 

Ngành học chuyên môn: SP Địa lý Năm tốt nghiệp: 2008 

2. Thạc sĩ   

Thời gian đào tạo: 1,5 năm 
Nơi đào tạo: ĐH RMIT 

(Úc) 

Chuyên ngành đào tạo: Đánh giá kết quả học tập 

Tên luận văn: Nhận thức của giảng viên về việc phát triển tư duy phản biện  

cho sinh viên ngành Sư phạm Địa lí, Trường Đại học Cần Thơ, Việt Nam. 

Năm được cấp bằng: 2015 

3. Tiến sĩ   

4. Ngoại ngữ   

1. Anh 
Mức độ thành thạo: 

Trình độ B 

2. Anh 
Mức độ thành thạo: 

IELTS 

 

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN 

1. Các hoạt động chuyên môn đã thực hiện 

Thời gian Nơi công tác Công việc đảm trách 

12/2008 - nay  Đại học Cần Thơ  Giảng viên tại BM. SP Địa lý  

09/2013 - 07/2015  Đại học Cần Thơ  
Học lấy bằng Thạc sỹ về Khoa học 

Giáo dục tại Úc 

   

2. Hướng dẫn luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ  

STT Tên học viên Tên đề tài 
Năm 

bảo vệ 
Duyệt 



 

IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã thực hiện  

STT 
Tên đề tài nghiên cứu/lĩnh vực 

áp dụng 

Năm 

hoàn 

thành 

Đề tài cấp(Cơ 

sở, bộ, ngành, 

trường) 

Trách 

nhiệm 

tham gia 

trong đề 

tài 

Duyệt 

2. Sách và giáo trình xuất bản  

STT Tên sách Nhà xuất bản 

Năm 

xuất 

bản 

Số 

ISBN 

Tác 

giả 

Đồng 

tác 

giả 

Duyệt 

 

3. Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố 

Xuất bản tiếng Việt  

1.  Trịnh Chí Thâm, Chu Thị Hương. 2016. Nhận thức của giáo viên về việc ứng dụng 

dạy học dự án trong giảng dạy địa lí trung học phổ thông. nghiên cứu trường hợp tại quận 

ninh kiều – thành phố Cần Thơ. Tạp Chí Dạy Và Học Ngày Nay. 09-2016. 43-46. 

2.  Trịnh Chí Thâm. 2016. Một số vấn đề về dạy học thông qua dự án trong dạy học địa 

lí (the literature review on project-based learning in teaching and learning secondary 

geography). Tạp chí Dạy và học ngày nay. 09-2016. 57-59. 

3.  Trịnh Chí Thâm. 2016. Những rào cản về truyền thống và văn hóa học tập trong quá 

trình phát triển tư duy phản biện cho sv ngành sp địa lí - Trường đại học Cần Thơ. Đại học 

Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh (Kỉ yếu Hội thảo Khoa học Quốc gia). 06-2016. 148-

161. 

4.  Trịnh Chí Thâm. 2016. Đánh giá thái độ của học sinh THPT đối với việc học môn địa 

lí. nghiên cứu trường hợp tại thành phố cần thơ. khoa học địa lí vn với phát triển kinh tế 

xanh. Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Địa lí Toàn quốc lần thứ 9-2016. 1210-1220. 

5.  Trịnh Chí Thâm, Nguyễn Cẩm Thủy. 2017. Sự khác nhau về thái độ học tập môn địa 

lí của học sinh thpt. nghiên cứu trường hợp tại thành phố Cần Thơ. Tạp chí Dạy và Học 

Ngày nay. 06-2017. 43-45. 

6.  Trịnh Chí Thâm, Hồ Phan Hồng Duyên. 2017. Hiện Trạng Và Giải Pháp Phát Triển 

Ngành Trồng Khoai Lang Huyện Bình Tân, Tỉnh Vĩnh Long. Tạp chí Khoa học và Công 

nghệ Việt Nam. Số 3 (2) - 2017. 45-53. 

7.  Trịnh Chí Thâm. 2017. Những điều kiện cần thiết nhằm phát triển tư duy phản biện 

cho sinh viên đại học. Tạp chí Dạy và Học Ngày nay. 06-2017. 61-3. 

8.  Trịnh Chí Thâm. 2017. Xây dựng ma trận trong soạn đề trắc nghiệm khách quan môn 

địa lí. Tạp chí Dạy và Học Ngày nay. 9-2017. 36-42. 

9. Trịnh Chí Thâm. 2018. Cơ sở lí luận về thái độ học tập và thái độ học tập môn địa lí 

của học sinh bật thpt. Tạp chí Dạy và Học Ngày nay. 02-2018. 26-29. 



10. Trịnh Chí Thâm. 2018. Đánh giá thái độ học tập môn Địa lí của học sinh THPT và đề 

xuất giải pháp. Nghiên cứu trường hợp tại Thành phố Cần Thơ. Tạp chí Dạy và Học Ngày 

nay. 07-2018. 48-51. 

11. Trịnh Chí Thâm, Nguyễn Thị Mỹ Nhân. 2018. Đánh giá tình hình lao động và việc 

làm xã Châu Hưng, huyện Thạnh Trị, Sóc Trăng. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt 

Nam. Số 4 (2) - 2018. 01-09. 

12. Trịnh Chí Thâm. 2018. Một số chiến lược nhằm phát triển tư duy phản biện cho sinh 

viên đại học. Tạp chí Giáo dục. 02-2018. 23-26. 

13. Trịnh Chí Thâm, Nguyễn Thị Kha. 2018. Tác động của xâm nhập mặn đến ngành 

trồng lúa huyện Trần Đề, Sóc Trăng. Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Địa lí Toàn quốc lần thứ 

10-2018. 643-655. 

14. Trịnh Chí Thâm, Trương Thị Biên. 2018. Thực trạng và giải pháp cho vấn đề thất 

nghiệp và thiếu việc làm ở huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau. Tạp chí Khoa học và Công 

nghệ Việt Nam. Số 4 (3) - 2018. 61-68. 

Xuất bản tiếng Anh  

1.  Trịnh Chí Thâm. 2015. Lecturers’ perceptions about employing critical thinking in 

educating geography pedagogy students at Can Tho University, Vietnam. Tạp chí Khoa 

học Trường Đại học Cần Thơ. Số 01. 96-109. 

2.  Trịnh Chí Thâm. 2016. The Importance Of Developing Critical Thinking For High 

School Students In Vietnam (Tầm Quan Trọng Của Việc Phát Triển Tư Duy Phản Biện 

Cho Học Sinh Thpt Ở Việt Nam). Tạp chí Dạy và học ngày nay. 07-2016. 48-50. 

3.  Trịnh Chí Thâm. 2016. Lecturers’ Expectations About Implementing Critical 

Thinking In Educating The Geography Pedagogy Students At Cantho University. Đại học 

Thái Nguyên (Kỷ yếu hội thảo quốc tế). 10-2016. 31-43. 

4. Trịnh Chí Thâm. 2016. Lecturers’ Expectations About Implementing Critical 

Thinking In Educating The Geography Pedagogy Students At Cantho University. Đại học 

Kiên Giang (Kỷ yếu hội thảo quốc tế). 12-2017. 415-423. 

5.  Trịnh Chí Thâm, Hồ Thị Thu Hồ, Lê Văn Nhương, Lê Văn Hiệu, Nguyễn Minh 

Quang, Nguyễn Thị Ngọc Phúc. 2018. T-learning in climate – resilient vacb model. A 

case study in phong dien district, cantho city. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần 

Thơ. (Chờ xuất bản) 

Cần Thơ, ngày 24 tháng 5 năm 2018 

 TL. HIỆU TRƯỞNG     Người khai ký tên 

       TRƯỞNG PHÒNG QLKH 



 

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

     TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ    Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc  
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LÝ LỊCH KHOA HỌC 

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC 

Họ và tên: LÊ VĂN NHƯƠNG                              Giới tính: Nam 

Ngày, tháng, năm sinh: 25/02/1982               Nơi sinh: Hồng Dân, Bạc Liêu 

Quê quán: Ninh Quới A, Hồng Dân, Bạc Liêu        Dân tộc: Kinh 

Chức vụ, đơn vị công tác trước khi đi học tập, nghiên cứu: 

Phó trưởng Bộ môn, Khoa Sư Phạm – Trường Đại học Cần Thơ 

Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: 

Điện thoại cơ quan: 0292.3830261                        Điện thoại di động: 0908909726 

Fax: 0292.3830261                                E-mail: lvnhuong@ctu.edu.vn 

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO: 

1. Đại học: 

Hệ đào tạo: Chính quy tập trung Thời gian đào tạo từ 10/2000 đến 10/2004 

Nơi học (trường, thành phố): Trường Đại học Cần Thơ, TP. Cần Thơ 

Ngành học: Sư phạm Địa lí  

Tên đồ án, luận án hoặc môn thi tốt nghiệp: Tiềm năng, thực trạng và giải pháp 

phát triển du lịch sinh thái tỉnh Kiên Giang 

Ngày và nơi bảo vệ đồ án, hoặc thi tốt nghiệp: Trường Đại học Cần Thơ 

Người hướng dẫn: TS. Đào Ngọc Cảnh 

2. Thạc sĩ: 

Thời gian đào tạo từ  10/2008      đến     10/2010 

Nơi học (trường, thành phố): Trường ĐHSP Hà Nội, Hà Nội 

Ngành học: Lí luận và PPDH Địa lí 

Tên luận văn: Xây dựng giáo trình điện tử “Khoa học Trái Đất” bằng phần mềm 

mã nguồn mở Dokeos ở Trường ĐH Cần Thơ 

Ngày và nơi bảo vệ luận văn: 24/10/2010, Trường ĐHSP Hà Nội 

Người hướng dẫn: PGS.TS Nguyễn Trọng Phúc 

3. Tiến sĩ: 

Hình thức đào tạo: Thời gian đào tạo từ  11/2012   

Tại (trường, viện, nước): Trường ĐHSP Hà Nội 

Tên luận án: Xây dựng và sử dụng giáo trình điện tử Khoa học Trái Đất trong đào 

tạo giáo viên Địa lí ở Trường Đại học Cần Thơ 

Người hướng dẫn: PGS.TS Nguyễn Trọng Phúc và PGS.TS. Đào Ngọc Cảnh 

Ngày và nơi bảo vệ: 14/9/2018 tại Trường ĐHSP Hà Nội 

4. Trình độ ngoại ngữ (biết ngoại ngữ gì, trình độ): Tiếng Anh B2 

5. Học vị, học hàm, chức vụ kỹ thuật được chính thức cấp; số bằng, ngày và nơi cấp: 



III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN KỂ TỪ KHI TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC: 

Thời gian Nơi công tác Công việc đảm nhiệm 

Từ năm 2004 đến Nay ĐH Cần Thơ Giảng dạy 

 

IV. CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC ĐÃ CÔNG BỐ: 

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã thực hiện 

TT 
Tên đề tài nghiên cứu/lĩnh vực 

ứng dụng 

Năm 

hoàn 

thành 

Đề tài cấp 

Trách nhiệm 

tham gia trong 

đề tài 

1 Xây dựng và sử dụng hồ sơ điện tử 

dạy học địa lí 11 – THPT  (Giải KK 

Tài năng khoa học Trẻ Việt Nam 

2012, Bộ GD&ĐT) 

2011 Trường Chủ nhiệm 

2 Xây dựng GTĐT “Đại cương Khoa 

học Trái Đất” phục vụ dạy học trực 

tuyến ở bậc Đại học 

2012 Trường 
Thành viên 

chính 

3 Thực trạng và giải pháp nâng cao 

nhận thức về giáo dục môi trường 

cho sinh viên ngành Sư phạm, (Giải 

Ba Tài năng khoa học Trẻ Việt Nam 

2013, Bộ GD&ĐT) 

2013 Trường 
Giáo viên  

Hướng dẫn 

4 Xây dựng series bản đồ giáo khoa 

điện tử phục vụ dạy học Địa lí 11 – 

THPT 

2014 Trường 
Thành viên 

chính 

5 Đổi mới kiếm tra đánh giá học sinh 

theo năng lực trong dạy học Địa lí 

10 – THPT 

2015 Trường 
Thành viên 

chính 

6 Phát triển năng lực cho sinh viên Sư 

phạm trong đào tạo theo Hệ thống 

tín chỉ 

2015 Trường Chủ nhiệm 

7 Ứng dụng bộ bản đồ giáo khoa điện 

tử và Tập bản đồ Địa lí 11 vào dạy 

học Địa lí 11 – THPT 

2016 Trường 
Thành viên 

chính 

8 Thiết kế và sử dụng đồ dùng dạy học 

ĐỊa lí THPT từ rác thải trường học 

(Giải Nhất NCKH Trẻ, Trường ĐH 

Cần Thơ năm 2017 và Giải Nhì 

NCKH Trẻ toàn quốc 2017, Bộ 

GD&ĐT) 

2017 Trường 
Giáo viên  

Hướng dẫn 

9 Thực trạng và giải pháp phát triển 

du lịch sinh thái miệt vườn vùng 

Đồng bằng sông Cửu Long 

2018  Trường 
Thành viên 

chính 



10 Đánh giá năng lực hội nhập của sinh 

viên sư phạm – Trường ĐH Cần Thơ 
2018  Trường 

Thành viên 

chính 

11 Vận dụng mô hình Dạy học kết hợp 

(Blended Learning) trong giảng dạy 

học phần Khoa học Trái Đất cho 

sinh viên Sư phạm Địa lí, Trường 

Đại học Cần Thơ 

2018 Trường Chủ nhiệm 

 

2. Sách và giáo trình xuất bản (liệt kê theo các ô dưới đây, đánh dấu (+) vào ô tương  

           ứng  “tác giả” hoặc “đồng tác giả”) 

TT Tên sách Nhà xuất bản 

Năm 

xuất 

bản 

Tác 

giả 

Đồng 

tác giả 

1 Giáo trình điện tử Khoa học Trái 

Đất 

ĐH Sài Gòn 2013  x 

 

3. Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố  

 

1. Lê Văn Nhương (2012), “Xây dựng và sử dụng Hồ sơ điện tử (E-Portfolio) phục vụ 

dạy học Địa lí 11 – THPT”, Tạp chí khoa học  ĐHSP Tp. Hồ Chí Minh (ISSN 1859-

3100), số 36(70) năm 2012, tr121 – 130. 

2. Lê Văn Nhương (2013), “Nghiên cứu khoa học Sư phạm ứng dụng trong dạy học Địa 

lí”, Proceeding Hội thảo quốc tế về Nâng cao chất lượng giảng dạy và NCKH các 

trường sư phạm, tháng 12/2013 – Khoa Sư Phạm – ĐH Cần Thơ. 

3. Lê Văn Nhương, Phạm Hồng Mơ (2014), “Xây dựng và sử dụng phần mềm tra cứu 

thuật ngữ Địa lí 10 – THPT”, Hội nghị Địa lí toàn quốc lần VIII (2014), Tr973 – 978. 

4. Lê Văn Nhương, Nguyễn Thị Nghĩa (2014), “Thực trạng, giải pháp phát triển nguồn 

nhân lực và đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học ở các Trường ĐH trên địa bàn 

thành phố Cần Thơ”, Sách chuyên khảo “Vai trò của giáo dục đại học trong sự phát 

triển kinh tế xã hội”, NXB Nông nghiệp (ISBN: 978-604-60-1857-5), tr299-303. 

5. Hồ Thị Thu Hồ, Lê Văn Nhương (2014), “Thực trạng, giải pháp sử dụng bản đồ trong 

dạy học Địa lí 11 – THPT (Nghiên cứu trường hợp tại Thành phố Cần Thơ và tỉnh Hậu 

Giang)”, Tạp chí khoa học Trường Đại học Cần Thơ (ISSN: 1859 – 2333), số 

32c(2014), tr18 – 24. 

6. Trịnh Duy Oánh, Lê Văn Nhương (2015), “Xây dựng bộ công cụ đánh giá học sinh 

theo năng lực trong dạy học Địa lí 10 – THPT”, Tạp chí khoa học Trường ĐH Sài Gòn 

(ISSN: 1859 – 3208), số 3 (28) tháng 5/2015, tr59 – tr68. 

7. Lê Văn Nhương (2015), “Thực trạng, giải pháp xây dựng và sử dụng giáo trình điện 

tử theo hướng phát triển năng lực cho sinh viên Sư phạm Địa lí – Trường ĐH Cần 

Thơ”, Tạp chí khoa học ĐHSP Tp. Hồ Chí Minh (ISSN: 1859-3100), số 9(75) năm 

2015, tr131 – 140. 



8. Lê Văn Nhương (2015), Thực trạng, giải pháp xây dựng và sử dụng giáo trình điện tử 

theo hướng phát triển năng lực cho sinh viên Sư phạm – Trường ĐH Cần Thơ, Tạp chí 

khoa học Trường Đại học Cần Thơ (ISSN: 1859 – 2333), số 32c(2014), tr18 – tr24. 

9. Đào Ngọc Cảnh, Lê Văn Nhương (2015), “Thực trạng sử dụng bản đồ trong dạy học 
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 

Số:  4929 /BGDĐT-GDĐH 

Vv: Áp dụng cơ chế đặc thù đào 

tạo các ngành về du lịch 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Hà Nội ngày 20 tháng 10 năm 2017 

 

Kính gửi: Các đại học, học viện và các trường đại học. 

 

Thực hiện Nghị quyết số 103/NQ-CP ngày 06/10/2017 của Chính phủ ban 

hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 

16/01/2017 của Bộ Chính trị khoá XII về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế 

mũi nhọn; thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại Thông 

báo kết luận số 469/TB-VPCP ngày 06/10/2017 của Văn phòng Chính phủ về tình 

hình đào tạo nhân lực du lịch, Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn cơ chế đặc thù 

đào tạo nhân lực ngành du lịch trình độ đại học giai đoạn 2017-2020 theo hướng 

đáp ứng tốt hơn yêu cầu của thị trường lao động và hội nhập quốc tế.  

Phối hợp chặt chẽ giữa các cơ sở giáo dục đại học với doanh nghiệp trong 

quá trình đào tạo là điều kiện bắt buộc để được thực hiện cơ chế đặc thù này.  

Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đại học, học viện, các trường đại học 

có đào tạo các ngành về du lịch (sau đây gọi chung là cơ sở đào tạo) khẩn trương 

triển khai xây dựng Đề án áp dụng cơ chế đặc thù đào tạo nhân lực du lịch trình độ 

đại học, cụ thể như sau: 

1. Những ngành được áp dụng cơ chế đặc thù gồm: Du lịch (7810101); 

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (7810103); Quản trị khách sạn (7810201); 

Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống (7810202) và các mã ngành đào tạo thí điểm 

trong lĩnh vực du lịch chưa có trong Danh mục giáo dục đào tạo cấp IV hiện hành 

để đáp ứng nhu cầu về nhân lực du lịch. 

2. Chương trình, nội dung, hình thức đào tạo. 

a) Chương trình đào tạo của các ngành trên phải điều chỉnh theo hướng mở, 

dễ dàng chuyển đổi, liên thông; bao gồm các học phần cốt lõi và các học phần tự 

chọn. Các học phần cốt lõi nhằm cung cấp kiến thức, kỹ năng nền tảng của ngành 

đào tạo. Các học phần tự chọn theo hướng chuyên sâu về các lĩnh vực du lịch theo 

vùng miền, khu vực địa lý, loại hình du lịch... Rút ngắn thời gian đào tạo phù hợp 

với Khung cơ cấu hệ thống giáo dục quốc dân. 

b) Tăng thời gian đào tạo thực hành, thực tập tại doanh nghiệp. Cơ sở đào 

tạo tự chủ lựa chọn doanh nghiệp đối tác; chịu trách nhiệm trong việc kiểm tra 

điều kiện đảm bảo chất lượng và năng lực tham gia đào tạo của doanh nghiệp đối 

tác trong quá trình phối hợp đào tạo và tổ chức cho sinh viên thực hành, thực tập. 

c) Khuyến khích các cơ sở đào tạo công nhận tín chỉ lẫn nhau, phối hợp xây 

dựng nguồn học liệu dùng chung đặc biệt là nguồn học liệu điện tử. 

d) Nghiên cứu việc công nhận một số học phần mà người học tích lũy được 

từ các khóa đào tạo cấp chứng chỉ về nghiệp vụ du lịch tương đương với một số 
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môn học, tín chỉ trong chương trình đào tạo đại học thông qua quy trình đánh giá 

và công nhận tín chỉ của các cơ sở đào tạo. 

3. Cơ chế, chính sách ưu tiên đào tạo nhân lực du lịch 

a) Khuyến khích thực hiện hình thức đào tạo văn bằng thứ hai ngành du 

lịch; khuyến khích các cơ sở đào tạo linh hoạt mở ngành đào tạo nhân lực du lịch 

theo nhu cầu của thị trường lao động và hội nhập quốc tế.  

b) Các cơ sở đào tạo liên kết đào tạo với doanh nghiệp được tự chủ xác định 

chỉ tiêu tuyển sinh theo hướng mở rộng quy mô đối với các ngành đào tạo về du 

lịch; mở rộng chỉ tiêu đào tạo văn bằng 2 trình độ đại học của các ngành này. Trên 

cơ sở tỉ lệ sinh viên có việc làm sau khi tốt nghiệp, phân tích mức độ đáp ứng yêu 

cầu công việc của sinh viên tốt nghiệp nhóm ngành du lịch, các cơ sở đào tạo xác 

định chỉ tiêu tuyển sinh, điều chỉnh chương trình đào tạo phù hợp với thị trường 

lao động ngành du lịch. 

c) Khuyến khích sinh viên đã tốt nghiệp các ngành khác được chuyển sang 

học văn bằng thứ hai các ngành du lịch tại các cơ sở đào tạo du lịch. Chỉ tiêu và 

điều kiện tiếp nhận do thủ trưởng các cơ sở đào tạo đại học quy định theo hướng 

phù hợp với thị trường lao động và sự tự nguyện của người học.. 

d) Khuyến khích chuyên gia, cán bộ kỹ thuật, cán bộ quản lý…(gọi chung là 

chuyên gia) có kinh nghiệm hoạt động nghề nghiệp của doanh nghiệp tham gia 

đào tạo nhân lực du lịch, đặc biệt là giảng dạy, hướng dẫn các nội dung liên quan 

đến các kỹ năng đáp ứng yêu cầu của doanh nghiệp. Các chuyên gia này là người 

tốt nghiệp thạc sỹ trở lên hoặc tốt nghiệp đại học có từ 3 năm kinh nghiệm trở lên 

đúng ngành tham gia đào tạo. Trên cơ sở thống nhất với doanh nghiệp đối tác về 

tỷ lệ thời gian tham gia đào tạo của các chuyên gia, cơ sở đào tạo được tính các 

chuyên gia là giảng viên cơ hữu phù hợp với tỷ lệ thời gian tham gia đào tạo để 

xác định chỉ tiêu tuyển sinh các Ngành Du lịch.  

đ) Có chính sách thu hút các nhà khoa học Việt Nam ở nước ngoài, chuyên 

gia quốc tế về du lịch tham gia công tác đào tạo ở các cơ sở đào tạo đại học. Trên 

cơ sở hợp đồng lao động giữa hai bên, các chuyên gia này được tính là giảng viên 

cơ hữu khi xác định chỉ tiêu tuyển sinh. 

4. Hợp tác giữa cơ sở đào tạo đại học với doanh nghiệp, hiệp hội nghề 

nghiệp 

Các cơ sở có đào tạo ngành du lịch phải gắn kết với hiệp hội nghề nghiệp, 

doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch để dự báo nhu cầu lao động, xây 

dựng chuẩn đầu ra và đào tạo sinh viên có kỹ năng đáp ứng yêu cầu ngành nghề, 

cụ thể như sau: 

 a) Thoả thuận doanh nghiệp là nơi thực hành, thực tập của cơ sở đào tạo; sử 

dụng cơ sở vật chất, trang thiết bị, phần mềm… của doanh nghiệp để đào tạo thực 

hành. Thời gian đào tạo tại các doanh nghiệp ít nhất bằng tổng thời gian thực 

hành, thực tập của chương trình đào tạo và không ít hơn 50% tổng thời gian thực 

hiện chương trình đào tạo. 
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b) Doanh nghiệp cử chuyên gia tham gia giảng dạy, hướng dẫn thực hành, 

thực tập, đánh giá kết quả học tập của sinh viên. 

c) Phối hợp dự báo nhu cầu nhân lực của các ngành du lịch về số lượng, yêu 

cầu chất lượng; phối hợp đầu tư cơ sở vật chất theo hướng đẩy mạnh xã hội hóa, 

tăng cường hợp tác công tư, chú trọng xây dựng các cơ sở thực hành, thực tập chất 

lượng cao, theo chuẩn mực khu vực và quốc tế phục vụ đào tạo nhân lực du lịch. 

5. Hoạt động hỗ trợ đào tạo nhân lực du lịch 

a) Tăng cường tổ chức các khóa đào tạo ngắn hạn nhằm bổ sung, cập nhật 

kiến thức, kỹ năng, tăng cơ hội tìm việc làm cho sinh viên ngành du lịch đã tốt 

nghiệp. 

b) Thống kê tỉ lệ có việc làm của sinh viên sau 12 tháng tốt nghiệp các 

ngành du lịch và công khai trên trang thông tin điện tử của các cơ sở đào tạo.  

c) Đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong đào tạo nguồn nhân lực du lịch; khuyến 

khích các cơ sở đào tạo liên kết với các trường đại học của các nước phát triển để 

đào tạo các ngành du lịch.  

6. Các cơ sở đào tạo ngành du lịch áp dụng cơ chế đặc thù theo Công văn 

này phải xây dựng Đề án đào tạo nhân lực du lịch (giai đoạn 2017-2020) theo các 

nội dung nêu trên (các mục 1, 2, 3, 4, 5), bao gồm cả các phụ lục minh chứng, 

thuyết minh kèm theo để đăng tải công khai trên  trang thông tin điện tử của cơ sở 

đào tạo và gửi Đề án về Bộ Giáo dục và Ðào tạo chậm nhất 30 ngày làm việc 

trước khi bắt đầu triển khai thực hiện để phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra. 

Sau 3 năm triển khai Đề án, các cơ sở đào tạo ngành du lịch đánh giá kết 

quả thực hiện cơ chế đặc thù, báo cáo và đề xuất với Bộ Giáo dục và Đào tạo về 

việc tiếp tục thực hiện hoặc điều chỉnh các qui định, nếu thấy cần thiết. 

Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các cơ sở đào tạo triển khai thực hiện 

nghiêm túc nội dung công văn này. Mọi vướng mắc liên hệ trực tiếp với Vụ Giáo 

dục Đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo, điện thoại: 024.38692392; E-mail: 

htnga@moet.edu.vn hoặc htnga@moet.gov.vn./. 

 

 
 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam (để b/c); 

- Bộ trưởng (để b/c); 

- Bộ VHTT&DL (để ph/h chỉ đạo); 

- Lưu: VT, Vụ GDĐH. 

KT. BỘ TRƯỞNG  

THỨ TRƯỞNG  

 

 

 

(đã ký) 

 

 

Bùi Văn Ga 
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
 
 
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 
 

Số: 23/2014/TT-BGDĐT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Hà Nội, ngày 18 tháng 7 năm 2014 

 
THÔNG TƯ 

Ban hành quy định về đào tạo chất lượng cao trình độ đại học 
  

Căn cứ Luật Giáo dục đại học số 08/2012/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2012;  
Căn cứ Nghị định số 36/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2012 của Chính 

phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan 
ngang Bộ;  

Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính 
phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục 
và Đào tạo; 

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học,  
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư quy định về đào tạo 

chất lượng cao trình độ đại học: 
Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Quy định về đào tạo chất lượng cao 

trình độ đại học. 
Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 9 năm 2014.  
Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học, Thủ trưởng các 

đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc Đại học Quốc gia, 
Giám đốc Đại học vùng, Giám đốc học viện; Hiệu trưởng trường đại học chịu trách 
nhiệm thi hành Thông tư này./. 

 
KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 
 

Bùi Văn Ga 
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
QUY ĐỊNH 

Về đào tạo chất lượng cao trình độ đại học 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 23/2014/TT-BGDĐT ngày 18 tháng 7 năm 2014 

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) 
 
 

Chương I 
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

 
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 
1. Văn bản này quy định về đào tạo chất lượng cao trình độ đại học (sau đây 

gọi là đào tạo chất lượng cao, viết tắt là ĐTCLC) bao gồm: tiêu chí xác định 
chương trình đào tạo chất lượng cao trình độ đại học; điều kiện đào tạo chất 
lượng cao, thủ tục xác nhận đề án ĐTCLC, đình chỉ tuyển sinh chương trình 
chất lượng cao. 

2. Quy định này áp dụng đối với các đại học quốc gia, đại học vùng, học viện, 
trường đại học (bao gồm cả các trường đại học thành viên của đại học quốc gia, đại 
học vùng) trong hệ thống giáo dục quốc dân (sau đây gọi chung là cơ sở đào tạo), 
các tổ chức và cá nhân có liên quan. 

3. Quy định này không áp dụng đối với các cơ sở đào tạo có 100% vốn đầu tư 
nước ngoài và chương trình đào tạo liên kết với cơ sở đào tạo nước ngoài, do cơ sở 
đào tạo nước ngoài cấp bằng. 

Điều 2. Giải thích từ ngữ  
Trong Quy định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 
1. Chương trình đào tạo đại trà là chương trình đào tạo (viết tắt là CTĐT) 

trình độ đại học đang được thực hiện hợp pháp tại cơ sở đào tạo, có mức trần học 
phí theo quy định hiện hành của Chính phủ (đối với cơ sở đào tạo công lập). 

2. Chương trình đào tạo nước ngoài là CTĐT đang được áp dụng ở một 
trường đại học trong khu vực hoặc trên thế giới đã được công nhận đạt chất lượng 
bởi tổ chức kiểm định chất lượng có uy tín hoặc được cơ quan có thẩm quyền của 
nước đó cho phép thực hiện và cấp văn bằng, được tham khảo để xây dựng và phát 
triển CTĐT chất lượng cao của cơ sở đào tạo.  

3. Chương trình chất lượng cao (viết tắt là CTCLC) là CTĐT có các điều kiện 
đảm bảo chất lượng và chuẩn đầu ra cao hơn CTĐT đại trà tương ứng, đồng thời 
đáp ứng các tiêu chí và điều kiện tại Quy định này. 
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4. Tiêu chí xác định CTCLC gồm những quy định về CTĐT, tuyển sinh, đội 
ngũ giảng viên và cán bộ quản lý, tổ chức và quản lý đào tạo, nghiên cứu khoa học 
(viết tắt là NCKH), hợp tác quốc tế, cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu thực hiện 
CTCLC. 

Điều 3. Mục đích đào tạo chất lượng cao  
Nâng cao chất lượng đào tạo trình độ đại học ở những cơ sở đào tạo có đủ điều 

kiện nhằm đào tạo nguồn nhân lực có tính cạnh tranh cao trên thị trường lao động 
trong thời kỳ hội nhập kinh tế khu vực và thế giới.  

Điều 4. Nhiệm vụ và quyền hạn của cơ sở đào tạo  
1. Ban hành quy định chi tiết về ĐTCLC áp dụng tại cơ sở đào tạo với các tiêu 

chí, điều kiện không thấp hơn Quy định này; trong đó bao gồm cả nhiệm vụ và 
quyền của giảng viên, sinh viên; quyền hạn của cơ sở đào tạo trong việc kiểm tra, 
thanh tra nội bộ, xử lý vi phạm nội bộ đối với cá nhân, đơn vị, cơ sở đào tạo thành 
viên không thực hiện đúng các tiêu chí, điều kiện đã được quy định. 

2. Triển khai thực hiện ĐTCLC theo Quy định này và quy định chi tiết của cơ 
sở đào tạo. 

3. Xác định mức học phí trên cơ sở tính đúng, tính đủ chi phí đào tạo cho toàn 
khóa học; xây dựng lộ trình điều chỉnh mức học phí cho những khóa học tiếp theo 
(nếu cần thiết); xây dựng phương án thu, chi và quản lý kinh phí để đảm bảo thực 
hiện đầy đủ các tiêu chí của CTCLC (bao gồm cả miễn, giảm học phí cho sinh viên 
thuộc diện chính sách được nhận hỗ trợ tài chính của Nhà nước); thực hiện trích 
lập các quỹ theo quy định hiện hành đối với phần chênh lệch thu chi còn lại. 

4. Công bố công khai trên trang thông tin điện tử của cơ sở đào tạo các quy 
định tại khoản 1 Điều này và mức học phí quy định tại khoản 3 Điều này trước mỗi 
kì tuyển sinh.  

 
Chương II 

TIÊU CHÍ XÁC ĐỊNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO  
CHẤT LƯỢNG CAO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC 

 
Điều 5. Chương trình đào tạo 
1. Chương trình đào tạo chất lượng cao được xây dựng và phát triển trên 

nền của CTĐT đại trà của cơ sở đào tạo có đủ các điều kiện quy định tại khoản 1 
Điều 13 của Quy định này; có tham khảo CTĐT nước ngoài.  

2. Chuẩn đầu ra của CTĐT chất lượng cao phải cao hơn của CTĐT đại trà 
tương ứng về năng lực chuyên môn; năng lực ngoại ngữ; năng lực ứng dụng công 
nghệ thông tin; năng lực dẫn dắt, chủ trì và làm việc nhóm; khả năng thích nghi 
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với môi trường công tác; riêng năng lực ngoại ngữ tối thiểu phải đạt bậc 4/6 theo 
khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (hoặc tương đương).  

3. Việc xây dựng đề cương chi tiết các học phần của CTĐT chất lượng cao 
phải có sự tham gia của đội ngũ giảng viên thực hiện CTĐT chất lượng cao, bộ 
phận đảm bảo chất lượng và lấy ý kiến đóng góp của cựu sinh viên, đại diện của 
các đơn vị sử dụng lao động. Đề cương chi tiết các học phần thuộc khối kiến thức 
ngành, chuyên ngành của CTCLC phải có ý kiến thẩm định của 2 chuyên gia ngoài 
cơ sở đào tạo (trong nước hoặc quốc tế) am hiểu lĩnh vực chuyên môn. 

4. Quy trình xây dựng, thẩm định và ban hành CTĐT chất lượng cao được thực 
hiện theo các quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.  

Điều 6. Giảng viên, trợ giảng 
1. Giảng viên  
a) Có trình độ thạc sĩ trở lên. Riêng giảng viên dạy lý thuyết các học phần 

thuộc khối kiến thức ngành, chuyên ngành phải có trình độ tiến sĩ hoặc chức danh 
giáo sư, phó giáo sư hoặc có trình độ thạc sĩ tốt nghiệp ở các trường đại học của 
các nước phát triển đúng ngành hoặc thuộc ngành gần (đối với các ngành đặc thù); 

b) Có năng lực chuyên môn, NCKH đáp ứng yêu cầu của CTĐT chất lượng 
cao; có kinh nghiệm giảng dạy liên quan đến ngành CTĐT chất lượng cao từ 3 năm 
trở lên; có phương pháp giảng dạy hiệu quả; áp dụng tốt công nghệ thông tin trong 
giảng dạy và NCKH; 

c) Giảng viên dạy các học phần chuyên môn bằng ngoại ngữ, ngoài các tiêu 
chuẩn nêu tại điểm a, b khoản này, phải có trình độ ngoại ngữ bậc 5/6 trở lên theo 
khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (hoặc tương tương) hoặc được 
đào tạo trình độ đại học trở lên toàn thời gian ở nước ngoài bằng ngôn ngữ đó; 

d) Có giảng viên uy tín của các trường đại học nước ngoài (bao gồm cả giảng 
viên Việt Nam có quốc tịch nước ngoài) hoặc giảng viên Việt Nam đã tham gia 
giảng dạy trình độ đại học trở lên ở nước ngoài hoặc giảng viên đã được đào tạo 
trình độ tiến sĩ ở nước ngoài, đáp ứng yêu cầu của CTCLC tham gia giảng dạy các 
học phần được quy định tại điểm b, khoản 1, Điều 12 của Quy định này; 

đ) Danh sách giảng viên tham gia giảng dạy CTCLC do thủ trưởng cơ sở đào 
tạo phê duyệt theo đề nghị của trưởng đơn vị chuyên môn hoặc hội đồng khoa học 
và đào tạo của cơ sở đào tạo, được công bố công khai trên trang thông tin điện tử 
của nhà trường. 

2. Trợ giảng  
a) Trợ giảng phải có đủ năng lực chuyên môn, ngoại ngữ đáp ứng yêu cầu của 

học phần; sử dụng tốt các thiết bị hiện đại phục vụ giảng dạy để hỗ trợ giảng viên 
trong hướng dẫn sinh viên thực hiện bài tập, hướng dẫn thực hành, thảo luận, 
seminar, làm đồ án, khóa luận tốt nghiệp; 
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b) Cơ sở đào tạo được phép sử dụng nghiên cứu sinh, học viên, sinh viên giỏi 
tốt nghiệp các CTĐT cử nhân tài năng, kỹ sư chất lượng cao, chương trình tiên 
tiến, CTCLC tham gia hoạt động trợ giảng. 

Điều 7. Cán bộ quản lý và cố vấn học tập 
1. Cán bộ quản lý CTCLC phải có đủ năng lực chuyên môn, có kinh nghiệm trong 

quản lý đào tạo; sử dụng thành thạo các phần mềm quản lý liên quan; có năng lực 
ngoại ngữ đáp ứng yêu cầu công việc. 

2. Cố vấn học tập phải nắm vững CTĐT, quy định về ĐTCLC và có khả năng 
hỗ trợ, tư vấn cho sinh viên trong quá trình học tập; có năng lực ngoại ngữ đáp ứng 
yêu cầu công việc.  

Điều 8. Điều kiện về cơ sở vật chất phục vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học 
1. Có phòng học riêng cho lớp ĐTCLC được trang bị máy tính kết nối mạng 

internet và các thiết bị hỗ trợ giảng dạy, học tập; mỗi sinh viên CTCLC có nơi tự 
học ở trường, được sử dụng mạng internet không dây. 

2. Có đủ giáo trình, tài liệu tham khảo trong, ngoài nước và được cập nhật 
thường xuyên; có thư viện và thư viện điện tử cho giảng viên và sinh viên tra cứu 
và sử dụng trong giảng dạy, học tập và NCKH.  

3. Có đủ các phòng thí nghiệm, xưởng thực hành, cơ sở thực tập; có các phần 
mềm mô phỏng cần thiết phục vụ giảng dạy thực nghiệm cho sinh viên CTCLC và 
các cơ sở vật chất cần thiết khác theo yêu cầu của CTĐT. 

Điều 9. Nghiên cứu khoa học 
1. Hàng năm, mỗi giảng viên cơ hữu tham gia giảng dạy học phần lý thuyết 

ngành và chuyên ngành của CTCLC phải có tối thiểu 01 công trình NCKH được 
công bố hoặc được nghiệm thu có nội dung liên quan đến ngành ĐTCLC. 

2. Trong cả khóa học, mỗi sinh viên CTCLC phải được tham gia NCKH theo 
nhóm nghiên cứu do các giảng viên hướng dẫn hoặc tham gia đề tài NCKH với 
giảng viên. 

3. Hàng năm, giảng viên và sinh viên CTCLC phải có ít nhất 01 đề tài phối 
hợp nghiên cứu với các tổ chức, doanh nghiệp và cơ sở sản xuất liên quan đến 
CTCLC. 

Điều 10. Hợp tác quốc tế  
Cơ sở đào tạo thực hiện một số hoặc tất cả các hình thức hợp tác quốc tế sau để 

hỗ trợ phát triển CTCLC: bồi dưỡng, trao đổi giảng viên và sinh viên; tổ chức hợp 
tác NCKH, tổ chức hội nghị, hội thảo khoa học, giao lưu học thuật; liên kết thư 
viện, trao đổi kinh nghiệm, thông tin, tài liệu, ấn phẩm khoa học; tham gia các tổ 
chức khoa học, nghề nghiệp quốc tế liên quan đến CTCLC. 
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Điều 11. Tuyển sinh  
1. Chỉ tiêu đào tạo CTCLC nằm trong tổng chỉ tiêu đào tạo đã xác định hàng 

năm của cơ sở đào tạo theo quy định. 
2. Điều kiện tuyển sinh  
a) Thí sinh là người Việt Nam đã trúng tuyển vào cơ sở đào tạo trong kỳ tuyển 

sinh đại học chính quy; thí sinh là người nước ngoài phải có văn bằng tốt nghiệp 
tối thiểu tương đương văn bằng tốt nghiệp trung học phổ thông của Việt Nam, có 
năng lực Tiếng Việt đáp ứng yêu cầu của chương trình đào tạo do thủ trưởng cơ sở 
đào tạo quy định; 

b) Đáp ứng các điều kiện khác về tuyển sinh do cơ sở đào tạo quy định; tự 
nguyện tham gia học, cam kết đóng học phí theo quy định của cơ sở đào tạo. 

3. Phương thức tuyển sinh CTCLC do Thủ trưởng cơ sở đào tạo quy định.  
Điều 12. Tổ chức và quản lý đào tạo 
Ngoài việc tuân theo các quy định chung về tổ chức, quản lý đào tạo trình độ 

đại học hiện hành, cơ sở đào tạo phải thực hiện thêm các yêu cầu sau: 
1. Tổ chức đào tạo CTCLC phải đảm bảo: 
a) Thực hiện theo học chế tín chỉ, sử dụng triệt để phương pháp giảng dạy mới 

theo hướng phát huy năng lực cá nhân của sinh viên, tăng cường rèn luyện kỹ năng 
mềm, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng thuyết trình, kỹ năng sử dụng các trang thiết bị 
hiện đại và các phần mềm chuyên dụng để giải quyết các nội dung chuyên môn; 

b) Có ít nhất 20% số tín chỉ các học phần thuộc khối kiến thức cơ sở ngành, 
ngành và chuyên ngành được dạy bằng ngôn ngữ của CTĐT nước ngoài hoặc 
Tiếng Anh, trong đó có ít nhất 1/2 số tín chỉ nêu trên do giảng viên được quy định 
tại điểm d, khoản 1, Điều 6 của Quy định này đảm nhiệm (trừ những ngành chỉ đào 
tạo ở Việt Nam); 

c) Tổ chức cho sinh viên tham quan, thực hành, thực tập tại các tổ chức, doanh 
nghiệp, công ty, cơ sở sản xuất trong hoặc ngoài nước theo kế hoạch; mời các 
giảng viên thỉnh giảng và báo cáo viên là các chuyên gia, nhà khoa học, doanh 
nhân, nghệ nhân đến từ cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp ở trong nước hoặc nước 
ngoài tham gia giảng dạy, báo cáo chuyên đề, hướng dẫn thực hành, thí nghiệm, 
phát triển nghề nghiệp; hợp tác với các đơn vị sử dụng lao động, doanh nghiệp liên 
quan để mời tham gia, hỗ trợ hoạt động đào tạo và NCKH; 

d) Áp dụng các phương pháp đánh giá hiện đại theo hướng chú trọng phát triển 
năng lực phân tích, thực hành, sáng tạo, tự cập nhật kiến thức; năng lực nghiên 
cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ trên nguyên tắc khách quan, minh bạch, linh 
hoạt, bám sát mục tiêu của mỗi học phần và của CTĐT; 
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đ) Bố trí đủ trợ giảng cho mỗi học phần thuộc khối kiến thức chuyên ngành; 

e) Bố trí đủ người hướng dẫn thảo luận, thực hành, thí nghiệm, thực tập; đảm 
bảo mỗi nhóm thảo luận không quá 30 sinh viên, nhóm thực hành không quá 15 sinh 
viên, nhóm làm thí nghiệm tại phòng thí nghiệm không quá 5 sinh viên. 

2. Quản lý đào tạo  

a) Áp dụng tối đa các quy định quản lý học vụ, giảng viên và sinh viên của CTĐT 
nước ngoài;  

b) Có bộ phận hoặc cán bộ quản lý chuyên trách theo dõi, quản lý và tổ chức 
triển khai thực hiện CTCLC; 

c) Cố vấn học tập, giảng viên ngoài giờ lên lớp phải bố trí thời gian trả lời, giải 
quyết các vấn đề vướng mắc của sinh viên về nội dung học tập; 

d) Tổ chức lấy ý kiến của sinh viên tối thiểu một lần sau mỗi học kỳ về nội 
dung, phương pháp giảng dạy của giảng viên; công tác quản lý, phục vụ; điều kiện 
cơ sở vật chất và tổ chức trả lời những ý kiến phản ánh của sinh viên. 

3. Thay đổi trong quá trình đào tạo 

a) Sinh viên CTCLC không đủ điều kiện để tiếp tục học tập CTCLC theo quy 
định của cơ sở đào tạo thì phải chuyển sang học CTĐT đại trà hoặc thôi học theo 
quy định của cơ sở đào tạo;  

b) Sinh viên đang học CTĐT đại trà nếu có nhu cầu và đủ điều kiện theo quy 
định của cơ sở đào tạo có thể được xem xét tiếp nhận vào học CTCLC; 

c) Cơ sở đào tạo quy định cụ thể về điều kiện, thời điểm tiếp nhận sinh viên 
đang học chương trình đại trà chuyển sang học CTCLC, sinh viên CTCLC chuyển 
sang học CTĐT đại trà và phải thông báo công khai cho người học trước mỗi khóa 
tuyển sinh. 

4. Kiểm định chương trình đào tạo chất lượng cao 

a) Cơ sở đào tạo phải tự đánh giá chất lượng của CTCLC và có kế hoạch chuẩn 
bị các điều kiện cho kiểm định CTCLC; 

b) Đăng ký kiểm định CTCLC sau 2 khóa tốt nghiệp, theo quy định về kiểm 
định CTĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo; 

c) Có kế hoạch, lộ trình và thực hiện đăng ký kiểm định CTCLC bởi tổ chức 
kiểm định của nước có CTĐT tham khảo hoặc tổ chức kiểm định có uy tín trong 
khu vực hoặc quốc tế.  
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Chương III 
ĐIỀU KIỆN ĐÀO TẠO CHẤT LƯỢNG CAO, THỦ TỤC XÁC NHẬN 
ĐỀ ÁN ĐÀO TẠO CHẤT LƯỢNG CAO, ĐÌNH CHỈ TUYỂN SINH 

CHƯƠNG TRÌNH CHẤT LƯỢNG CAO 
 
Điều 13. Điều kiện được đào tạo chất lượng cao 
1. Cơ sở đào tạo đã có kinh nghiệm trong đào tạo, NCKH và hợp tác quốc tế, 

bao gồm: 
a) Có ít nhất 3 khóa sinh viên đại học tốt nghiệp và đã công bố chuẩn đầu ra 

của CTĐT đại trà. Các trường hợp khác do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 
quyết định; 

b) Có chương trình trao đổi giảng viên, sinh viên với các trường đại học 
nước ngoài;  

c) Có hợp tác với các tổ chức, doanh nghiệp và cơ sở sản xuất liên quan đến 
CTCLC; có các giảng viên thỉnh giảng, báo cáo viên đến từ tổ chức, doanh nghiệp 
và cơ sở sản xuất; 

d) Trong 05 năm, tính đến thời điểm đề án ĐTCLC được hội đồng khoa học và 
đào tạo thông qua, cơ sở đào tạo phải có ít nhất 05 công trình nghiên cứu có nội 
dung liên quan đến ngành ĐTCLC được nghiệm thu hoặc được công bố trên các 
tạp chí khoa học chuyên ngành.  

2. Có kế hoạch phát triển các CTCLC trong kế hoạch phát triển tổng thể theo 
từng giai đoạn của cơ sở đào tạo đã được hội đồng trường hoặc hội đồng quản trị 
quyết nghị thông qua. 

3. Có đề án ĐTCLC bao gồm những nội dung theo Điều 14 của Quy định này 
do đơn vị chuyên môn chủ trì, đơn vị quản lý đào tạo, tài chính và các đơn vị có 
liên quan khác tham gia xây dựng, được hội đồng khoa học và đào tạo thông qua 
và thủ trưởng cơ sở đào tạo ra quyết định phê duyệt. 

4. Được cơ quan có thẩm quyền xác nhận đề án ĐTCLC của cơ sở đào tạo đáp 
ứng các quy định về ĐTCLC.  

5. Có chứng nhận cơ sở đào tạo đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục hoặc có xác 
nhận đã đăng ký và đang chờ kiểm định chất lượng giáo dục của một tổ chức kiểm 
định chất lượng giáo dục của Việt Nam hoặc nước ngoài và được Bộ Giáo dục và 
Đào tạo công nhận. Điều kiện này được áp dụng kể từ khi tổ chức kiểm định chất 
lượng giáo dục Việt Nam bắt đầu thực hiện kiểm định chất lượng giáo dục.  

Điều 14. Đề án đào tạo chất lượng cao 
Đề án ĐTCLC cho mỗi CTCLC (theo mẫu tại Phụ lục I) gồm những nội dung 

chính sau: 



 
44 CÔNG BÁO/Số 735 + 736/Ngày 05-8-2014 
  

1. Sự cần thiết và mục tiêu đào tạo của CTĐT chất lượng cao. 
2. Chuẩn đầu ra của CTĐT chất lượng cao và chuẩn đầu ra của CTĐT đại trà 

tương ứng. 
3. Điều kiện và cách thức tuyển sinh, chỉ tiêu tuyển sinh hàng năm.  
4. Minh chứng các điều kiện đảm bảo chất lượng ĐTCLC, bao gồm:  
a) Chương trình đào tạo (theo mẫu tại Phụ lục II, mẫu này không áp dụng đối 

với đại học quốc gia); phân tích, đối chiếu so sánh mục tiêu, chuẩn đầu ra, cấu trúc, 
nội dung của CTĐT chất lượng cao với CTĐT đại trà và CTĐT nước ngoài; ý kiến 
nhận xét của 02 chuyên gia ngoài cơ sở đào tạo (trong nước hoặc quốc tế);  

b) Danh sách giảng viên cơ hữu, lý lịch khoa học của giảng viên (Phụ lục III), 
trợ giảng và cán bộ quản lý; giảng viên thỉnh giảng và báo cáo viên, trong đó có 
người đang làm việc tại các tổ chức, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất; 

c) Danh mục cơ sở vật chất phục vụ đào tạo, trong đó cần ghi rõ thiết bị; danh 
mục học liệu, tài liệu thư viện và liên kết thư viện đã được đầu tư ở mức cao hơn 
so với mức đầu tư của CTĐT đại trà để đáp ứng yêu cầu ĐTCLC;  

d) Danh mục các công trình NCKH (đã công bố và đang triển khai);  
đ) Các hình thức hợp tác quốc tế nhằm hỗ trợ phát triển CTCLC; 
e) Hoạt động hợp tác với các tổ chức, doanh nghiệp và cơ sở sản xuất liên 

quan đến CTCLC; 
g) CTĐT nước ngoài và minh chứng CTĐT đó đã được kiểm định hoặc được 

cơ quan có thẩm quyền của nước sở tại cho phép thực hiện và cấp văn bằng;  
h) Giấy chứng nhận hoặc xác nhận quy định tại khoản 5 Điều 13. 
4. Kế hoạch triển khai tổ chức và quản lý đào tạo. 
5. Văn bản quy định chi tiết về ĐTCLC của cơ sở đào tạo được xây dựng trên 

cơ sở của bản Quy định này. 
6. Các nội dung liên quan đến chi phí đào tạo, học phí và quản lý học phí, kinh 

phí của cơ sở đào tạo quy định tại khoản 3 Điều 4 của Quy định này; so sánh định 
mức đầu tư cho mỗi sinh viên CTCLC với định mức đầu tư cho mỗi sinh viên của 
chương trình đại trà.  

Điều 15. Đăng ký, xác nhận đề án ĐTCLC 
1. Hồ sơ đăng ký bao gồm: 
a) Công văn của cơ sở đào tạo đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo xác nhận đề án 

ĐTCLC;  
b) Đề án ĐTCLC theo Điều 14 của Quy định này; biên bản thông qua đề án 

của hội đồng khoa học và đào tạo; quyết định phê duyệt đề án ĐTCLC của thủ 
trưởng cơ sở đào tạo;  
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c) Quyết định của cơ quan có thẩm quyền cho phép đào tạo trình độ đại học 
chính quy của ngành đăng ký ĐTCLC. 

2. Thẩm quyền xác nhận đề án ĐTCLC 
a) Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo xác nhận đề án ĐTCLC của các cơ sở 

đào tạo trừ các cơ sở đào tạo quy định tại điểm b khoản này; 
b) Đại học quốc gia xác nhận đề án ĐTCLC của trường đại học thành viên, 

khoa trực thuộc đại học quốc gia trên cơ sở quy định điều kiện ĐTCLC tại Điều 13 
của Quy định này và quy định cụ thể của đại học quốc gia. 

3. Quy trình xác nhận đề án ĐTCLC 
a) Cơ sở đào tạo có đề án ĐTCLC thuộc thẩm quyền xác nhận của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo theo quy định tại điểm a, khoản 2 Điều này gửi 02 bộ hồ sơ theo 
quy định tại khoản 1 Điều này đến Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị xác nhận đề án 
ĐTCLC; 

b) Trong thời hạn tối đa 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ, Bộ 
Giáo dục và Đào tạo thẩm định hồ sơ. Nếu hồ sơ của cơ sở đào tạo đáp ứng quy 
định tại khoản 1 Điều này, Bộ Giáo dục và Đào tạo có văn bản xác nhận đề án đáp 
ứng các quy định về ĐTCLC và công bố công khai đề án ĐTCLC trên trang thông 
tin điện tử của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Nếu hồ sơ của cơ sở đào tạo chưa đạt yêu 
cầu, Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do đề án không 
được xác nhận; 

c) Đại học quốc gia quy định quy trình xác nhận đề án ĐTCLC, thẩm định hồ 
sơ, xác nhận đề án ĐTCLC trong phạm vi đại học quốc gia; công bố công khai đề 
án ĐTCLC trên trang thông tin điện tử của đại học quốc gia và báo cáo Bộ Giáo 
dục và Đào tạo (kèm theo đề án) để công bố trên trang thông tin điện tử của Bộ 
Giáo dục và Đào tạo. 

 Điều 16. Đình chỉ tuyển sinh chương trình chất lượng cao 
1. Cơ sở đào tạo bị đình chỉ tuyển sinh CTCLC khi xảy ra một trong những 

trường hợp sau đây: 
a) Không bảo đảm một trong các tiêu chí xác định CTCLC được quy định tại 

Chương II của Quy định này; 
b) Vi phạm quy định của pháp luật về giáo dục bị xử phạt vi phạm hành chính 

ở mức độ phải đình chỉ; 
c) Không đạt tiêu chuẩn tại kỳ kiểm định chất lượng giáo dục được quy định 

tại khoản 5 Điều 13 của Quy định này; 
d) Không đạt tiêu chuẩn tại kỳ kiểm định CTCLC được quy định tại điểm b, 

khoản 4 Điều 12 của Quy định này; 
đ) Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật. 
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2. Quyết định đình chỉ tuyển sinh CTCLC phải xác định rõ lý do đình chỉ 
tuyển sinh, thời hạn đình chỉ tuyển sinh, các biện pháp cụ thể đảm bảo quyền lợi 
của sinh viên, giảng viên.  

3. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ra quyết định đình chỉ tuyển sinh CTCLC. 
4. Sau thời hạn đình chỉ tuyển sinh, nếu nguyên nhân dẫn đến việc đình chỉ 

tuyển sinh được khắc phục thì Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định cho 
phép cơ sở đào tạo được tuyển sinh CTCLC trở lại. 

 
Chương IV 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 
 
Điều 17. Trách nhiệm tổ chức thực hiện 
1. Đối với các cơ sở đào tạo đang triển khai ĐTCLC, trong thời hạn 6 tháng kể 

từ ngày Quy định này có hiệu lực, phải bổ sung đề án ĐTCLC theo Điều 14 của 
Quy định này, gửi đề án đến Bộ Giáo dục và Đào tạo để công bố công khai trên 
trang thông tin điện tử của Bộ Giáo dục và Đào tạo và tổ chức thực hiện ĐTCLC 
theo Quy định này.  

2. Hàng năm, sau mỗi kỳ tuyển sinh, cơ sở đào tạo báo cáo Bộ Giáo dục và 
Đào tạo kết quả tuyển sinh CTCLC. Việc điều chỉnh mức học phí (nếu có) so với 
mức học phí ghi trong đề án ĐTCLC đã được cơ quan có thẩm quyền xác nhận 
được thực hiện theo quy trình tại khoản 3 Điều 15 của Quy định này (chỉ áp dụng 
đối với các cơ sở đào tạo công lập).  

3. Sau mỗi khóa tốt nghiệp, cơ sở đào tạo có trách nhiệm rà soát, điều chỉnh, 
bổ sung CTCLC.  

4. Định kỳ hàng năm, Bộ Giáo dục và Đào tạo kiểm tra việc thực hiện ĐTCLC 
của các cơ sở đào tạo./.  

 
KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 
 

Bùi Văn Ga 
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Phụ lục I 
Mẫu đề án đào tạo chất lượng cao trình độ đại học 

(Kèm theo Thông tư số 23/2014/TT-BGDĐT ngày 18 tháng 7 năm 2014 
của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) 

 
Tên cơ sở đào tạo 

 
ĐỀ ÁN 

ĐÀO TẠO CHẤT LƯỢNG CAO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC 
 

- Tên chương trình đào tạo: 
- Ngành đào tạo: 
- Mã số: 

Phần I. Thông tin về ngành đào tạo, sự cần thiết và mục tiêu đào tạo CLC 

1. Thông tin về ngành đào tạo chất lượng cao 
1.1. Năm được giao nhiệm vụ đào tạo 
1.2. Đơn vị quản lý đào tạo (khoa, bộ môn, phòng chuyên môn...) 
1.3. Đội ngũ cán bộ chuyên trách quản lý sinh viên 
1.4. Kết quả đào tạo trong 5 năm gần nhất. 

Bảng 1.1. Kết quả đào tạo của ngành đào tạo trong 5 năm gần nhất 

Thông tin chung Năm..... Năm..... Năm..... Năm.... Năm....
Quy mô đào tạo      
Số thí sinh đăng ký dự thi      
Số sinh viên tuyển mới      
Điểm trúng tuyển      
Số tốt nghiệp và được cấp bằng       
Số sinh viên thôi học (tính theo năm 
tuyển) 

     

2. Sự cần thiết, mục tiêu đào tạo chất lượng cao  
- Trình bày kết quả khảo sát, phân tích, đánh giá nhu cầu về nguồn nhân lực 

chất lượng cao, trình độ đại học của ngành đăng ký đào tạo đối với yêu cầu phát 
triển kinh tế, xã hội của tỉnh, thành phố, vùng hoặc toàn quốc; chủ trương của 
Đảng, quy hoạch ngành nghề và trình độ đào tạo, quy hoạch phát triển nhân lực 
của ngành, vùng, quốc gia;  
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- Mục tiêu đào tạo chất lượng cao 
- Chuẩn đầu ra của CTĐT chất lượng cao 
Phần II. Điều kiện và năng lực đào tạo CTCLC của cơ sở đào tạo 
Căn cứ các điều kiện ở Điều 5, 6, 7, 8, 9, 10 của Quy định về đào tạo chất 

lượng cao trình độ đại học để tự đánh giá năng lực về: 
1. Chương trình đào tạo 
- Chương trình đào tạo được xây dựng đảm bảo yêu cầu theo quy định tại Điều 5 

của Quy định về đào tạo chất lượng cao trình độ đại học (Phụ lục II, mẫu này 
không áp dụng đối với các đại học quốc gia). 

- Phân tích, đối chiếu so sánh mục tiêu, chuẩn đầu ra, cấu trúc, nội dung của 
CTCLC với CTĐT đại trà và CTĐT nước ngoài. 

2. Đội ngũ giảng viên, trợ giảng, cán bộ quản lý, cán bộ phục vụ thực hành, 
thí nghiệm 

2.1. Đội ngũ giảng viên 
2.1.1. Giảng viên cơ hữu đúng ngành đăng ký đào tạo (giáo sư, phó giáo sư, 

tiến sĩ, thạc sĩ, đại học). 

Bảng 2.1.1. Danh sách giảng viên cơ hữu đúng ngành đào tạo CLC 

TT Họ và tên, 
năm sinh 

Chức danh 
KH, năm 
công nhận 

Học vị, năm 
công nhận 

Số bài báo công 
bố trong nước  

5 năm gần nhất 

Số bài báo công 
bố ngoài nước   
5 năm gần nhất 

1      
2       
...       

Bảng 2.1.2. Danh sách giảng viên cơ hữu tham gia giảng dạy các học phần                
của ngành đào tạo CLC 

Số 
TT 

Họ và tên, năm 
sinh, chức vụ 

hiện tại 

Chức danh 
khoa học, 

năm phong 

Học vị, 
nước, năm 
tốt nghiệp 

Ngành, 
chuyên 
ngành 

Học phần 
dự kiến 

đảm nhiệm

1      
2      
...      
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Bảng 2.1.3. Danh sách giảng viên thỉnh giảng tham gia giảng dạy                         
các học phần của ngành đào tạo CLC 

Số 
TT 

Họ và tên, năm 
sinh, chức vụ 

hiện tại 

Chức danh 
khoa học, 

năm phong 

Học vị, 
nước, năm 
tốt nghiệp 

Ngành, 
chuyên 
ngành 

Học phần 
dự kiến 
đảm 

nhiệm 

Cơ 
quan 

công tác 
hiện tại 

1       
2       
...       

Ghi chú: Chỉ phân công mỗi giảng viên đảm nhiệm tối đa 2 học phần 
2.2. Đội ngũ trợ giảng  
Bảng 2.2. Danh sách trợ giảng tham gia trợ giảng các học phần của CTCLC 

Số 
TT 

Họ và tên, năm 
sinh, chức vụ 

hiện tại 
Đơn vị công tác

Học vị, 
nước, năm 
tốt nghiệp 

Ngành, 
chuyên ngành 

đào tạo 

Học phần/số 
tín chỉ dự kiến 
đảm nhiệm 

1      
2      
...      

2.3. Đội ngũ cán bộ quản lý, cố vấn học tập 
2.3.1. Đội ngũ cán bộ quản lý 

Bảng 2.3.1. Đội ngũ cán bộ quản lý chương trình chất lượng cao 

TT Họ và tên Chức danh 
KH, học vị 

Ngành, 
chuyên ngành 

Vị trí  
công tác Ghi chú 

1      
2      
...      

2.3.2. Đội ngũ cố vấn học tập 
Bảng 2.3.2. Đội ngũ cố vấn học tập chương trình chất lượng cao 

TT Họ và tên Chức danh 
KH, học vị 

Ngành, 
chuyên 
ngành 

Vị trí        
công tác Ghi chú 

1      
2      
...      
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2.4. Đội ngũ cán bộ cơ hữu phục vụ thực hành, thí nghiệm 
Bảng 2.3.3. Danh sách kỹ thuật viên, nhân viên hướng dẫn thí nghiệm  

cơ hữu phục vụ ngành đăng ký đào tạo 

Số 
TT 

Họ và tên,  
năm sinh 

Trình độ chuyên 
môn, nghiệp vụ, 
năm tốt nghiệp 

Phụ trách 
PTN, thực 

hành 

Phòng thí nghiệm, thực 
hành phục vụ học phần 

nào trong CTĐT 

1     

2     

...     

3. Cơ sở vật chất phục vụ đào tạo1  

3.1. Phòng học, phòng thí nghiệm, trang thiết bị  

Bảng 3.1.1. Phòng học, giảng đường, trang thiết bị hỗ trợ giảng dạy 

Danh mục trang thiết bị 
chính hỗ trợ giảng dạy Số 

TT 

Loại phòng học 
(Phòng học, giảng đường, 
phòng học đa phương tiện, 
phòng học chuyên dụng) 

Số 
lượng 

Diện 
tích 
(m2) Tên 

thiết bị
Số 

lượng 
Phục vụ 
học phần

1       

2       

...       

Bảng 3.1.2. Phòng thí nghiệm, cơ sở thực hành và trang thiết bị phục vụ  
thí nghiệm, thực hành 

Danh mục trang thiết bị chính 
hỗ trợ thí nghiệm, thực hành Số 

TT 

Tên phòng thí nghiệm, 
xưởng, trạm trại, cơ sở 

thực hành 

Diện 
tích (m2) Tên thiết 

bị 
Số 

lượng 
Phục vụ 
học phần 

1      
2      
...      

                                           
1 Có ghi chú rõ trang thiết bị; danh mục học liệu, tài liệu thư viện và liên kết thư viện mới được đầu 

tư ở mức cao hơn sau khi mở ngành đào tạo để chuẩn bị đào tạo CTCLC 
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3.2. Thư viện, giáo trình, sách, tài liệu tham khảo  
3.2.1. Thư viện 

- Tổng diện tích thư viện:..... m2  trong đó diện tích phòng đọc:...... m2 

- Số chỗ ngồi:...  ; Số lượng máy tính phục vụ tra cứu:... 

- Phần mềm quản lý thư viện:..... 

- Thư viện điện tử (có/không; đã kết nối được với CSĐT nào trong nước, ngoài 
nước; Số lượng sách, giáo trình điện tử:... 

3.2.2. Danh mục giáo trình, sách chuyên khảo, tạp chí của ngành đào tạo 

Bảng 3.2.2a. Danh mục giáo trình của ngành đào tạo 

Số 
TT 

Tên giáo 
trình 

Tên tác giả 
Nhà xuất 

bản 
Năm xuất 

bản 
Số bản 

Sử dụng cho 
học phần 

1       
2       
...       

Bảng 3.2.2b. Danh mục sách chuyên khảo, tạp chí của ngành đào tạo 

TT 
Tên sách chuyên 

khảo/tạp chí 
Tên tác 

giả 
Nhà xuất bản số, 
tập, năm xuất bản 

Số bản 
Sử dụng cho 

học phần 

1      

2      

...      

4. Hợp tác quốc tế 

4.1. Hội nghị, hội thảo khoa học ngành, chuyên ngành trong và ngoài nước  
Bảng 4.1. Danh sách hội nghị, hội thảo quốc tế liên quan đến  

ngành đăng ký trong 5 năm gần nhất 

TT 
Tên hội nghị, hội 

thảo quốc tế 
Thời gian,  
địa điểm 

Đơn vị đồng  
tổ chức 

Thông tin trên 
tạp chí, website 

1     

2     

...     
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4.2. Chương trình, đề tài hợp tác nghiên cứu khoa học với nước ngoài đã và 
đang triển khai 
Bảng 4.2. Chương trình, đề tài hợp tác nghiên cứu khoa học với nước ngoài trong  

5 năm gần nhất liên quan đến ngành đăng ký đào tạo đã và đang triển khai 

TT Tên chương 
trình, đề tài 

Cơ quan, tổ 
chức, nước 

hợp tác 

Năm bắt 
đầu/Năm  
kết thúc 

Số SV  
tham gia 

Kết quả NC 
trên tạp chí, 

website 

1      
2      
...      

4.3. Các hình thức hợp tác quốc tế khác 
5. Nghiên cứu khoa học 

Bảng 5.1. Kết quả nghiên cứu khoa học liên quan đến ngành đăng ký  
đào tạo trong 5 năm trở lại đây 

TT Tên chương 
trình, đề tài 

Cơ quan, tổ 
chức hợp tác

Năm bắt đầu/ 
Năm kết thúc 

Số SV 
tham gia 

Kết quả NC 
trên tạp chí, 

website 
1      
2      
...      

6. CTĐT nước ngoài và chứng nhận CTĐT nước ngoài đã được kiểm định 
hoặc được cơ quan có thẩm quyền của nước đó cho phép thực hiện và cấp văn bằng.  

7. Chứng nhận đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục hoặc xác nhận đã 
đăng ký và đang trong thời gian kiểm định. 

 
Phần III: Các điều kiện khác 

 
1. Tuyển sinh 
- Điều kiện, phương thức tuyển sinh: nêu cụ thể đảm bảo đúng đối tượng, 

yêu cầu tại Điều 11 của Quy định về đào tạo chất lượng cao trình độ đại học. 
- Kế hoạch tuyển sinh: Số sinh viên/năm của ngành đăng ký đào tạo. 
2. Tổ chức và quản lý đào tạo 
Nêu cụ thể quy trình tổ chức và quản lý đào tạo, cách thức triển khai theo quy 

định tại Điều 12 của Quy định về đào tạo chất lượng cao trình độ đại học. 
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3. Văn bản quy định chi tiết của cơ sở đào tạo về ĐTCLC trình độ đại học 
được xây dựng trên cơ sở của bản Quy định này. 

4. Chính sách hỗ trợ, ưu tiên cho giảng viên và sinh viên CTCLC. 
6. Dự toán chi phí đào tạo, dự tính mức học phí theo tín chỉ, theo năm học và cho 

toàn khóa học và lộ trình tăng học phí cho các khóa tiếp theo kèm theo minh chứng 
cho việc tăng học phí (nếu có); phương án thu, chi, sử dụng và quản lý học phí, kinh 
phí của cơ sở đào tạo theo khoản 3, Điều 4 của Quy định này; so sánh định suất đầu 
tư/1 sinh viên CTCLC với định suất đầu tư/1 sinh viên của chương trình đại trà để 
chứng minh mức thu học phí CTCLC tương đương với mức đầu tư để nâng cao chất 
lượng đào tạo.  

7. Ý kiến của Hội đồng khoa học và Đào tạo 
(Có Biên bản và Quyết nghị kèm theo) 
 

Nơi nhận: 
-.....................; 
- Lưu:............... 

THỦ TRƯỞNG CƠ SỞ ĐÀO TẠO 
(Ký tên, đóng dấu) 
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Phụ lục II 
(Mẫu này không áp dụng đối với đại học quốc gia) 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 
(Kèm theo Thông tư số 23/2014/TT-BGDĐT ngày 18 tháng 7 năm 2014 

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) 
 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 
(Ban hành theo Quyết định số... ngày... tháng... năm... của Hiệu trưởng/Giám đốc 

...........................) 
 
Tên cơ sở đào tạo: 
Tên chương trình đào tạo:......................................... 
Ngành đào tạo:......................................................... Mã số:................................. 
Hình thức đào tạo: Chính quy 
1. Mục tiêu đào tạo và chuẩn đầu ra  
- Mục tiêu: 
- Chuẩn đầu ra: Kiến thức, kỹ năng, thái độ, năng lực Ngoại ngữ, năng lực ứng 

dụng công nghệ thông tin, năng lực chuyên môn, năng lực dẫn dắt (leadership) và 
làm việc nhóm, khả năng thích nghi với môi trường công tác, vị trí làm việc sau 
tốt nghiệp. 

2. Thời gian đào tạo: 
3. Khối lượng kiến thức toàn khóa (tính bằng tín chỉ) 
4. Điều kiện tốt nghiệp 
5. Thang điểm 
6. Cấu trúc chương trình  
6.1. Kiến thức giáo dục đại cương 

- Tự chọn 
- Bắt buộc 

(Bao gồm cả các học phần/môn Lý luận chính trị, Giáo dục thể chất, Giáo dục 
quốc phòng - an ninh)  

6.2. Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp 
6.2.1. Kiến thức cơ sở (của khối ngành, nhóm ngành và ngành) 
6.2.2. Kiến thức ngành, chuyên ngành  

- Bắt buộc 
- Tự chọn 
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6.2.3. Kiến thức bổ trợ tự do (nếu có) 
6.2.4. Kiến thức nghiệp vụ sư phạm (chỉ bắt buộc đối với các chương trình đào 

tạo giáo viên) 
- Bắt buộc 
- Tự chọn 

6.2.5. Thực tập cuối khóa, làm đồ án hoặc khóa luận tốt nghiệp 
7. Kế hoạch giảng dạy (dự kiến) 
8. Hướng dẫn thực hiện chương trình 
II. ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 
Mỗi học phần được liệt kê ở bảng danh mục các học phần trong chương trình 

đào tạo, các học phần đều phải có đề cương học phần trình bày theo trình tự sau: 
- Tên học phần, tổng tín chỉ (số tín chỉ lý thuyết, số tín chỉ thực hành, thí nghiệm 

hoặc thảo luận) 
- Bộ môn phụ trách giảng dạy. 
- Mô tả học phần: trình bày ngắn gọn vai trò, vị trí học phần, kiến thức sẽ trang 

bị cho sinh viên, quan hệ với các học phần khác trong chương trình đào tạo. 
- Mục tiêu học phần: nêu mục tiêu cần đạt được đối với người học sau khi học 

học phần đó (về mặt lý thuyết, thực hành). Cách thức xây dựng như chuẩn đầu ra. 
- Nội dung học phần: trình bày các chương, mục trong chương và nội dung 

khái quát. Trong từng chương ghi số tiết giảng lý thuyết, bài tập, thực hành (hoặc 
thí nghiệm, thảo luận). Để sinh viên có thể tự học được, cần chỉ rõ để học chương 
này cần phải đọc những tài liệu tham khảo nào, ở đâu. 

- Phần tài liệu tham khảo: ghi rõ những sách, tạp chí và tư liệu thông tin liên 
quan đến học phần. 

- Phương pháp đánh giá học phần, trong đó quy định số lần kiểm tra, bài tập 
hoặc tiểu luận, thi, số bài thực hành, trọng số của mỗi lần đánh giá. 

 
 Thủ trưởng cơ sở đào tạo 

(Ký tên, đóng dấu) 
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Phụ lục III 
LÝ LỊCH KHOA HỌC 

(Kèm theo Thông tư số 23/2014/TT-BGDĐT ngày 18 tháng 7 năm 2014  
của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) 

 
I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC 
Họ và tên:  Giới tính: 
Ngày, tháng, năm sinh:  Nơi sinh: 
Quê quán:  Dân tộc: 
Học vị cao nhất:  Năm, nước nhận học vị: 
Chức danh khoa học cao nhất:  Năm bổ nhiệm: 
Chức vụ: 
Đơn vị công tác: 
Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc:  
Điện thoại liên hệ: CQ:  NR:  DĐ: 
Fax:   Email: 
II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO 
1. Đại học: 
Hệ đào tạo: 
Nơi đào tạo: 
Ngành học: 
Nước đào tạo:  Năm tốt nghiệp:  
Bằng đại học 2: Năm tốt nghiệp:  
2. Sau đại học 
- Thạc sĩ chuyên ngành: Năm cấp bằng: 
Nơi đào tạo: 
- Tiến sĩ chuyên ngành: Năm cấp bằng: 
Nơi đào tạo: 
- Tên luận án: 
3. Ngoại ngữ: 1. 

2. 
Mức độ sử dụng: 
Mức độ sử dụng:  
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III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN 
 

Thời gian Nơi công tác Công việc đảm nhiệm 

   

   

 
IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 
1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia: 

TT Tên đề tài nghiên cứu 
Năm bắt 
đầu/Năm 

hoàn thành

Đề tài cấp  
(NN, Bộ, ngành, 

trường) 

Trách nhiệm 
tham gia trong 

đề tài 

     

     

2. Các công trình khoa học đã công bố:  

TT Tên công trình Năm công bố Tên tạp chí 

    

    
 

 
Xác nhận của cơ quan 

.........., ngày..... tháng..... năm......... 
Người khai ký tên 

(Ghi rõ chức danh, học vị) 
 
 
 



  BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO            CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
               
      Số:  3203 /QĐ-ÐHCT                          Cần Thơ,  ngày  09  tháng  9  năm 2015 

 
QUYẾT ĐỊNH  

Về việc ban hành Quy định về đào tạo chất lượng cao trình độ đại học của 
Trường Đại học Cần Thơ 

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ 
 

Căn cứ Điều 11, Chương II của “Điều lệ trường đại học” được ban hành kèm theo 
Quyết định 70/2014/QĐ-TTg ngày 10 tháng 12 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ 
quy định về quyền hạn và trách nhiệm của hiệu trưởng trường đại học; 

Căn cứ Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15 tháng 8 năm 2007 về việc 
ban hành Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ 
được sửa đổi bổ sung tại Thông tư số 57/2012/TT-BGDĐT ngày 27 tháng 12 năm 
2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; 

Căn cứ Thông tư số 23/2014/TT-BGDĐT ngày 18 tháng 7 năm 2014 của Bộ Giáo 
dục và Đào tạo ban hành quy định về đào tạo chất lượng cao trình độ đại học; 

Theo đề nghị của ông (bà): Trưởng phòng Đào tạo, Trưởng phòng Công tác sinh viên, 
Trưởng phòng Tài vụ, Trưởng phòng Quản trị - Thiết bị, Trưởng phòng Quản lý khoa học, 
Trưởng phòng Hợp tác quốc tế, Trưởng phòng Tổ chức - Cán bộ, Trưởng phòng Thanh tra 
- Pháp chế, Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp, Giám đốc Trung tâm Đảm bảo chất lượng 
và Khảo thí, Giám đốc Trung tâm Học liệu, Giám đốc Trung tâm Thông tin và Quản trị 
mạng, Giám đốc Trung tâm Đánh giá năng lực ngoại ngữ, Khoa Sau đại học, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy định về đào tạo chất lượng cao 
trình độ đại học hệ chính quy của Trường Đại học Cần Thơ”. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. 
Điều 3. Các ông (bà): Trưởng phòng Đào tạo, Trưởng phòng Công tác sinh viên, 

Trưởng phòng Tài vụ, Trưởng phòng Quản trị - Thiết bị, Trưởng phòng Quản lý khoa 
học, Trưởng phòng Hợp tác quốc tế, Trưởng phòng Tổ chức - Cán bộ, Trưởng phòng 
Thanh tra - Pháp chế, Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp, Giám đốc Trung tâm Đảm 
bảo chất lượng và Khảo thí, Giám đốc Trung tâm Học liệu, Giám đốc Trung tâm 
Thông tin và Quản trị mạng, Giám đốc Trung tâm Đánh giá năng lực ngoại ngữ, Khoa 
Sau đại học, Trưởng các đơn vị có liên quan, công chức, viên chức và sinh viên chịu 
trách nhiệm thi hành quyết định này./.  
 

Nơi nhận:                                                                       HIỆU TRƯỞNG  
- Như Điều 3; 
- Ban Giám hiệu;                                                                      
- Hội đồng: KH&ĐT, ĐBCL; 
- Website Trường;            
- Lưu: VT, PĐT.                                                                             
   Hà Thanh Toàn 
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   BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO            CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
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QUY ĐỊNH 
Đào tạo chất lượng cao trình độ đại học hệ chính quy 

của Trường Đại học Cần Thơ 
 (Ban hành kèm theo Quyết định số   3203  /QĐ-ĐHCT 

ngày  09  tháng  9  năm 2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Cần Thơ) 
 

CHƯƠNG I 
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 
1. Văn bản này quy định về đào tạo chất lượng cao (viết tắt là ĐTCLC) trình độ 

đại học hệ chính quy tại Trường Đại học Cần Thơ (viết tắt là ĐHCT), bao 
gồm: mục tiêu đào tạo, chương trình đào tạo; tuyển sinh; tổ chức và quản lý 
đào tạo; giảng viên và trợ giảng; sinh viên; cơ sở vật chất; nghiên cứu khoa 
học; hợp tác quốc tế; đảm bảo chất lượng; học phí và học bổng; khen thưởng 
và kỷ luật. 

2. Quy định này áp dụng đối với các đơn vị, công chức, viên chức và sinh viên 
tham gia quá trình ĐTCLC của Trường ĐHCT. 

3. Những nội dung khác liên quan đến ĐTCLC không được quy định trong Quy 
định này sẽ áp dụng theo Quy định về công tác học vụ dành cho sinh viên bậc 
đại học và cao đẳng hệ chính quy của Trường ĐHCT có hiệu lực hiện hành. 

Điều 2. Giải thích thuật ngữ 
Trong Quy định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 
1. Chương trình đào tạo đại trà là chương trình đào tạo (viết tắt là CTĐT) trình 

độ đại học đang được thực hiện tại Trường ĐHCT, có mức trần học phí theo 
quy định hiện hành của Chính phủ. 

2. Chương trình chất lượng cao (viết tắt là CTCLC) là chương trình đào tạo có 
các điều kiện đảm bảo chất lượng và chuẩn đầu ra cao hơn CTĐT đại trà 
tương ứng, đồng thời đáp ứng các tiêu chí và điều kiện tại Quy định này; có 
mức học phí được quy định bởi Trường ĐHCT trên cơ sở tính đúng, tính đủ 
chi phí đào tạo toàn khóa học. 

Điều 3. Mục tiêu đào tạo chất lượng cao 
Nâng cao chất lượng đào tạo ở những đơn vị có đủ điều kiện nhằm đào tạo nguồn 

nhân lực có tính cạnh tranh cao trên thị trường lao động trong thời kỳ hội nhập kinh tế 
khu vực và thế giới.  
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Đào tạo chất lượng cao đáp ứng các quy định của Thông tư số 23/2014/TT-
BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo (viết tắt là GD&ĐT) về chương trình đào tạo, 
tuyển sinh, đội ngũ giảng viên và cán bộ quản lý, tổ chức và quản lý đào tạo, nghiên 
cứu khoa học, hợp tác quốc tế, cơ sở vật chất nhằm hướng đến tự chủ trong đào tạo. 

Chương trình chất lượng cao được Trường ưu tiên về cơ sở vật chất, giáo trình và tài 
liệu tham khảo, đội ngũ giảng dạy, tạo điều kiện áp dụng phương pháp giảng dạy tiên 
tiến… để từng bước đạt chuẩn chất lượng của tổ chức kiểm định CTĐT có uy tín của Việt 
Nam, của khu vực hoặc thế giới nhằm thu hút sinh viên trong nước và quốc tế.  

Điều 4. Chương trình đào tạo 
1. Chuẩn đầu ra của CTĐT chất lượng cao phải cao hơn của CTĐT đại trà tương 

ứng về năng lực chuyên môn; năng lực ngoại ngữ; năng lực ứng dụng công 
nghệ thông tin; năng lực dẫn dắt, chủ trì và làm việc nhóm; khả năng thích 
nghi với môi trường công tác; riêng năng lực ngoại ngữ tối thiểu phải đạt bậc 
4/6 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (hoặc chứng chỉ 
B2 theo khung tham chiếu Châu Âu do Trường ĐHCT cấp hoặc tương đương 
trở lên). Loại chứng chỉ và cấp độ ngoại ngữ đạt được tối thiểu để được xét 
tương đương trình độ bậc 4/6 do Hiệu trưởng quy định (xem phụ lục).  

2. Chương trình đào tạo chất lượng cao được xây dựng và phát triển trên nền của 
CTĐT đại trà theo hệ thống tín chỉ của Trường ĐHCT; có tham khảo CTĐT 
nước ngoài; có sự tham gia và góp ý của đội ngũ giảng viên thực hiện CTĐT 
chất lượng cao, giảng viên có kinh nghiệm, chuyên gia nước ngoài, bộ phận 
đảm bảo chất lượng; được lấy ý kiến đóng góp của cựu sinh viên, đại diện của 
các đơn vị sử dụng lao động; và có đủ các điều kiện như sau:  
a) Có ít nhất 3 khóa sinh viên đại học tốt nghiệp và đã công bố chuẩn đầu ra 

của CTĐT đại trà; 
b) Có chương trình trao đổi giảng viên, sinh viên với các trường đại học 

nước ngoài; 
c) Có hợp tác với các tổ chức, doanh nghiệp và cơ sở sản xuất liên quan đến 

CTCLC; có các giảng viên thỉnh giảng, báo cáo viên đến từ tổ chức, 
doanh nghiệp và cơ sở sản xuất; 

d) Trong 5 năm, tính đến thời điểm đề án ĐTCLC được Hội đồng Khoa học 
và Đào tạo Trường thông qua, Trường ĐHCT phải có ít nhất 5 công trình 
nghiên cứu có nội dung liên quan đến ngành ĐTCLC được nghiệm thu 
hoặc được công bố trên các tạp chí khoa học chuyên ngành. 
Chương trình đào tạo chất lượng cao được thiết kế có khối lượng tối thiểu 

(chưa tính khối lượng ngoại ngữ bồi dưỡng đầu khóa học và ngoại ngữ tăng 
cường) và thời gian cho phép để sinh viên hoàn thành khóa học như sau:  

Thời gian thiết kế 
Chương trình đào tạo 

Khối lượng chương 
trình đào tạo 

Thời gian tối đa  
Sinh viên được phép học 

4 năm  130 tín chỉ 8 năm 

4,5 năm 145 tín chỉ 9 năm 

5 năm 160 tín chỉ 10 năm 
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Ngoài khối lượng của CTĐT như nêu trên, vào đầu khóa học, sinh viên 
phải tham gia lớp bồi dưỡng ngoại ngữ do Trường tổ chức để đạt năng lực 
ngoại ngữ tối thiểu theo học CTCLC. Chương trình bồi dưỡng ngoại ngữ và 
mức học phí do Hiệu trưởng quy định. Sinh viên cần phải đạt yêu cầu chương 
trình bồi dưỡng ngoại ngữ mới được tiếp tục theo học CTCLC. Sinh viên là 
người nước ngoài, sinh viên đã học trung học phổ thông (hoặc tương đương) 
bằng tiếng nước ngoài hoặc có chứng chỉ ngoại ngữ tương đương bậc 4/6 theo 
khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (xem phụ lục) đúng với 
ngoại ngữ theo yêu cầu của CTĐT chất lượng cao thì được phép không tham 
gia kiểm tra năng lực ngoại ngữ đầu vào và tham dự chương trình bồi dưỡng 
ngoại ngữ.  

Trong quá trình theo học CTCLC, sinh viên phải có kế hoạch học tập để 
tiếp tục nâng cao năng lực ngoại ngữ. CTĐT chất lượng cao có thiết kế các 
học phần ngoại ngữ tăng cường với nội dung giảng dạy đến trình độ tương 
đương bậc 4/6 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam. 
Ngoài ra, sinh viên có thể theo học các khóa học ngoại ngữ do Trung tâm 
Ngoại ngữ Trường ĐHCT tổ chức để nâng cao năng lực ngoại ngữ.  

Sinh viên là người nước ngoài phải tham dự kiểm tra trình độ tiếng Việt 
đầu vào và nếu chưa đạt trình độ tiếng Việt tối thiểu để theo học CTCLC thì 
phải tham gia lớp bồi dưỡng tiếng Việt do Trường tổ chức. Chương trình bồi 
dưỡng tiếng Việt và mức học phí do Hiệu trưởng qui định. 

3. Đề cương chi tiết các học phần của CTĐT chất lượng cao khi xây dựng phải 
có sự tham gia của đội ngũ giảng viên thực hiện CTĐT chất lượng cao, bộ 
phận đảm bảo chất lượng và lấy ý kiến đóng góp của cựu sinh viên, đại diện 
của các đơn vị sử dụng lao động. Đề cương chi tiết các học phần thuộc khối 
kiến thức ngành, chuyên ngành của CTCLC phải có ý kiến thẩm định của 2 
chuyên gia ngoài cơ sở đào tạo (trong nước hoặc quốc tế) am hiểu lĩnh vực 
chuyên môn. 

4. Chuẩn đầu ra, chương trình đào tạo, đề cương chi tiết các học phần của CTĐT 
chất lượng cao được công bố trên trang thông tin điện tử (website) của 
Trường ĐHCT. 

5. Đề án ĐTCLC, quy trình xây dựng, thẩm định và ban hành CTCLC được thực 
hiện theo Thông tư số 23/2014/TT-BGDĐT ngày 18 tháng 7 năm 2014 của 
Bộ GD&ĐT và các quy định hiện hành có liên quan của Bộ GD&ĐT và của 
Trường ĐHCT. 

CHƯƠNG II 
 CHỈ TIÊU, ĐỐI TƯỢNG, ĐIỀU KIỆN, QUY TRÌNH TUYỂN SINH,  

CHUYỂN ĐỔI SINH VIÊN GIỮA CTCLC VÀ CTĐT ĐẠI TRÀ 

Điều 5. Chỉ tiêu, đối tượng, điều kiện và ưu tiên tuyển sinh 
1. Chỉ tiêu đào tạo CTCLC nằm trong tổng chỉ tiêu đào tạo đã xác định hàng 

năm của Trường ĐHCT theo quy định của Bộ GD&ĐT. Hiệu trưởng quyết 
định chỉ tiêu đào tạo của từng ngành ĐTCLC. 
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2. Đối tượng tuyển sinh và điều kiện tuyển sinh 
a) Thí sinh là người Việt Nam đã trúng tuyển vào Trường ĐHCT trong kỳ 

tuyển sinh đại học hệ chính quy trong năm; thí sinh là người nước ngoài 
phải có văn bằng tốt nghiệp tối thiểu tương đương văn bằng tốt nghiệp 
trung học phổ thông của Việt Nam, có năng lực tiếng Việt đáp ứng yêu 
cầu của CTĐT chất lượng cao do Hiệu trưởng quy định.  

b) Thí sinh (không thuộc diện được miễn kiểm tra năng lực ngoại ngữ đầu 
vào được quy định tại khoản 2 Điều 4) phải tham gia kỳ thi kiểm tra năng 
lực ngoại ngữ đầu vào, riêng thí sinh là người nước ngoài phải tham gia 
thêm kỳ thi kiểm tra năng lực tiếng Việt. Thí sinh là người nước ngoài 
chưa đạt trình độ tiếng Việt phải tham gia học và đóng học phí khóa học 
bồi dưỡng tiếng Việt do Trường ĐHCT tổ chức. Chương trình và mức học 
phí bồi dưỡng tiếng Việt do Hiệu trưởng quy định. 

c) Thí sinh phải đáp ứng các điều kiện khác về tuyển sinh do Trường ĐHCT 
quy định (được ghi trong thông báo tuyển sinh hàng năm); phải nộp hồ sơ 
đăng ký xét tuyển, đơn xác nhận tự nguyện tham gia học và cam kết đóng 
học phí theo quy định của Trường ĐHCT. 

3. Những ưu tiên tuyển sinh của từng ngành ĐTCLC (nếu có) do Hiệu trưởng 
quyết định và được được ghi rõ trong thông báo tuyển sinh. 

Điều 6. Quy trình tuyển sinh 
1. Hàng năm, Hiệu trưởng ban hành quyết định thành lập Hội đồng tuyển sinh 

CTCLC Trường ĐHCT. Hội đồng tuyển sinh CTCLC có nhiệm vụ tổ chức 
xét tuyển sinh viên vào học các CTCLC đúng với quy định này và thông báo 
tuyển sinh.  

2. Thông báo tuyển sinh sinh viên vào học CTCLC được Hội đồng tuyển sinh 
CTCLC đăng công khai trên website của Trường.  

3. Thí sinh nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển vào học CTCLC, đơn tự nguyện tham 
gia học, cam kết đóng học phí theo quy định nếu được trúng tuyển và các giấy 
tờ khác theo thông báo tuyển sinh cho Hội đồng tuyển sinh CTCLC theo mẫu 
đính kèm với thông báo tuyển sinh. Thí sinh là người Việt Nam đăng ký tham 
dự kỳ thi kiểm tra năng lực ngoại ngữ đầu vào khi làm thủ tục nhập học; thí 
sinh là người nước ngoài đăng ký tham dự kỳ thi kiểm tra năng lực ngoại ngữ 
đầu vào và kỳ thi kiểm tra năng lực tiếng Việt do Trường ĐHCT tổ chức khi 
nộp hồ sơ đăng ký dự thi. Lệ phí đăng ký xét tuyển vào học CTCLC và đăng 
ký thi kiểm tra năng lực ngoại ngữ đầu vào và năng lực tiếng Việt do Hiệu 
trưởng quy định. 

4. Trung tâm Đánh giá năng lực ngoại ngữ có nhiệm vụ tổ chức kỳ thi kiểm tra 
năng lực ngoại ngữ và kiểm tra năng lực tiếng Việt cho sinh viên đăng ký xét 
tuyển vào học CTCLC.  

5. Căn cứ chỉ tiêu tuyển sinh của năm; Hội đồng tuyển sinh CTCLC tổ chức xét 
tuyển trên cơ sở kết quả tuyển sinh, năng lực ngoại ngữ, năng lực tiếng Việt 
(nếu là người nước ngoài) của thí sinh; và các ưu tiên xét tuyển của từng 
ngành ĐTCLC trình Hiệu trưởng xem xét kết quả xét tuyển và quyết định 
danh sách thí sinh trúng tuyển của từng ngành ĐTCLC. Kết quả xét tuyển 
được công bố công khai trên website của Trường. 
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6. Thí sinh là sinh viên không được xét tuyển vào học CTCLC được tiếp tục học 
CTĐT đại trà mà sinh viên đã được xét trúng tuyển vào Trường ĐHCT. 

7. Hàng năm, sau mỗi kỳ tuyển sinh, kết quả tuyển sinh CTCLC được gửi cho 
Bộ GD&ĐT để báo cáo.  

Điều 7. Sinh viên chuyển đổi giữa CTCLC và CTĐT đại trà 
1. Sinh viên CTCLC chuyển sang CTĐT đại trà trong các trường hợp sau đây: 

- Sinh viên có điểm trung bình chung học kỳ của hai học kỳ chính liên tiếp 
dưới 1,0 điểm; 

- Sinh viên có nguyện vọng chuyển sang học CTĐT đại trà. Trường hợp này, 
sinh viên gửi đơn đến Phòng Công tác sinh viên chậm nhất là 2 tháng trước 
khi bắt đầu học kỳ để trình Ban Giám hiệu để xem xét và quyết định. 

2. Hàng năm, căn cứ vào số lượng sinh viên của CTCLC, Trường thông báo 
tuyển sinh bổ sung sinh viên từ CTĐT đại trà vào học năm thứ hai của khóa 
học. Số lượng sinh viên tuyển sinh bổ sung của từng CTCLC do Hiệu trưởng 
quyết định. Sinh viên CTĐT đại trà được xem xét chuyển sang CTCLC nếu thỏa 
các điều kiện sau đây: 
- Có hồ sơ đăng ký xét tuyển theo thông báo và đồng ý thực hiện các quy 

định của CTCLC. Hồ sơ xét tuyển vào học bổ sung CTCLC được gửi đến 
Phòng Công tác sinh viên chậm nhất là 1 tháng trước khi bắt đầu học kỳ để 
trình Ban Giám hiệu xem xét và quyết định; 

- Có kết quả tuyển sinh đại học từ bằng trở lên điểm xét tuyển của CTCLC;     
- Có kết quả kiểm tra năng lực ngoại ngữ đầu vào (của kỳ thi trong năm 

trúng tuyển vào đại học hoặc các năm sau) phải bằng hoặc cao hơn điểm 
xét tuyển của CTCLC;  

- Tính đến thời điểm nộp hồ sơ, có Điểm trung bình chung tích lũy đạt từ 2,5 
điểm trở lên. 

3. Nguyên tắc xét tuyển sinh viên từ CTĐT đại trà sang CTCLC, trước hết phải 
thỏa các điều kiện về ngoại ngữ và điểm xét tuyển của CTCLC; sau đó dựa 
vào điểm trung bình tích lũy đến thời điểm xin xét tuyển để chọn từ điểm cao 
xuống đến khi đủ chỉ tiêu xét tuyển. 

4. Ngoài các điều kiện đề cập ở khoản 1 và khoản 2 Điều này, sinh viên chỉ 
được xem xét chuyển đổi giữa CTCLC và CTĐT đại trà nếu không phải đang 
trong thời gian bị kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự và phải hoàn 
thành việc đóng học phí theo quy định.  

5. Sinh viên chuyển đổi giữa giữa CTCLC và CTĐT đại trà được xét miễn và 
công nhận điểm các học phần đã tích lũy theo quy định hiện hành của Trường 
ĐHCT. Sinh viên phải lập kế hoạch và tích lũy các học phần còn lại theo yêu 
cầu của CTĐT được phép chuyển đổi. 

6. Thời gian tối đa cho phép để sinh viên hoàn thành khóa học được tính theo 
CTĐT mà sinh viên đang theo học. Thời điểm bắt đầu tính thời gian học là từ 
khi sinh viên bắt đầu học tập tại Trường. Những sinh viên được hưởng ưu tiên 
đối tượng quy định tại Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy 
không giới hạn về thời gian tối đa để hoàn thành CTĐT. 
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CHƯƠNG III 
 QUẢN LÝ VÀ TỔ CHỨC ĐÀO TẠO 

Điều 8. Quản lý chương trình chất lượng cao 
1. Quản lý CTCLC cấp trường là “Ban quản lý Chương trình chất lượng cao” do 

Hiệu trưởng làm Trưởng ban, một Phó hiệu trưởng là Phó trưởng ban, lãnh 
đạo đơn vị quản lý CTCLC làm Ủy viên, lãnh đạo Phòng Đào tạo, Phòng 
Công tác sinh viên, Phòng Tài vụ, Phòng Quản trị - Thiết bị, Phòng Quản lý 
khoa học, Phòng Hợp tác quốc tế, Phòng Tổ chức - Cán bộ, Phòng Kế hoạch 
tổng hợp, Trung tâm Đảm bảo chất lượng và Khảo thí, Trung tâm Học liệu và 
bộ môn (hoặc đơn vị tương đương) phụ trách chuyên môn ngành đào tạo làm 
Ủy viên. Căn cứ đề xuất của đơn vị và Phòng Tổ chức - Cán bộ, Hiệu trưởng 
ban hành quyết định thành lập “Ban quản lý Chương trình chất lượng cao”.  

2. Quản lý CTCLC của đơn vị trực thuộc Trường là “Tổ quản lý Chương trình 
chất lượng cao” do lãnh đạo đơn vị là Ủy viên thường trực Ban quản lý 
CTCLC làm Tổ trưởng, lãnh đạo bộ môn (hoặc đơn vị tương đương) có 
CTCLC làm Tổ phó và các thành viên khác do đơn vị đề xuất. Căn cứ đề xuất 
của đơn vị và Phòng Tổ chức - Cán bộ, Hiệu trưởng ban hành quyết định 
thành lập “Tổ quản lý Chương trình chất lượng cao”. 

3. Cán bộ tham gia Ban quản lý và Tổ quản lý CTCLC phải có đủ năng lực chuyên 
môn, có kinh nghiệm trong quản lý đào tạo; sử dụng thành thạo các phần mềm 
quản lý liên quan; có năng lực ngoại ngữ đáp ứng yêu cầu công việc. 

Điều 9. Cố vấn học tập 
1. Cố vấn học tập phải là giảng viên có tham gia giảng dạy ngành ĐTCLC; phải 

nắm vững CTĐT, quy định về ĐTCLC; có khả năng tổ chức và quản lý lớp; 
có khả năng hỗ trợ, tư vấn cho sinh viên của lớp được phân công trong quá 
trình học tập; có năng lực ngoại ngữ đáp ứng yêu cầu công việc. Danh sách cố 
vấn học tập do Hiệu trưởng quyết định trên cơ sở đề nghị của đơn vị quản lý 
CTCLC và Phòng Công tác sinh viên. 

2. Cố vấn học tập chịu trách nhiệm tổ chức và quản lý lớp được phân công phụ 
trách. Ngoài giờ lên lớp, cố vấn học tập phải bố trí thời gian trả lời, giải quyết các 
vấn đề vướng mắc của sinh viên về CTĐT, nội dung học tập, quy định về công 
tác học vụ và các vấn đề khác sinh viên cần tư vấn và hỗ trợ. Cố vấn học tập phải 
báo cáo kịp thời đến Tổ quản lý Chương trình chất lượng cao các vấn đề vượt 
quá khả năng hỗ trợ, tư vấn và giải quyết; các ý kiến, phản ánh của sinh viên, 
phụ huynh và viên chức. 

Điều 10. Lớp quản lý sinh viên 
1. Lớp quản lý sinh viên CTCLC được tổ chức theo ngành ĐTCLC và khóa học. 

Căn cứ vào số lượng sinh viên của từng ngành ĐTCLC của khóa học, Hiệu 
trưởng quyết định việc phân chia thành một lớp hoặc nhiều lớp để quản lý 
sinh viên. Mỗi lớp có một mã số lớp để phân biệt ngành ĐTCLC và khóa học. 

2. Mỗi lớp có một cố vấn học tập đảm nhiệm công tác tổ chức và quản lý lớp; tư 
vấn và hỗ trợ sinh viên. 



7 

Điều 11. Tổ chức đào tạo 
Ngoài việc tuân theo các quy định chung về tổ chức và quản lý đào tạo trình độ 

đại học hiện hành, tổ chức và quản lý đào tạo CTCLC phải đảm bảo: 
1. Tổ chức thực hiện theo học chế tín chỉ, sử dụng triệt để phương pháp giảng 

dạy mới theo hướng phát huy năng lực cá nhân của sinh viên, tăng cường rèn 
luyện kỹ năng mềm, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng thuyết trình, kỹ năng sử 
dụng các trang thiết bị hiện đại và các phần mềm chuyên dụng để giải quyết 
các nội dung chuyên môn. Chuẩn đầu ra và CTĐT chất lượng cao được Tổ 
quản lý CTCLC phổ biến và giải thích rõ đến sinh viên thuộc ngành ĐTCLC 
vào đầu khóa học. Mục tiêu, nội dung, phương pháp giảng dạy, cách đánh giá, 
tài liệu và nguồn tài liệu học tập học phần được ghi rõ trong đề cương chi tiết 
học phần và được giảng viên phổ biến cụ thể trong buổi học đầu tiên của học 
phần. 

2. Có ít nhất 20% số tín chỉ các học phần thuộc khối kiến thức cơ sở ngành, 
ngành và chuyên ngành được dạy bằng ngoại ngữ, trong đó có ít nhất 1/2 số 
tín chỉ nêu trên do giảng viên được quy định tại điểm d khoản 1 Điều 14 của 
Quy định này đảm nhiệm (trừ những ngành chỉ đào tạo ở Việt Nam). 

3. Tổ chức cho sinh viên tham quan, thực hành, thực tập tại các tổ chức, doanh 
nghiệp, công ty, cơ sở sản xuất trong hoặc ngoài nước theo kế hoạch; mời các 
giảng viên thỉnh giảng và báo cáo viên là các chuyên gia, nhà khoa học, 
doanh nhân, nghệ nhân đến từ cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp ở trong nước 
hoặc nước ngoài tham gia giảng dạy, báo cáo chuyên đề, hướng dẫn thực 
hành, thí nghiệm, phát triển nghề nghiệp; hợp tác với các đơn vị sử dụng lao 
động, doanh nghiệp liên quan để mời tham gia, hỗ trợ hoạt động đào tạo và 
nghiên cứu khoa học. 

4. Áp dụng các phương pháp đánh giá hiện đại theo hướng chú trọng phát triển 
năng lực phân tích, thực hành, sáng tạo, tự cập nhật kiến thức; năng lực 
nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ trên nguyên tắc khách quan, 
minh bạch, linh hoạt, bám sát mục tiêu của mỗi học phần và của CTĐT. 

5. Bố trí đủ trợ giảng cho mỗi học phần thuộc khối kiến thức chuyên ngành. 
6. Bố trí đủ cán bộ hướng dẫn thảo luận, thực hành, thí nghiệm, thực tập; đảm bảo mỗi 

nhóm thảo luận không quá 30 sinh viên, nhóm thực hành không quá 15 sinh viên, 
nhóm làm thí nghiệm tại phòng thí nghiệm không quá 5 sinh viên/thiết bị. 

Điều 12. Kiểm tra và thi học phần 
1. Kiểm tra và thi học phần CTCLC được áp dụng theo quy định về công tác học 

vụ dành cho sinh viên đại học và cao đẳng hệ chính quy hiện hành. 
2. Tổ chức kiểm tra và thi theo phương pháp đánh giá tiên tiến phù hợp với từng 

học phần nhằm mục tiêu phát triển năng lực và phẩm chất của sinh viên. Hình 
thức đánh giá và tính điểm học phần được ghi rõ trong đề cương chi tiết của 
học phần và được giảng viên phổ biến cụ thể trong buổi học đầu tiên của học 
phần. 

3. Sử dụng ngoại ngữ trong kiểm tra và thi đối với các học phần được giảng dạy 
bằng tiếng nước ngoài. 
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4. Viết và báo cáo tiểu luận tốt nghiệp, luận văn tốt nghiệp bằng ngoại ngữ (trừ  
các ngành đặc thù phải viết và báo cáo bằng tiếng Việt). Khuyến khích viết và 
báo cáo các học phần thực hành, thực tập, báo cáo chuyên đề, đồ án, niên luận 
bằng ngoại ngữ.  

Điều 13. Văn bằng tốt nghiệp    
Sinh viên hoàn thành CTCLC được Hiệu trưởng cấp bằng tốt nghiệp đại học với 

danh hiệu “Cử nhân” hoặc “Kỹ sư” và có ghi rõ bằng tiếng Việt là “chương trình chất 
lượng cao” và bằng tiếng Anh là “high quality program” trong dấu ngoặc đơn ngay sau 
tên ngành ĐTCLC tương ứng bằng tiếng Việt và tiếng Anh. 

CHƯƠNG IV 
GIẢNG VIÊN, TRỢ GIẢNG, SINH VIÊN 

Điều 14. Điều kiện đối giảng viên và trợ giảng 
1. Giảng viên 

a) Có trình độ thạc sĩ trở lên. Riêng giảng viên dạy lý thuyết các học phần 
thuộc khối kiến thức ngành, chuyên ngành phải có trình độ tiến sĩ hoặc 
chức danh giáo sư, phó giáo sư hoặc có trình độ thạc sĩ tốt nghiệp ở các 
trường đại học của các nước phát triển đúng ngành hoặc thuộc ngành gần 
(đối với các ngành đặc thù); 

b) Có năng lực chuyên môn, NCKH đáp ứng yêu cầu của CTĐT chất lượng 
cao (có tối thiểu 1 công trình nghiên cứu khoa học được công bố hoặc được 
nghiệm thu có nội dung liên quan đến ngành ĐTCLC); có kinh nghiệm 
giảng dạy liên quan đến ngành CTĐT chất lượng cao từ 3 năm trở lên; được 
đơn vị quản lý chuyên môn và người học đánh giá có phương pháp giảng 
dạy hiệu quả, áp dụng tốt công nghệ thông tin trong giảng dạy và NCKH; 

c) Giảng viên dạy các học phần chuyên môn bằng ngoại ngữ, ngoài các tiêu 
chuẩn nêu tại điểm a, b khoản này, phải có trình độ ngoại ngữ bậc 5/6 trở 
lên theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (hoặc tương 
tương) hoặc được đào tạo trình độ đại học trở lên toàn thời gian ở nước 
ngoài bằng ngôn ngữ đó; 

d) Có giảng viên uy tín của các trường đại học nước ngoài (bao gồm cả giảng 
viên Việt Nam có quốc tịch nước ngoài) hoặc giảng viên Việt Nam đã 
tham gia giảng dạy trình độ đại học trở lên ở nước ngoài hoặc giảng viên 
đã được đào tạo trình độ tiến sĩ ở nước ngoài, đáp ứng yêu cầu của CTCLC 
tham gia giảng dạy các học phần được quy định tại khoản 2 Điều 11 của 
Quy định này; 

e) Danh sách giảng viên tham gia giảng dạy CTCLC do Hiệu trưởng phê duyệt 
theo đề nghị của trưởng đơn vị quản lý ngành đào tạo và của Phòng Hợp tác 
quốc tế (nếu là người nước ngoài bao gồm cả giảng viên Việt Nam có quốc 
tịch nước ngoài), được công bố công khai trên trang thông tin điện tử của 
Trường ĐHCT. Danh sách giảng viên dạy CTCLC nếu có  điều chỉnh, bổ 
sung phải được Hiệu trưởng phê duyệt trước thời điểm bắt đầu học kỳ. 
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2. Trợ giảng 
a) Trợ giảng phải có đủ năng lực chuyên môn, ngoại ngữ đáp ứng yêu cầu 

của học phần; sử dụng tốt các thiết bị hiện đại phục vụ giảng dạy để hỗ trợ 
giảng viên trong việc hướng dẫn sinh viên thực hiện bài tập, hướng dẫn 
thực hành, thảo luận, báo cáo chuyên đề, đồ án, niên luận, tiểu luận tốt 
nghiệp, khóa luận tốt nghiệp; 

b) Nghiên cứu sinh, học viên cao học, sinh viên giỏi tốt nghiệp CTCLC, 
Chương trình tiên tiến có thể tham gia hoạt động trợ giảng. 

Điều 15. Nhiệm vụ và quyền của giảng viên  
1. Nhiệm vụ của giảng viên 
 Ngoài những nhiệm vụ đối với giảng viên theo quy định của Luật Giáo dục đại 

học, giảng viên tham gia giảng dạy CTCLC còn có những nhiệm vụ sau đây: 
- Tổ chức giảng dạy và tổ chức đánh giá lớp học phần được phân công theo 

đúng đề cương chi tiết học phần và kế hoạch giảng dạy của Trường. Trong 
tiết dạy thứ nhất của học phần, giảng viên thông tin và giải thích đến sinh viên 
các nội dung và yêu cầu của học phần được đề cập trong đề cương chi tiết học 
phần; giới thiệu các tài liệu và nguồn tài liệu học tập cần tham khảo; 

- Thực hiện giảng dạy lớp học phần bằng ngoại ngữ đối với các học phần được 
yêu cầu giảng dạy bằng tiếng nước ngoài; 

- Cung cấp học liệu cho sinh viên (nếu học phần có yêu cầu); hướng dẫn hoặc 
tổ chức cho trợ giảng hướng dẫn sinh viên thực hiện các nội dung trong giờ tự 
học, bài tập, câu hỏi lý thuyết để sinh viên chuẩn bị cho thảo luận, làm việc 
nhóm; 

- Thường xuyên cập nhật nâng cao chất lượng nội dung giảng dạy và cải tiến 
phương pháp giảng dạy và đánh giá; 

- Khai thác và sử dụng cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ cải tiến và đổi mới 
phương pháp giảng dạy; 

- Đóng góp ý kiến nhằm nâng cao chất lượng đào tạo và quản lý. 
2. Quyền của giảng viên 
Ngoài những quyền của giảng viên theo quy định của Luật Giáo dục đại học, 

giảng viên tham gia giảng dạy CTCLC còn có những quyền sau đây: 
- Được hưởng chế độ bồi dưỡng ưu đãi đối với công tác giảng dạy, hướng dẫn 

sinh viên nghiên cứu khoa học theo quy định của CTCLC; 
- Được ưu tiên sử dụng trang thiết bị phục vụ cho việc giảng dạy và nghiên cứu 

khoa học để đáp ứng các yêu cầu của CTCLC;  
- Được tạo điều kiện để áp dụng các phương pháp dạy học tiên tiến phù hợp với 

điều kiện thực tiễn của Trường; 
- Được chủ động liên hệ và đề xuất với Khoa và Trường đối tác trong và ngoài 

nước hợp tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học; 
- Được tạo điều kiện tham gia các hội thảo trong nước và quốc tế do Trường và 

các đơn vị đối tác tổ chức. 
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Điều 16. Nhiệm vụ và quyền của sinh viên 
1. Nhiệm vụ của sinh viên 
Sinh viên CTCLC thực hiện nhiệm vụ đối với người học theo quy định của Luật 

Giáo dục đại học. Ngoài ra, sinh viên CTCLC còn có các nhiệm vụ sau đây: 
- Chủ động tổ chức học tập và rèn luyện; 
- Tham gia hoạt động nghiên cứu khoa học theo nhóm và tham gia đề tài 

nghiên cứu với giảng viên; hợp tác quốc tế và trao đổi sinh viên theo quy 
định; 

- Tôn trọng giảng viên, cán bộ quản lý, viên chức và nhân viên; đoàn kết, giúp 
đỡ lẫn nhau trong học tập và rèn luyện; 

- Tuân thủ nội quy, quy định chung của Trường và quy định riêng của CTCLC; 
đóng học phí theo đúng thời hạn; 

- Tham gia lao động và hoạt động xã hội, hoạt động bảo vệ môi trường, bảo vệ 
an ninh, trật tự, phòng, chống tiêu cực, gian lận trong học tập và thi cử, phòng 
chống tội phạm, tệ nạn xã hội; 

- Đóng góp ý kiến xây dựng nhà trường; tham gia các hoạt động bảo đảm chất 
lượng giáo dục. 

2. Quyền của sinh viên 
Ngoài những quyền của sinh viên theo quy định của Luật Giáo dục đại học và các 

quyền lợi khác sinh viên CTĐT đại trà theo quy định của Bộ GD&ĐT và của Trường 
ĐHCT, sinh viên CTCLC còn có những quyền sau: 

- Được giảng dạy bởi các giảng viên như quy định đối với ĐTCLC; 
- Được ưu tiên bố trí học tập tại phòng học với các trang thiết bị hiện đại; sử 

dụng tài liệu học tập; phương tiện, trang thiết bị kỹ thuật, thư viện và hệ thống 
internet phục vụ cho học tập và nghiên cứu khoa học; 

- Được ưu tiên xét duyệt giao thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học; 
- Được tạo điều kiện tham gia các hội thảo trong nước và quốc tế do Trường và 

các đơn vị đối tác tổ chức; các hoạt động chuyên môn; tham quan thực tế và 
các hoạt động ngoại khóa; 

- Được ưu tiên xét chọn đi học tập ở nước ngoài theo các chương trình hợp tác 
quốc tế; chương trình trao đổi sinh viên với các cơ sở đào tạo nước ngoài của 
Trường ĐHCT; 

- Ưu tiên xét cấp học bổng khuyến khích của các tổ chức, cá nhân trong và 
ngoài nước; xét vào ở ký túc xá của Trường; giới thiệu việc làm sau khi tốt 
nghiệp; 

- Được tham gia đóng góp ý kiến để nâng cao chất lượng đào tạo và quản lý 
đào tạo CTCLC; 

- Được miễn thi ngoại ngữ đầu vào trong tuyển sinh đào tạo sau đại học của 
Trường ĐHCT. 

 



11 

 

CHƯƠNG V 
 ĐIỀU KIỆN CƠ SỞ VẬT CHẤT PHỤC VỤ ĐÀO TẠO  

VÀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 

Điều 17. Phòng học 
1. Có phòng học lý thuyết dành riêng cho các lớp CTCLC.  
2. Phòng học được phủ sóng wifi với tốc độ kết nối cao; được trang bị máy tính 

kết nối mạng internet, thiết bị trình chiếu (ti vi màn hình lớn hoặc projector) 
và hệ thống âm thanh để phục vụ giảng dạy; máy điều hòa nhiệt độ.    

Điều 18. Tài liệu học tập  
1. Tài liệu học tập cho sinh viên CTCLC gồm: giáo trình hoặc bài giảng và tài 

liệu tham khảo; nội dung bài giảng; bài tập, câu hỏi... phục vụ học tập tại lớp 
hoặc giờ tự học của sinh viên; tài liệu hướng dẫn thực hành, thực tập; các tài 
liệu khác phục vụ cho việc học tập của sinh viên. Tài liệu học tập được ghi rõ 
trong đề cương chi tiết học phần. 

2. Học phần lý thuyết phải có đủ giáo trình hoặc bài giảng, tài liệu tham khảo 
trong, ngoài nước và được cập nhật thường xuyên. Nội dung bài giảng được 
cung cấp bởi giảng viên giảng dạy học phần. Nội dung bài giảng phải có phần 
nội dung cơ bản đáp ứng mục tiêu đào tạo của học phần và phần nội dung 
nâng cao có cập nhật các thành tựu, tiến bộ mới của trong nước và quốc tế. 

3. Học phần thực hành, thực tập phải có tài liệu hướng dẫn đầy đủ. 
4. Học phần phải có tài liệu là hệ thống bài tập, câu hỏi... phục vụ việc học tập 

tại lớp hoặc giờ tự học của sinh viên. Nội dung bài tập, câu hỏi... phải giúp 
sinh viên tiếp thu và hệ thống kiến thức cơ bản; phát triển kiến thức chuyên 
môn chuyên sâu hơn; đồng thời thúc đẩy sinh viên rèn luyện các kỹ năng 
mềm. Nội dung yêu cầu sinh viên thực hiện trong giờ tự học phải được đưa 
vào nội dung kiểm tra hoặc thi học phần. 

5. Tài liệu học tập là bản cứng (giấy) hoặc bản mềm (e-file). Sinh viên có thể 
tiếp cận, tra cứu được tài liệu học tập từ Trung tâm Học liệu hoặc từ hệ thống 
các thư viện của Trường. 

Điều 19. Cơ sở vật chất phục vụ thực tập, thực hành 
1. Có đủ các phòng thí nghiệm, xưởng thực hành, cơ sở thực tập với các thiết bị, 

dụng cụ, phần mềm cần thiết phục vụ giảng dạy thực tập, thực hành cho sinh 
viên theo yêu cầu của CTCLC. 

2. Có thư viện và thư viện điện tử cho giảng viên và sinh viên CTCLC tra cứu 
và sử dụng trong giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học. 
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CHƯƠNG VI 
 NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ 

Điều 20. Nghiên cứu khoa học 
1. Hàng năm, mỗi giảng viên cơ hữu tham gia giảng dạy học phần lý thuyết ngành 

ĐTCLC phải có tối thiểu 01 công trình NCKH được công bố hoặc được nghiệm 
thu có nội dung liên quan đến ngành ĐTCLC. 

2. Trong cả khoá học, mỗi sinh viên CTCLC phải được tham gia NCKH theo nhóm 
nghiên cứu do các giảng viên hướng dẫn hoặc tham gia đề tài NCKH với giảng viên. 

3. Hàng năm, giảng viên và sinh viên CTCLC phải có ít nhất 01 đề tài phối hợp 
nghiên cứu với các tổ chức, doanh nghiệp và cơ sở sản xuất liên quan đến CTCLC. 

4. Nếu có bài báo khoa học được đăng tạp chí khoa học (có mã số ISSN hoặc 
thuộc danh mục của Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước), sinh viên được 
xét miễn thi và được công nhận điểm 10 (điểm A) cho 1 học phần (học phần 
đang trong thời gian học hoặc sẽ đăng ký học) thuộc CTCLC có liên quan đến 
nội dung chuyên môn của bài báo. Học phần được xét miễn và công nhận 
điểm do đơn vị quản lý chuyên môn CTCLC xác định và gửi đề nghị cho 
Phòng Đào tạo để nhập điểm. Sinh viên được Trường hoàn trả học phí cho 
học phần được xét miễn học nếu đã đóng học phí cho học phần này.  

Điều 21. Hợp tác quốc tế  
1. Thực hiện một số hoặc tất cả các hình thức hợp tác quốc tế sau để hỗ trợ phát 

triển CTCLC: bồi dưỡng, trao đổi giảng viên và sinh viên; tổ chức hợp tác 
NCKH, tổ chức hội nghị, hội thảo khoa học, giao lưu học thuật; liên kết thư 
viện, trao đổi kinh nghiệm, thông tin, tài liệu, ấn phẩm khoa học; đảm bảo 
chất lượng giáo dục, kiểm định chất lượng CTĐT; tham gia các tổ chức khoa 
học, nghề nghiệp quốc tế liên quan đến CTCLC. 

2. Quản lý chuyên gia, giảng viên và sinh viên là người nước ngoài được thực 
hiện theo các quy định hiện hành của Nhà nước và của Trường ĐHCT. 

CHƯƠNG VII 
ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO 

Điều 22. Đảm bảo chất lượng và kiểm định chương trình đào tạo 
1. Tổ chức đào tạo CTCLC phải tuân thủ các quy định về ĐTCLC của Bộ GD&ĐT 

và Trường ĐHCT. CTCLC sẽ bị đình chỉ tuyển sinh khi không đảm bảo một 
trong các tiêu chí xác định CTCLC được quy định tại Chương II và Điều 16 của 
Quy định về đào tạo chất lượng cao trình độ đại học ban hành kèm theo Thông tư 
số 23/2014/TT-BGDĐT ngày 18 tháng 7 năm 2014 của Bộ Trưởng Bộ GD&ĐT. 

2. Trung tâm Đảm bảo chất lượng và Khảo thí phối hợp Tổ Đảm bảo chất lượng 
của đơn vị quản lý ngành ĐTCLC định kỳ tổ chức lấy ý kiến của sinh viên 
sau mỗi học kỳ về nội dung, phương pháp giảng dạy và phương pháp đánh giá 
của giảng viên; công tác quản lý; điều kiện hỗ trợ về cơ sở vật chất; điều kiện 
và hỗ trợ nghiên cứu khoa học; hợp tác quốc tế; các hoạt động tư vấn, hướng 
nghiệp và phục vụ sinh viên; và các vấn đề khác.  
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3. Tổ quản lý Chương trình chất lượng cao có trách nhiệm tổ chức trả lời những 
ý kiến, phản ánh của sinh viên và viên chức có liên quan đến CTCLC; báo 
cáo, đề xuất và kiến nghị với Ban quản lý Chương trình chất lượng cao những 
vấn đề không thuộc thẩm quyền giải quyết. 

4. Ban quản lý Chương trình chất lượng cao có trách nhiệm giải quyết và phản 
hồi các báo cáo, đề xuất, kiến nghị và phản ánh của Trung tâm Đảm bảo chất 
lượng và khảo thí, Tổ quản lý Chương trình chất lượng cao, giảng viên, viên 
chức và sinh viên. 

5. Sau mỗi khóa tốt nghiệp, Ban quản lý và Tổ quản lý Chương trình chất lượng 
cao có trách nhiệm tổ chức rà soát CTCLC và đề xuất với Trường các điều 
chỉnh, bổ sung CTCLC nếu có. Những điều chỉnh, bổ sung CTCLC do Hiệu 
trưởng quyết định.  

6. Kiểm định chương trình đào tạo chất lượng cao 
Trung tâm Đảm bảo chất lượng và Khảo thí và đơn vị quản lý ngành ĐTCLC 

phối hợp thực hiện: 
a) Tổ chức tự đánh giá chất lượng CTCLC và có kế hoạch chuẩn bị các điều 

kiện cho kiểm định CTCLC; 
b) Đăng ký kiểm định CTCLC sau 2 khoá tốt nghiệp, theo quy định về kiểm 

định CTĐT của Bộ GD&ĐT; 
c) Lập kế hoạch, lộ trình và thực hiện đăng ký kiểm định CTCLC bởi tổ 

chức kiểm định của nước có CTĐT tham khảo hoặc tổ chức kiểm định có 
uy tín trong khu vực hoặc quốc tế. 

CHƯƠNG VIII 
HỌC PHÍ VÀ MIỄN GIẢM HỌC PHÍ, QUỸ HỌC BỔNG VÀ HỌC BỔNG 

Điều 23. Học phí và miễn, giảm học phí 
1. Học phí của từng ngành ĐTCLC được xác định trên cở sở tính đúng, tính đủ 

chi phí đào tạo cho toàn khóa học. Đề án của từng ngành ĐTCLC phải ghi rõ 
mức học phí; lộ trình điều chỉnh mức học phí cho những khóa học tiếp theo 
(nếu cần thiết); phương án thu, chi và quản lý kinh phí để đảm bảo thực hiện 
đầy đủ các tiêu chí của CTCLC (bao gồm cả miễn, giảm học phí cho sinh viên 
thuộc diện chính sách được nhận hỗ trợ tài chính của Nhà nước); thực hiện 
trích lập các quỹ theo quy định hiện hành đối với phần chênh lệch thu chi còn 
lại. Mức học phí và lộ trình điều chỉnh mức học phí (nếu có) được ghi rõ 
trong thông báo tuyển sinh, thông báo về học phí hàng năm của Trường; được 
công bố công khai trên trang thông tin điện tử của Trường ĐHCT. 

2. Mức học phí có thể điều chỉnh theo lộ trình điều chỉnh mức học phí và có thể 
được điều chỉnh hàng năm cho phù hợp với chi phí đào tạo thực tế nhưng đảm 
bảo không tăng quá 10% so với mức học phí của năm trước. 

3. Sinh viên CTCLC thuộc diện chính sách được nhận hỗ trợ tài chính của Nhà 
nước; sinh viên được miễn, giảm học phí theo quy định của Nhà nước vẫn 
phải thực hiện nghĩa vụ nộp phần học phí chênh lệch (nếu có) của CTCLC so 
với CTĐT đại trà. 
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4. Sinh viên CTCLC là người nước ngoài đóng học phí theo Quy định về tiếp 
nhận và đào tạo sinh viên nước ngoài đến học tập, nghiên cứu tại Trường 
ĐHCT có hiệu lực hiện hành. 

Điều 24. Quỹ học bổng và học bổng 
1. Trường dành 8% tổng thu học phí ĐTCLC và các nguồn khác phù hợp với 

quy định của pháp luật để xây dựng “Quỹ học bổng khuyến khích dành cho 
sinh viên CTCLC”. 

2. “Quỹ học bổng khuyến khích học tập dành cho sinh viên CTCLC” được sử 
dụng để cấp học bổng cho sinh viên CTCLC theo quy định của Trường 
ĐHCT. Hiệu trưởng quyết định mức học bổng và số lượng sinh viên được 
nhận học bổng cho từng ngành ĐTCLC. 

3. Ngoài việc được hưởng học bổng theo quy định tại khoản 2 Điều này, sinh 
viên CTCLC được xem xét nhận các học bổng khác theo quy định của Nhà 
nước hoặc học bổng của các tổ chức, cá nhân tài trợ nếu đáp ứng các điều 
kiện của học bổng. 

CHƯƠNG IX 
 KHEN THƯỞNG VÀ KỶ LUẬT 

Điều 25. Khen thưởng, kỷ luật đối với sinh viên 
Nội dung, hình thức khen thưởng, kỷ luật đối với sinh viên CTCLC được áp dụng 

theo quy định về công tác học vụ dành cho sinh viên bậc đại học và cao đẳng hệ chính quy 
của Trường và các quy định khác có liên quan của Bộ GD&ĐT và của Trường ĐHCT. 

Điều 26. Khen thưởng, kỷ luật đối với công chức, viên chức 
Nội dung, hình thức khen thưởng, kỷ luật đối với công chức, viên chức tham gia quản 

lý, giảng dạy, cố vấn học tập được áp dụng theo Luật Công chức, Luật Viên chức và Luật 
Lao động và các quy định khác có liên quan của Bộ GD&ĐT và của Trường ĐHCT. 

CHƯƠNG X 
 ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

Điều 27. Điều khoản thi hành 
1. Quy định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và được áp dụng đối với 

ĐTCLC trình độ đại học của Trường ĐHCT. 
2. Lãnh đạo các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Quy 

định này; báo cáo kịp thời những vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện để 
Hiệu trưởng xem xét và quyết định./.  

              HIỆU TRƯỞNG  

 
            
 

                                                                                        Hà Thanh Toàn 
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Phụ lục:  Quy đổi tương đương chứng chỉ (chứng nhận) ngoại ngữ theo khung 

năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (hoặc chứng chỉ theo 
khung tham chiếu Châu Âu) 

1. Tiếng Anh 
- Chứng chỉ IELTS quốc tế. 
- Chứng chỉ TOEIC (Test of English for International Communication), TOEFL 

(Test of English as a Foreign Language) do Educational Testing Service (ETS) và 
IIG Việt Nam cấp. 

- Chứng chỉ Cambridge Esol do Tổ chức Cambridge English cấp. 
- Chứng nhận ngoại ngữ theo khung năng lực Ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam 

do Trường Đại học Cần Thơ cấp. 

BẢNG QUY ĐỔI CHUẨN TRÌNH ĐỘ NGOẠI NGỮ TIẾNG ANH  

Chuẩn 
Việt Nam 

Khung tham 
chiếu CEFR IELTS TOEIC TOEFL   

ITP 
TOEFL  

IBT 
Cambridge 

Tests 
1 A1 < 3.0 < 400 < 337 <31 45- 69 KET 

2 A2 3.0 
3.5 400 337 31 45 - 64 PET 

70 - 89 KET 

3 B1 4.0 
4.5 450 450 35 

45 - 59 FCE 
65 - 79 PET 

90 - 100 KET 

4 B2 5.0 
6.0 600 500 60 60 -79 FCE 

80 - 100 PET 

5 C1 6.5 
7.0 850 550 90 60 -79 CAE 

80 - 100 FCE 

6 C2 7.5+ 945+ 630+ 111+ 45 - 59 CPE 
80 - 100 CAE 

  Top Score 
9 

Top Score 
990 

Top Score 
677 

Top Score 
120 IBT  

 

2. Tiếng Pháp 
- Bằng DELF (Diplôme d’Etudes en Langue Française), DALF (Diplôme 

Aprofondi de Langue Française) của Trung tâm Nghiên cứu Sư phạm Quốc Tế 
Sèvres - Pháp (Centre International d'Etudes Pédagogiques de Sèvres). 

- Chứng chỉ TCF (Test de Connaissance du Français) của Trung tâm Nghiên cứu 
Sư phạm Quốc Tế Sèvres - Pháp (Centre International d'Etudes Pédagogiques de 
Sèvres) cấp. 

- Chứng chỉ TEF (Test d’Evaluation de Français) của CCIP (Chambre d'Industrie 
et de Commerce de Paris) cấp. 

- Chứng nhận năng lực ngoại ngữ tiếng Pháp (theo khung tham chiếu Châu Âu ) do 
Trường Đại học Cần Thơ cấp. 
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BẢNG QUY ĐỔI CHUẨN TRÌNH ĐỘ NGOẠI NGỮ TIẾNG PHÁP  

Chuẩn 
Việt Nam 

Khung tham 
chiếu CEFR DELF TCF TEF 

1 A1 

DELF A1  
trình độ giao tiếp ban 
đầu sơ cấp khám phá 

(découverte) 

TCF1 (100-199) TEF1 (69-203) 

2 A2 
DELF A2  

trình độ giao tiếp sơ 
trung cấp (survie) 

TCF2 (200-299) TEF2 (204-360) 

3 B1 
DELF B1  

trình độ giao tiếp 
ngưỡng (seuil) 

TCF3 (300-399) TEF3 (361-540) 

4 B2 
DELF B2  

trình độ giao tiếp độc 
lập (indépendant) 

TCF4 (400-499) TEF4 (541-698) 

5 C1 
DALF C1  

trình độ giao tiếp tự chủ 
(autonome) 

TCF5 (500-599) TEF5 (699-833) 

6 C2 
DALF C2 

giao tiếp ở trình độ cao 
(maîtrise) 

TCF6 (600-699) TEF5 (834-900) 

 
3. Tiếng Nga 

- Chứng chỉ TORFL, TRKI, ТБУ do Trung tâm Văn hóa Nga cấp (Kỳ thi TRKI có 
tên gọi tiếng Anh là: Test of Russian as a Foreign Language) 

- Chứng nhận năng lực ngoại ngữ tiếng Nga (theo khung tham chiếu Châu Âu) do 
Trường Đại học Cần Thơ cấp. 

BẢNG QUY ĐỔI CHUẨN TRÌNH ĐỘ NGOẠI NGỮ TIẾNG NGA  

Chuẩn 
Việt Nam 

Khung tham 
chiếu CEFR ТРКИ (TRKI) Ghi chú 

1 А1  
(Breakthrough) 

ТЭУ (TEU) 
Elementary Level 

Chứng nhận có khả năng tối thiếu để giao 
tiếp hàng ngày 

2 A2  
(Waystage) 

ТБУ (TBU) 
Immediate Level 

Chứng nhận có trình độ sơ cấp về khả 
năng giao tiếp trong nghề nghiệp, xã hội 
và văn hóa 

3 B1 
(Threshold) 

ТРКИ-1 (TRKI-1) 
Certificate Level 1 

Chứng nhận có trình độ trung cấp về khả 
năng giao tiếp trong nghề nghiệp, văn hóa 
và xã hội. (Đây là chứng chỉ bắt buộc để 
học ở các trường ĐH của Nga) 

4 B2 
(Vantage) 

ТРКИ-2 (TRKI-2) 
Certificate Level 2 

Chứng nhận có trình độ cao để giao tiếp 
trong tất cả các lĩnh vực của cuộc sống. 
Người học có thể làm việc bằng tiếng 
Nga trong các lĩnh vực khác nhau. (Đây 
là chứng chỉ bắt buộc để nhận bằng cử 
nhân hoặc thạc sỹ) 
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5 

C1 
(Effective 

Operational 
Proficiency) 

ТРКИ-3 (TRKI-3) 
Certificate Level 3 

Chứng nhận đạt được trình độ cao để giao 
tiếp trong các lĩnh vực, cho phép người học 
làm việc bằng tiếng Nga với tư cách là một 
nhà ngôn ngữ học, nhà dịch thuật, chủ biên 
của một tạp chí, nhà ngoại giao và nhà lãnh 
đạo của một cộng đồng nói tiếng Nga 

6 C2 
(Mastery) 

ТРКИ-4 (TRKI-4) 
Certificate Level 4 

Chứng nhận đạt được khả năng nắm vững 
tiếng Nga một cách thông thạo, gần với 
trình độ của một người bản ngữ. (Đây là 
chứng chỉ bắt buộc để nhận bằng tốt 
nghiệp thạc sỹ và tiến sỹ ngôn ngữ học) 

 

4. Tiếng Trung Quốc 
- Chứng chỉ HSK với “tiêu chuẩn năng lực Hán ngữ quốc tế” theo khung tham 

chiếu châu Âu do Tổ chức Hán Ban, Trung Quốc cấp.  
- Chứng nhận năng lực ngoại ngữ tiếng Trung Quốc (theo khung tham chiếu Châu 

Âu) do Trường Đại học Cần Thơ cấp. 
BẢNG QUY ĐỔI CHUẨN TRÌNH ĐỘ NGOẠI NGỮ TIẾNG TRUNG QUỐC  

Chuẩn 
Việt Nam 

Khung tham 
chiếu CEFR 

Tiêu chuẩn năng lực 
tiếng Trung quốc tế HSK mới Lượng từ vựng 

1 A1 Cấp 1 HSK cấp 1 150 

2 A2 Cấp 2 HSK cấp 2 300 

3 B1 Cấp 3 HSK cấp 3 600 

4 B2 Cấp 4 HSK cấp 4 1200 

5 C1 Cấp 5 HSK cấp 5 2500 

6 C2 Cấp 6 HSK cấp 6 Hơn 5000 

 
 

















 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ PHIẾU KHẢO SÁT NHU CẦU ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐH  

 KHOA KINH TẾ CHƯƠNG TRÌNH CHẤT LƯỢNG CAO  

  NGÀNH QUẢN TRỊ DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ LỮ HÀNH 

 

Nhằm không ngừng nâng cao chất lượng đạo tạo để đáp ứng nhu cầu của nhà sử dụng lao động là mục tiêu 

chiến lược trọng tâm của Khoa Kinh tế, Trường Đại học Cần Thơ trong nhiều năm qua và trong tương lai. Đồng 

hành cùng mục tiêu đó, Bộ môn Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, Khoa Kinh tế đang xây dựng Chương trình 

đào tạo chất lượng cao bậc cử nhân ngành “Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành”.  

 

Trong Chương trình này, có 20% khối lượng học phần chuyên ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 

được giảng dạy bằng tiếng Anh, với sự tham gia giảng dạy của giảng viên nước ngoài đối với một số học phần 

nhằm tăng cơ hội cho sinh viên tiếp cận và trao đổi kiến thức và kỹ năng học thuật với các trường ĐH tiên tiến trên 

thế giới. Bên cạnh đó, mục tiêu chương trình đào tạo chất lượng cao nhằm chuẩn bị sẵn sàng cho thị trường lao 

động trong bối cảnh Việt Nam tham gia cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC), Hiệp định TPP, Hiệp định tự do thương 

mại với Châu Âu, v.v…  

 

Để đảm bảo tính khách quan khi xây dựng chương trình, Bộ môn kính mong quý Anh/Chị vui lòng dành ít 

phút để trả lời một số câu hỏi bên dưới (khoanh tròn vào lựa chọn thích hợp): 

1. Anh/Chị hiện đang là: 

a. Sinh viên đang theo học ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 

b. Cựu sinh viên ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành  

c. Cựu sinh viên ngành Kinh tế khác 

d. Doanh nghiệp (hay đơn vị sử dụng lao động) 

e. Sinh viên đang theo học ngành khác (không phải thuộc các khối ngành kinh tế) 

f. Giảng viên của Trường đại học Cần Thơ 

g. Cán bộ phòng ban của Trường đại học Cần Thơ  

h. Cán bộ hỗ trợ của Trường đại học Cần Thơ 

i. Học sinh phổ thông trung học (cấp 3) 

 

2. Theo Anh/Chị, thời gian đào tạo của chương trình chất lượng cao bao lâu sẽ phù hợp? 

a. 3,0 năm 

b. 4,0 năm 

c. Khác:……năm 

 

3. Để có thể theo học chương trình này (có 20% các học phần chuyên ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ 

hành được giảng bằng tiếng Anh), theo Anh/Chị yêu cầu phù hợp đối với ILETS đầu vào là: 

a. 4,5->5,0 (hoặc tương đương: B1-châu Âu; TOEFL iBT 32->45; TOEFL iTP 400->450; TOEIC 405->500) 

b. 5,5->6,5 (hoặc tương đương: B2-châu Âu; TOEFL iBT 46->93; TOEFL iTP 483->583; TOEIC 505->700) 

c. >6,5 (hoặc tương đương: C1-châu Âu; TOEFL iBT >93; TOEFL iPT >586; TOEIC >704) 

 

4. Nếu Anh/Chị đang là học sinh phổ thông hoặc học ngành khác, hoặc có người thân, hoặc có bạn 

bè,…Anh/Chị có quyết định, hay khuyến khích hay tư vấn họ theo học Chương trình chất lượng cao 

ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành hay không? 

a. Có 

b. Không 

 

5. Theo Anh/Chị, xây dựng chương trình chất lượng cao ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành hiện 

nay là cần thiết 

a. Đồng ý 

b. Không đồng ý 

 

XIN CHÂN THÀNH CÁM ƠN SỰ HỢP TÁC CỦA QUÝ VỊ 



 Bộ môn Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành        Khu II, đường 3-2, Q. Ninh Kiều, TP Cần Thơ 

Khoa Kinh tế, Trường Đại học Cần Thơ                  ĐT: 07103 872276; E-mail: hthuy@ctu.edu.vn (Mr. Huy) 

 

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ PHIẾU KHẢO SÁT Ý KIẾN  

 KHOA KINH TẾ NHÀ SỬ DỤNG LAO ĐỘNG TỐT NGHIỆP 

  NGÀNH QUẢN TRỊ DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ LỮ HÀNH 

 

Nhằm không ngừng nâng cao chất lượng đạo tạo để đáp ứng nhu cầu của nhà sử dụng lao động là mục tiêu 

chiến lược trọng tâm của Khoa Kinh tế, Trường Đại học Cần Thơ trong nhiều năm qua và trong tương lai. Đồng 

hành cùng mục tiêu đó, Khoa Kinh tế tiến hành cuộc khảo sát về sự hài lòng của Quý Ông/Bà – Đại diện doanh 

nghiệp, tổ chức – về chất lượng đào tạo ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, mà Khoa đã cung cấp cho người 

lao động đang làm việc tại đơn vị của Ông/Bà. 

Những thông tin phản hồi của Ông/Bà rất có giá trị giúp chúng tôi trong công tác xây dựng cũng như cập 

nhật chương trình đào tạo ngành này ngày càng sát với thực tiễn và đáp ứng nhu cầu về nguồn nhân lực của nhà sử 

dụng lao động trong lĩnh vực này.   

A. Thông tin chung 

- Họ và tên:…………………………………………………………………………………………… 

- Vị trí công tác:……………………………………………………………………………………… 

- Tên doanh nghiệp/tổ chức: ………………………………………………………………………… 

- Địa chỉ doanh nghiệp/tổ chức:……………………………………………ĐT...…………………... 

- Hiện tại, đơn vị của Ông/Bà đang sử dụng bao nhiêu người lao động tốt nghiệp ngành Quản trị dịch vụ 

du lịch và lữ hành:…………………………………người 

- Có bao nhiêu người lao động tốt nghiệp ngành này từ Trường Đại học Cần Thơ:………………người 

(nếu không có, thì ngừng khảo sát) 

 

B. Nội dung lấy ý kiến về chất lượng đào tạo 

 

Ông/Bà vui lòng cho biết sự hài lòng về chất lượng đào tạo cũng như đối với nhân viên tốt nghiệp 

ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành từ Trường Đại học Cần Thơ, với các mức độ hài lòng tương ứng 

như sau và đánh dấu X:  

Rất không hài lòng; Không hài lòng; Trung bình (tạm chấp nhận); Hài lòng; Rất hài lòng 

 

TT Nội dung Mức độ hài lòng 

1 Ông/Bà đánh giá mức độ hài lòng chung về chất lượng nhân lực tốt nghiệp 

ngành QTDV du lịch và lữ hành từ Trường ĐHCT 

1 2 3 4 5 

2 Đánh giá cụ thể về kiến thức:       

 - Kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ 1 2 3 4 5 

- Kiến thức xã hội 1 2 3 4 5 

- Kiến thức lịch sử, địa lý, văn hóa 1 2 3 4 5 

- Kiến thức pháp luật du lịch 1 2 3 4 5 

3 Đánh giá cụ thể về kỹ năng      

 - Về kỹ năng giao tiếp (trực tiếp và gián tiếp)  1 2 3 4 5 

- Về kỹ năng ngoại ngữ (nghe, nói, viết, đọc) 1 2 3 4 5 

- Về kỹ năng tin học (soạn thảo, tính toán) 1 2 3 4 5 

- Về kỹ năng thuyết trình, báo cáo 1 2 3 4 5 

- Về kỹ năng ứng phó, giải quyết vấn đề 1 2 3 4 5 

- Về kỹ năng làm việc độc lập/nhóm 1 2 3 4 5 

- Về kỹ năng tư duy, sáng tạo 1 2 3 4 5 

4 Đánh giá cụ thể về thái độ      

 - Tác phong chuyên nghiệp 1 2 3 4 5 

- Nhiệt tình, cầu tiến, tiếp thu 1 2 3 4 5 

- Trách nhiệm, tuân thủ qui định 1 2 3 4 5 

- Hợp tác, hỗ trợ  1 2 3 4 5 
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5. Ông/Bà vui lòng cho biết mức độ cần thiết về các kỹ năng mềm đối với sinh viên tốt nghiệp ngành 

QTDV du lịch và lữ hành 

Rất không cần thiết; Không cần thiết; Trung bình; Cần thiết; Rất cần thiết 

 

TT Kỹ năng mềm Mức độ cần thiết 

 - Giao tiếp (trực tiếp và gián tiếp) 1 2 3 4 5 

 - Ngoại ngữ giao tiếp (nghe, nói, viết, đọc) 1 2 3 4 5 

 - Ngoại ngữ chuyên ngành du lịch 1 2 3 4 5 

 - Sử dụng các phần mềm tin học cơ bản 1 2 3 4 5 

 - Sử dụng các phần mềm ứng dụng trong lĩnh vực du lịch 1 2 3 4 5 

 - Làm việc độc lập/nhóm 1 2 3 4 5 

 - Giải quyết vấn đề 1 2 3 4 5 

 - Tư duy, sáng tạo 1 2 3 4 5 

 - Lập kế hoạch công việc 1 2 3 4 5 

 - Thuyết trình, lập báo cáo 1 2 3 4 5 

 - Đàm phán và thương lượng 1 2 3 4 5 

       

6 Đơn vị của Ông/Bà đã từng liên kết, phối hợp với Trường ĐHCT hoặc 

Khoa Kinh tế để thực hiện các hoạt động sau đây chưa? 

(có thể nhiều lựa chọn) 

0: Chưa từng 

1: Trao đổi tư vấn   

hướng nghiệp 

2: Tuyển dụng 

3. Đóng góp xây 

dựng chương trình 

đào tạo 

4: Nhận SV thực tập 

5: Tham gia đào tạo 

(giảng dạy; hướng 

dẫn nghiệp vụ) 

6: Tài trợ học bổng  

7: khác:……….. 

 

7 Ông/Bà có sẵn lòng tham gia đóng góp xây dựng cải tiến, cập nhật 

chương trình đào tạo ngành QTDV du lịch và lữ hành? 

1: Có 

0: Không 

8 Ông/Bà có sẵn lòng tham gia đào tạo (giảng dạy hoặc hướng dẫn thực 

tập nghiệp vụ) ngành này với Khoa Kinh tế? 

1: Có 

0: Không 

9 Ông/Bà có sẵn lòng tham gia các buổi trao đổi, chia sẻ các kỹ năng mềm 

cho sinh viên học ngành này? 

1: Có 

0: Không 

10. Theo Ông/Bà, ngoài những kiến thức, kỹ năng mềm nêu trên, để thích ứng tốt với công việc thực tiễn 

thì sinh viên tốt nghiệp ngành QTDV du lịch và lữ hành cần được trang bị thêm những kiến thức, kỹ năng 

nào khác nữa?........................................................................................................................................ 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 
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 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ PHIẾU KHẢO SÁT Ý KIẾN  

 KHOA KINH TẾ CỰU SINH VIÊN 

  NGÀNH QUẢN TRỊ DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ LỮ HÀNH 

 

Nhằm không ngừng nâng cao chất lượng đạo tạo để đáp ứng nhu cầu của nhà sử dụng lao động là mục tiêu 

chiến lược trọng tâm của Khoa Kinh tế, Trường Đại học Cần Thơ trong nhiều năm qua và trong tương lai. Đồng 

hành cùng mục tiêu đó, Khoa Kinh tế tiến hành thăm dò ý kiến của Anh/Chị – Cựu sinh viên ngành quản trị 

DVDL&LH – về chất lượng đào tào ngành này và mức độ đáp ứng công việc của Anh/Chị sau khi tốt nghiệp. 

Những thông tin phản hồi của Anh/Chị rất có giá trị giúp chúng tôi trong công tác xây dựng cũng như cập 

nhật chương trình đào tạo ngành này ngày càng sát với thực tiễn và đáp ứng nhu cầu về nguồn nhân lực trong 

ngành du lịch 

A. Thông tin chung 

- Họ và tên:…………………………………………………………………………………………… 

- Vị trí công tác:……………………………………………………………………………………… 

- Tên doanh nghiệp/tổ chức: ………………………………………………………………………… 

- Địa chỉ doanh nghiệp/tổ chức:……………………………………………ĐT...…………………... 

 

B. Nội dung thăm dò ý kiến về chất lượng đào tạo ngành QTDVDL&LH 

1. Anh/Chị hiện đang làm việc trong lĩnh vực nào sau đây? 

1. Lữ hành    2. Nhà hàng               

3. Khách sạn    4. Kinh doanh- giải trí   

5. Khác (Vui lòng ghi rõ): _____________ 

2. Sau khi tốt nghiệp, Anh/Chị cần phải bổ sung những yếu tố nào để đáp ứng yêu cầu công việc? (Có thể 

chọn nhiều đáp án) 

1. Kiến thức chuyên môn  2. Kĩ năng mềm   

3. Kỹ năng sử dụng ngoại ngữ  4. Kiến thức tin học    

5. Thái độ làm việc   6. Nghiệp vụ 

7.Khác:…………………  

3. Xin Anh/Chị cho biết mức độ thích ứng với công việc về những yếu tố sau: 

(1)  rất kém          (2) kém     (3) chấp nhận được (4) tốt     (5) rất tốt 

Yếu tố Mức độ thích ứng với công việc 
1 2 3 4 4 5 55 

1. Kiến thức chuyên môn      

2. Kiến thức nghiệp vụ      

3. Kỹ năng giao tiếp ngoại ngữ       

4. Kỹ năng sử dụng tin học      

5. Kỹ năng làm việc (hợp tác, lập kế hoạch)      

4. Anh/Chị có dự định tiếp tục học nhằm nâng cao kiến thức, kĩ năng trong ngành du lịch không? 

1. Có (tiếp tục câu 5)   2. Không (kết thúc) 

5. Anh/Chị dự định sẽ học tiếp theo trình độ nào? 

1. Sau đại học  2. Đại học (bằng 2)  

3. Khóa học ngắn hạn 1-3 tháng  4. Khóa học ngắn hạn dưới 1 tháng.   5. Khác……. 
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Subject List 
I. General Education Courses     31  Credits 

1) Social Sciences and Humanities   9   Credits 
 810-101 Professionalism and Life Skills 3(3-0-6)  
 810-103 Thai History and Society 3(3-0-6)  
In addition, students must choose to study at least 3 credits from Social Sciences or 
Humanities subjects. 
 Social Sciences 
 810-102 ASEAN Studies 3(3-0-6) 
 810-104 Asian Studies 3(3-0-6) 
 810-105     Introduction to Philosophy 3(3-0-6)         
 810-106     Southeast Asian Civilization 3(3-0-6) 
 810-108     Andaman Studies 3(3-0-6)  
 810-109   Law in Daily Life 3(3-0-6) 
 810-118 Communication in a Global Society 3(3-0-6) 
 810-202  Social Psychology 3(3-0-6) 

 Humanities  
 810-107 Thai Ways of Life 3(3-0-6) 
 810-114 Thai Arts and Culture 3(2-2-5) 
 810-117 Thai Wisdom 3(3-0-6) 
  
2) Mathematics and Statistics    6  Credits 
 812-101 Mathematics for Daily Life 3(3-0-6) 
 812-201 Basic Statistics and Software 3(3-0-6) 
                      
3) English (Foreign Language)           12   Credits 
 811-101 English for Effective Communication 3(2-2-5) 
 811-102 English for Academic Purposes 3(2-2-5)                                         
 811-201 English Creative Writing 3(2-2-5)                                         
 811-202 English for Presentation and Discussion 3(2-2-5)   



P a g e  | 2 

 
 
                                        
 
4) Physical Education     3  Credits 
 803-101 Basic Swimming and Water Safety 2(1-2-1) 
 And students must select one of the following subjects. 
 803-201 Tennis 1(0-2-1) 
 803-202 Ballroom Dance 1(0-2-1) 
 803-203 Golf 1(0-2-1) 
 803-204 Yoga 1(0-2-1) 
 803-205 Tai Chi 1(0-2-1) 
 803-206 Badminton 1(0-2-1) 
 803-207     Thai Boxing 1(0-2-1) 
 
5) Co-curricular Activities    1   Credits 

 810-301  Co-Curricular Activities 1(0-0-3) 
  

II. Core Courses        92  Credits 
1) Business Foundation Courses   47   Credits 

1.1) Business Administration  18    Credits 
  801-101 Principles of Marketing 3(3-0-6) 

  801-201 Principles of Management 3(3-0-6) 
  801-202 Principles of Economics 3(3-0-6) 
  801-203 Principles of Accounting 3(3-0-6) 
  801-204 Human Resource Management 3(3-0-6) 
  801-403 Business Finance 3(3-0-6) 
    

1.2) Hospitality and Tourism  29    Credits 
  802-101  English for Hospitality and Tourism 3(2-2-5) 
  802-102 Conversational English for Hospitality and 3(2-2-5) 
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   Tourism 
  802-103 Introduction to the Hospitality and Tourism 3(3-0-6)  
   Industry 
  802-104 Personality Development and Grooming 2(1-2-1) 
  802-201 Sustainable Environmental Management 3(3-0-6) 
   for Hospitality and Tourism     
  802-202 Information Technology for Hospitality and 3(2-3-4) 
   Tourism 
  802-307 Intercultural Communication 3(3-0-6) 
  802-308 Professional Ethics and Laws for the 3(3-0-6) 
   Hospitality and Tourism Industry   
  802-402 Research Methods for Hospitality and Tourism 3(3-0-6) 
  818-312 Incentive Travel and Special Event 3(3-0-6)  
   Management 
   
2) Professional Courses    45   Credits 

2.1)    Professional Foundation Courses 33    Credits 
  819-101 Coastal and Marine Tourism Management 3(3-0-6) 

  819-201 Travel Agency and Tour Operator Business  3(3-0-6) 
   Management 1 
  819-202  Travel Agency and Tour Operator Business  3(3-0-6) 
   Management 2 
  819-204 Introduction to Aviation Industry 3(3-0-6) 
  819-205 Tourism Geography 3(3-0-6) 
  819-301 Cultural Tourism Business management 3(3-0-6) 
  819-302 Tourist Behavior 3(3-0-6) 
  819-305 Tourism Planning and Development 3(3-0-6) 
  819-401 Principles of Tourist Guiding Management 3(2-3-4) 
  819-403 Tourism Treasures of Phuket and Southern 3(2-2-5)  
   Thailand 
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  819-404 Tour Operation Project 3(0-6-3) 
 

2.2)    Specialization Courses  12    Credits 
Based upon the academic merit and interest, students must choose one of the 
following areas of specialization: 

1.  Interdisciplinary Tourism Management 
2.  Airline Business 
3.  Travel Services Business Management 

 
1. Interdisciplinary Tourism Management 

 819-206 Nature and Wildlife Tourism Management 3(3-0-6) 
 819-207 Leisure and Recreation Management 3(3-0-6) 
 819-208 Logistics for Tourism 3(3-0-6) 
 819-209 Airline Ground Service Operations 3(3-0-6) 
 819-210 Airline Management 3(3-0-6) 
 819-211 Creative Tourism Business 3(3-0-6) 
 819-212 Integrated Tour Operation Management 3(2-2-5) 
 819-309 Visitor Attraction Management 3(3-0-6) 
 819-310 Airport Management 3(3-0-6) 
 819-311 Travel Service Business Innovation 3(3-0-6) 
 819-407 Seminar in Contemporary Issues in Tourism 3(3-0-6) 
   Industry 
 819-408 Special Interest Tourism 3(3-0-6)  
 819-409 Inflight Service Management 3(3-0-6) 
 819-410 Cruise Tourism Management 3(3-0-6) 
 

2. Airline Business 
 819-209 Airline Ground Service Operations 3(3-0-6) 
 819-210 Airline Management 3(3-0-6) 
 819-310 Airport Management 3(3-0-6) 
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 819-409 Inflight Service Management 3(3-0-6) 
 

3. Travel Services Business Management 
 819-211 Creative Tourism Business 3(3-0-6) 
 819-212 Integrated Tour Operation Management 3(2-2-5) 
 819-311 Travel Service Business Innovation 3(3-0-6) 
 819-410 Cruise Tourism Management 3(3-0-6) 
 

  
 

III. Free Elective Courses     6  Credits 
Students can choose, based on their preferences, courses (that use English as medium 
of instruction) offered at Prince of Songkla University or any other accredited 
universities including universities abroad.  
 

IV. Practical Training and Co-operative Studies  12  Credits 
Students must register for the Practical Training and/or Co-operative Courses: 
  819-501 Practical Training I  6(0-36-0) 
  819-502 Practical Training II  6(0-36-0) 
    
Students who complete the Practical Training I can choose either 819-502 Practical 
Training II or Co-operative Studies or approved Study Abroad Program 
  819-601 Co-operative Studies 6(0-36-0) 
 or 819-602 Study Abroad Program 6(0-36-0) 

 





































 
 
 
 
13 June 2017 
 
Attn:  Vo Van Dut 
Department of International Business 
College of Economics 
Can Tho University 
Campus II, 3/2 Street, Xuan Khanh Ward, Ninh Kieu District 
Can Tho City  
Vietnam  270000 - 910000 
 
 
Dear Vo Van Dut, 
 
 
CREDIT TRANSFER FOR PRIOR LEARNING 
 
 
I am pleased to confirm that the Faculty of Business at the University of Wollongong has approved 
credit exemptions to recognise the following programs at Can Tho University:- 
 

• Bachelor of Accounting 
• Bachelor of Auditing 
• Bachelor of Business Administration 
• Bachelor of Commercial Business 
• Bachelor of Economics 
• Bachelor of Marketing 
• Bachelor of Natural Resource Economics 
• Bachelor of Tourism Management 

 
 

The above course has been assessed for entry into the UOW Bachelor of  Commerce and 
Bachelor of Business Degrees.   

 
A summary of these exemptions are on our Credit Transfer website at:   
https://cmsprd.uow.edu.au/UOW_Main/future/international/apply/credit/UOW214558 
 
The information below is provided to facilitate a smooth transition for your students and to outline 
standard terms and conditions relating to recognition of pathways and credit transfer to UOW. 
 
Please note that this Notification of Credit Exemption does not apply to the University of 
Wollongong Dubai. 
 
 
Admission of Students 
 
Students may apply for admission to UOW through the normal processes as detailed at:  
http://www.uow.edu.au/future/international/apply/how/index.html 

https://cmsprd.uow.edu.au/UOW_Main/future/international/apply/credit/UOW214558
http://www.uow.edu.au/future/international/apply/how/index.html


 

 
 
 

 
In addition to the requirements shown in the attached Schedules and provision of all academic 
transcripts of study, applicants must satisfy all other entry criteria stipulated by UOW, including:  

- the University’s English language requirement, as outlined in the course in Course Finder 
at:  
http://coursefinder.uow.edu.au/coursefinder/ 
 

- any additional criteria or supplementary documentation for specific courses as may be 
required.  Selection criteria can be viewed for each course via UOW Course Finder at: 
http://coursefinder.uow.edu.au/coursefinder/ 

 
 
Students accepted into UOW will receive an offer which will show details of exemptions awarded 
and the resulting course duration in their particular case. Students will be required to pay fees 
directly to the University according to the normal fees schedules and policies as outlined at:  
http://www.uow.edu.au/future/international/apply/fees/index.html 
 
 
Promotion 
 
You are welcome to promote these arrangements to your students and in your promotional 
materials; however any use of our name, logo and reference to the University must be first 
approved by UOW in writing for each instance. Please contact us directly as necessary.   
 
For information on UOW including awards and achievements, life in Wollongong and details on 
UOW services for international students, please visit our Future International Students website at:  
http://www.uow.edu.au/future/international/index.html 
 
 
Review 
 
This arrangement will be reviewed in November 2020.   In addition, the University reserves the 
right to review the amount and level of credit awarded at any time based on: changes to either the 
curriculum at UOW or your institution; the performance or numbers of students entering our 
courses; or any other relevant information that is brought to our attention.  We will advise you by 
email if there are any changes to the detail of this credit transfer, or if any additional courses are 
approved for credit exemption. 
 
Should these arrangements not be renewed following any future review period, all reference to 
credit exemption to the University of Wollongong must be removed from all marketing collateral, 
including your institutional website. 
 
 
Acknowledgement 
 
I welcome your acceptance of these credit transfer arrangements and their terms and conditions by 
way of a return email directly to the Pathways Officer, Ms Debbie Dee. Please contact Debbie by 
email (dee@uow.edu.au). 
 
If you have any questions or require additional information, please contact Debbie in the first 
instance. 
 

http://coursefinder.uow.edu.au/coursefinder/
http://coursefinder.uow.edu.au/coursefinder/
http://www.uow.edu.au/future/international/apply/fees/index.html
http://www.uow.edu.au/future/international/index.html
mailto:dee@uow.edu.au


 

 
 
 

Thank you for your continual support for the University of Wollongong and I hope this agreement 
will be productive for both our institutions.  I look forward to welcoming your future students to 
Wollongong in the future. 
 
Kind Regards 

 
Theresa Hoynes 
Director – Student Services 
University of Wollongong  
NSW 2522 
T + 61 2 4221 5201 
W  www.uow.edu.au/future/international 
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http://www.uow.edu.au/future/international


Can Tho University 

https://www.uow.edu.au/future/international/requirements/credit/UOW214558.html 
The table below summarises the maximum credit exemption (credit 

transfer) granted for the following Can Tho University courses. 

Click on the relevant table under ‘Details’ for further information. 

BUSINESS 

Institution 

Course 

UOW Course Years to 

Complete 

Details 

  

Bachelor of 

Finance (Banking) 

  

 Bachelor of 

Commerce (All 

single majors) 

 Bachelor of 

Business 

 2 years  CAN-1 

  

Bachelor of 

International 

Business 

  

Bachelor of 

Commerce (All 

single majors) 

Bachelor of 

Business 

2 years CAN-2 

Bachelor of 

Accounting 

Bachelor of 

Commerce (All 

single majors)  

Bachelor of 

Business 

2 years  CAN-3  

Bachelor of 

Auditing 

Bachelor of 

Commerce (All 

single majors) 

 

Bachelor of 

2 years  CAN-4  

https://www.uow.edu.au/future/international/requirements/credit/UOW214558.html
https://www.uow.edu.au/future/international/requirements/credit/ssLINK/5704/UOW214559
https://www.uow.edu.au/future/international/requirements/credit/ssLINK/5704/UOW214560
https://www.uow.edu.au/future/international/requirements/credit/ssLINK/UOW233124
https://www.uow.edu.au/future/international/requirements/credit/ssLINK/UOW233125


Business 

Bachelor of 

Business 

Administration 

Bachelor of 

Commerce (All 

single majors)  

Bachelor of 

Business 

  

2 years 

  

CAN-5  

Bachelor of 

Commercial 

Business 

Bachelor of 

Commerce (All 

single majors)  

Bachelor of 

Business 

  

2 years 

  

CAN-6  

Bachelor of 

Economics 

 Bachelor of 

Commerce (All 

single majors) 

Bachelor of 

Business 

  

2 years 

  

CAN-7  

Bachelor of 

Marketing 

 Bachelor of 

Commerce (All 

single majors) 

Bachelor of 

Business 

  

2 years 

  

CAN-8  

Bachelor of 

Natural Resource 

Economics 

 Bachelor of 

Commerce (All 

single majors) 

Bachelor of 

Business 

  

2 years 

  

 

 

 

CAN-9  

https://www.uow.edu.au/future/international/requirements/credit/ssLINK/UOW233126
https://www.uow.edu.au/future/international/requirements/credit/ssLINK/UOW233127
https://www.uow.edu.au/future/international/requirements/credit/ssLINK/UOW233128
https://www.uow.edu.au/future/international/requirements/credit/ssLINK/UOW233129
https://www.uow.edu.au/future/international/requirements/credit/ssLINK/UOW233130


Bachelor of 

Tourism 

Management 

 Bachelor of 

Commerce (All 

single majors) 

Bachelor of 

Business 

  

2 years 

  

CAN-10  

  

International 

Business - High 

Quality Program 

  

  

 Bachelor of 

Commerce (All 

single majors) 

Bachelor of 

Business 

2 years   CAN-11 

Can Tho University: CAN-10 

https://www.uow.edu.au/future/international/requirements/credit/UOW233131.html 

Course: Bachelor of Tourism 

Management 

Program Year: 2015 

Marks required for maximum 

credit exemption: 

Minimum of 60% or GPA of 2.4 out 

of 4 

Maximum credit exemption: 48 credit points 

Course Completed: Completion of the first 2 years 

Summary of course duration at UOW if maximum credit exemption 

granted: 

UOW Course UOW Major No. of years 

to 

complete** 

Session of 

entry** 

Program of 

study 

Bachelor of All single 2 years Autumn or UOW Course 

https://www.uow.edu.au/future/international/requirements/credit/ssLINK/UOW233131
https://www.uow.edu.au/future/international/requirements/credit/ssLINK/UOW251461
https://www.uow.edu.au/future/international/requirements/credit/UOW233131.html
https://www.uow.edu.au/future/international/requirements/credit/ssNODELINK/3062


Commerce majors Spring 

Sessions * 

Handbook 

Bachelor of 

Business 

N/A 

 * Indicates the session in which you can commence in order to minimise 

course duration. You will normally require an additional session of study if 

commencing in a session not listed. Autumn = February; Spring = July 

**Please note session of entry and years to complete applies for UOW 

Wollongong sites only. 

Please note, for Accounting major students only, This degree can be 

completed in 4 semesters if the ACCY201 subject is undertaken over the 

Summer Session (which is offered at Wollongong only and subject to 

sufficient enrolments). 

Students must complete the following subjects within their first 

two years study at Can Tho University prior to commencing their 

studies at UOW:- 

Institution Subject Code Institution Subject 

Name 

KT 101 Microeconomics 1 

KT 102 Macroeconomics 1 

KT 108 Principles of Economic 

Statistics 

KT 104 Basic Marketing 

KT 022 Communication Skills 

KT 111 Principles of Money & 

Financial Systems 

KT 103 Management 

https://www.uow.edu.au/future/international/requirements/credit/ssNODELINK/3062


KT 106 Principles of 

Accounting 

KT 127 Management 

Accounting II 

KT 308 Financial Management 

KT 210 Psychology of 

Management 

TN 010 Probability & Statistics 

KT 321 Marketing Research 

KT 431 Organisational 

Behaviours 

On successful completion of the above subjects, students are able to 

receive a maximum of 48 credit points of credit comprising of:- 

UOW Subject Code UOW Subject Name 

COMM 121 Statistics for Business 

ECON100 Economic Essentials 

for Business 

FIN 111 Introductory Principles 

of Finance 

MARK 101 Marketing Principles 

 MARK 217 Consumer Behaviour 

MGNT 102 Business 

Communications 



MGNT 110 Introduction to 

Management 

Total Specified Credit    42 

Unspecified Credit @ 100 level   6 

Maximum Credit Points 48 

Application of Credit Exemption to UOW Courses/Majors: 

A further 96 credit points (equivalent to 2 years of full-time study) will be required to 

complete the following UOW degrees offered by the Faculty of Business: 

 Bachelor of Commerce 

 Bachelor of Business 

Additional information regarding course requirements, areas of major study and 

double majors can be found in the UOW Course Handbook (Faculty of Business). 

The information contained on this website is a guide only and is subject to change 

according to any amendments to the curriculum of the University of Wollongong or the 

institutions listed on this website. You will be advised of your eligibility for admission 

and for credit exemption after receipt of your formal application in your formal 

letter of offer. 

English language requirements: 

All applicants are required to meet the University’s English language 

requirements for entry. 

Students not meeting the English language requirement for direct entry 

are able to undertake English language training on campus at UOW 

College. 

 

https://www.uow.edu.au/future/international/requirements/credit/ssNODELINK/3062
https://www.uow.edu.au/future/international/requirements/credit/ssNODELINK/5703
https://www.uow.edu.au/future/international/requirements/credit/ssNODELINK/5703
http://www.uowcollege.edu.au/index.php
http://www.uowcollege.edu.au/index.php


















Bachelor of Commerce | 2019 

https://www.uow.edu.au/handbook/yr2019/ug/H19006744.html 

Testamur Title of Degree: Bachelor of Commerce 

Abbreviation: BCom 

UOW Course Code: 710 

CRICOS Code: 027464A 

Total Credit Points: 144 

Duration: 3 years full-time or part-time equivalent 

Home Faculty: Faculty of Business 

Intake Session(s): Autumn/Spring 

Delivery Mode: On Campus (Face-to-face) 

Delivery Campus / UAC 

Code: 

Wollongong / 753602 (All majors) 

Shoalhaven / 753603 (Accountancy/Management) 

Bateman's Bay / 753604 (Accountancy/Management) 

Bega / 753605 (Accountancy/Management) 

Southern Highlands / 753606 (Accountancy/Management) 

South Western Sydney / 753608 

(Accountancy/Management/Marketing) 

Southern Sydney / 753607 (Accountancy/Management) 

Overview 

This degree is designed for students who would like to undertake a degree in the principle 

areas of business and commerce. It is suitable preparation for students who would like to 

become professionals in a particular discipline or want to pursue a general career in 

business. The degree consists of compulsory core subjects including a capstone subject 

and a major must be undertaken. The aim is to provide a foundation for the understanding 

of the business and commercial environment. 

https://www.uow.edu.au/handbook/yr2019/ug/H19006744.html


Entry Requirements & Credit Arrangements 

Information on academic and English language requirements, as well as eligibility for 

credit for prior learning, is available from the Course Finder. 

Course Learning Outcomes 

Course Learning Outcomes are statements of learning achievement that are expressed in 

terms of what the learner is expected to know, understand and be able to do upon 

completion of a course. Students graduating from this course will be able to demonstrate: 

CLO Description 

1 Demonstrate core knowledge of business and organisations and major disciplinary 

knowledge. 

2 Effectively communicate orally and in writing 

3 Critically analyse business and organisational issues in local, national and 

international contexts. 

4 Demonstrate responsible judgement in decision making 

5 Work effectively with others on shared goals 

6 Use relevant technology for professional purposes 

7 Demonstrate independent learning 

 

Course Structure 

To qualify for award of the degree of Bachelor of Commerce a candidate shall accrue an 

aggregate of at least 144 credit points including 54 cps of core subjects listed below. 

Students will select at least one major study comprising 48 credit points and, additionally 

may chose a minor study comprising 24 cps. Students may also choose subjects from the 

general schedule in order to complete a total of 144 cps. 

No more than 72 credit points of 100 level subjects shall be completed. 

 

https://coursefinder.uow.edu.au/search-results/index.html?q=commerce


 

Subject Code Subject Name Credit Points 

Core 

ACCY111  
Accounting Fundamentals In Society 6 

 

COMM101  
Principles of Responsible Business 6 

 

COMM121  
Statistics for Business 6 

 

ECON100  
Economic Essentials for Business 6 

 

FIN 111  
Introductory Principles of Finance 6 

 

MGNT110  
Introduction to Management 6 

 

MARK101  
Marketing Principles 6 

 

Plus at least one subject from the following ** : 

OPS 113  
Business Oriented Information Systems 6 

 

ACCY112  
Accounting In Organisations 6 

 

ECON102  
Economics and Society 6 

 

MGNT102  
Business Communications 6 

 

Plus one capstone subject 

COMM331  
Integrative Business Capstone 6 

 
 

Minor Study Areas 

Bachelor of Commerce Minor Study Areas: Accountancy; Business Information 

Systems; Business Law; Economics; Finance; Human Resource Management; 

International Business; International Economics; Management; Marketing; Public 

Relations; Supply Chain Management. 

To satisfy the requirements of a minor study a student shall complete the listed subjects 

for the minor. 

A single core first year subject is permitted to count towards a minor, however students 

must ensure they complete the minimum 144 credit points and meet all requirements for 

the degree. 

https://solss.uow.edu.au/apir/public_subjectview.subject_info_view?p_subject_code=ACCY111
https://solss.uow.edu.au/apir/public_subjectview.subject_info_view?p_subject_code=COMM101
https://solss.uow.edu.au/apir/public_subjectview.subject_info_view?p_subject_code=COMM121
https://solss.uow.edu.au/apir/public_subjectview.subject_info_view?p_subject_code=ECON100
https://solss.uow.edu.au/apir/public_subjectview.subject_info_view?p_subject_code=FIN%20111
https://solss.uow.edu.au/apir/public_subjectview.subject_info_view?p_subject_code=MGNT110
https://solss.uow.edu.au/apir/public_subjectview.subject_info_view?p_subject_code=MARK101
https://solss.uow.edu.au/apir/public_subjectview.subject_info_view?p_subject_code=OPS%20113
https://solss.uow.edu.au/apir/public_subjectview.subject_info_view?p_subject_code=ACCY112
https://solss.uow.edu.au/apir/public_subjectview.subject_info_view?p_subject_code=ECON102
https://solss.uow.edu.au/apir/public_subjectview.subject_info_view?p_subject_code=MGNT102
https://solss.uow.edu.au/apir/public_subjectview.subject_info_view?p_subject_code=COMM331
https://www.uow.edu.au/handbook/yr2019/ug/ssLINK/H19005945


Students may complete one or more of the designated minors but the completion of a 

minor is not a degree requirement. A minor cannot be completed in the same discipline as 

a major, for example an Accountancy Major with an Accountancy Minor. A single 

subject may not count towards a major and minor or towards two minors: double 

counting is not permitted when completing a minor. Thus completing each minor may 

require an additional 24 credit points if a single core subject is not included in the minor. 

Where one (or more) subject(s) is common to a major and a minor or to different minors, 

the relevant Discipline Leader will designate a replacement subject(s) 
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ 

 

Số: 174/KH-ĐHCT-QLCL 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Cần Thơ, ngày 24 tháng 01 năm 2019 

KẾ HOẠCH 

Về kiểm định nội bộ chất lượng chương trình đào tạo 

theo bộ tiêu chuẩn AUN-QA năm 2019 

 

1. Mục đích kiểm định nội bộ 

- Kiểm định nội bộ (KĐNB) nhằm xác định mức độ đáp ứng của chương trình 

đào tạo (CTĐT) đối với các yêu cầu của bộ tiêu chuẩn AUN-QA nhằm đề ra các biện 

pháp cải tiến để nâng cao chất lượng đào tạo; 

- Làm cơ sở xét CTĐT đạt chuẩn để công nhận chất lượng nội bộ; 

- Làm cơ sở xem xét CTĐT đủ đáp ứng yêu cầu đăng ký đánh giá ngoài (ĐGN). 

2. Công cụ đánh giá 

Nhà trường sử dụng bộ tiêu chuẩn chất lượng AUN-QA áp dụng cho cấp chương 

trình phiên bản năm 2015 để thực hiện đánh giá tổng thể các hoạt động của CTĐT 

được đánh giá theo các yêu cầu của bộ tiêu chuẩn. 

3. Các bộ phận thực hiện kiểm định nội bộ 

3.1 Hội đồng Tự đánh giá 

- Hội đồng Tự đánh giá (TĐG) gồm có Chủ tịch, Phó Chủ tịch và các thành 

viên có nhiệm vụ triển khai hoạt động TĐG CTĐT, đề xuất Hội đồng Đảm bảo chất 

lượng (ĐBCL) Trường thông qua kết quả Đánh giá nội bộ (ĐGNB). 

- Nhiệm vụ cụ thể của các thành viên: 

+ Chủ tịch Hội đồng: Phụ trách chung. 

+ Phó Chủ tịch: Giúp Chủ tịch quản lý công việc chung, thường trực chỉ đạo 

giải quyết công tác TĐG. 

+ Các Ủy viên: Góp ý kiến cho dự thảo báo cáo TĐG; thông qua báo cáo TĐG. 

3.2 Ban Thư ký 

- Ban Thư ký gồm có Trưởng ban, Phó trưởng ban và các thành viên là các viên 

chức của Trung tâm Quản lý chất lượng (QLCL) có nhiệm vụ giúp việc cho Hội đồng 

TĐG. 

- Nhiệm vụ cụ thể của các thành viên: 

+ Trưởng ban: Phụ trách chung, phân công nhiệm vụ cho các thành viên, tổ 

chức viết báo cáo tổng kết. 
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+ Phó trưởng ban: Giúp Trưởng ban theo dõi các hoạt động có liên quan theo 

kế hoạch; tư vấn thực hiện công tác TĐG và ĐGNB; tổng hợp, thực hiện báo cáo tổng 

kết hoạt động. 

+ Các thành viên: Thực hiện các công việc theo phân công của Trưởng ban. 

3.3 Tổ Tự đánh giá  

- Tổ TĐG gồm có Tổ trưởng, Thư ký và các Thành viên có nhiệm vụ triển khai 

các hoạt động TĐG CTĐT theo kế hoạch và hướng dẫn của Trường. 

- Nhiệm vụ cụ thể của các thành viên: 

+ Tổ trưởng: Thực hiện điều phối chung theo kế hoạch TĐG CTĐT của Tổ 

TĐG, phân công các thành viên thu thập minh chứng và viết báo cáo TĐG, kiểm tra 

tiến độ công việc của các thành viên, đảm bảo chất lượng của bản báo cáo TĐG. 

+ Thư ký: Hỗ trợ Tổ trưởng trong việc lập kế hoạch TĐG, phân công công việc 

cho các thành viên, xếp lịch họp Tổ TĐG, theo dõi và báo cáo tiến độ thực hiện các 

công việc của Tổ TĐG, tổng hợp nội dung từ các thành viên, viết và nộp bản báo cáo 

TĐG hoàn chỉnh, xếp lịch thực hiện ĐGNB, hỗ trợ tổ chức công tác ĐGNB, tổng hợp 

các ý kiến phản hồi gửi Đoàn ĐGNB sau khi thực hiện ĐGNB, thực hiện các thủ tục 

tài chính với Nhà trường. 

+ Các thành viên: phụ trách thu thập minh chứng, viết báo cáo TĐG theo sự 

phân công của Tổ trưởng, tham gia quá trình ĐGNB, phản hồi kết quả ĐGNB, cải tiến 

chất lượng CTĐT. 

3.4  Đoàn Đánh giá nội bộ  

- Đoàn ĐGNB gồm có Trưởng đoàn, Thư ký và các thành viên có nhiệm vụ 

thực hiện hoạt động đánh giá chất lượng CTĐT theo phân công của Nhà trường. 

- Nhiệm vụ cụ thể của các thành viên: 

+ Trưởng đoàn: điều phối chung các công tác ĐGNB; phân công và kiểm tra 

tiến độ công việc ĐGNB của các thành viên; chịu trách nhiệm chung trong việc thực 

hiện báo cáo ĐGNB. 

+ Thư ký: xếp lịch ĐGNB với Tổ TĐG; lập bảng Phân công công tác ĐGNB; 

tổng hợp dữ liệu của Đoàn ĐGNB sau khi thực hiện ĐGNB; tổng hợp báo cáo ĐGNB; 

làm đầu mối liên hệ với Trung tâm QLCL, Ban Thư ký và Tổ TĐG; thực hiện các thủ 

tục tài chính với Nhà trường qua Trung tâm QLCL. 

+ Thành viên: thực hiện đúng lịch và các nội dung ĐGNB do Trưởng đoàn 

phân công, khảo sát tài liệu và báo cáo TĐG, thực hiện công tác đánh giá sơ bộ và 

đánh giá chính thức tại đơn vị; viết báo cáo ĐGNB theo phân công. 

4. Cơ sở vật chất và tài chính  

- Các đơn vị sử dụng nguồn lực vật chất của đơn vị để thực hiện hoạt động 

KĐNB CTĐT. Đơn vị có CTĐT được KĐNB, trong phạm vi quản lý, tổ chức thực 

hiện việc bảo đảm điều kiện ĐBCL CTĐT về phòng học, phòng thí nghiệm, phòng 

làm việc, cảnh quan môi trường, an toàn,..        
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- Trung tâm QLCL lập dự toán kinh phí thực hiện đối với các công việc cụ thể 

theo quy định của Nhà trường, trên cơ sở nguồn kinh phí được Nhà trường phân giao 

hằng năm cho hoạt động KĐNB CTĐT. 

5. Danh sách chương trình đào tạo kiểm định nội bộ năm 2019 

Các CTĐT thực hiện ĐGNB năm 2019 cụ thể được trình bày trong Bảng 1. 

Bảng 1: Các CTĐT thực hiện ĐGNB năm 2019 

TT Tên chương trình Chuyên ngành Đơn vị quản lý 

1 Quản lý công nghiệp  Khoa Công nghệ 

2 Kỹ thuật máy tính 
 

Khoa Công nghệ 

3 Công nghệ thông tin Tin học ứng dụng Khoa CNTTTT 

4 Văn học  Ngữ văn Khoa KHXH&NV 

5 Việt Nam học  Hướng dẫn viên du lịch Khoa KHXH&NV 

6 Kinh tế 
 

Khoa Kinh tế 

7 Kinh doanh thương mại 
 

Khoa Kinh tế 

8 
Quản trị dịch vụ du lịch và 

lữ hành  
Khoa Kinh tế 

9 Khoa học môi trường  
 

Khoa MT&TNTN 

10 Kỹ thuật môi trường 
 

Khoa MT&TNTN 

11 Ngôn ngữ Anh 
Phiên dịch - Biên dịch 

tiếng Anh 
Khoa Ngoại ngữ 

12 Ngôn ngữ Pháp 
 

Khoa Ngoại ngữ 

13 
Công nghệ rau hoa quả và 

cảnh quan  
Khoa Nông nghiệp 

14 Nuôi trồng thủy sản 
 

Khoa Thủy sản 

15 Quản lý nguồn lợi thủy sản 
 

Khoa Thủy sản 

16 Sinh học  Vi sinh vật học Viện NC&PTCNSH 

 Tổng số CTĐT sẽ thực hiện đánh giá là 16 thuộc 9 đơn vị đào tạo. 

 

6. Nội dung, thời gian thực hiện và phụ trách thực hiện công việc  

Nội dung, thời gian thực hiện cũng như các cá nhân, tổ chức phụ trách thực hiện 

công việc KĐNB CTĐT cụ thể  được trình bày trong Bảng 2. 
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Bảng 2: Nội dung, thời gian thực hiện, phụ trách thực hiện công việc KĐNB CTĐT 

năm 2019 

Nội dung công việc 
Thời gian 

thực hiện 

Phụ trách 

thực hiện 

a) Công tác chuẩn bị 

Lập kế hoạch thực hiện KĐNB và dự toán kinh phí. Tháng 02/2019 Trung tâm QLCL 

Các thủ tục triển khai công tác KĐNB (đơn vị xác 

nhận, tổng hợp danh sách, chuẩn bị các văn bản liên 

quan). 

Tháng 02/2019 Trung tâm QLCL 

Ra quyết định thực hiện KĐNB CTĐT và thành lập 

Hội đồng TĐG, Ban thư ký và các Tổ TĐG. 

Tháng 03/2019 Hiệu Trưởng 

Triển khai công tác KĐNB CTĐT và hướng dẫn 

thực hiện TĐG CTĐT. 

Ngày 

22/3/2019 

Trung tâm QLCL 

b) Thực hiện tự đánh giá chương trình đào tạo 

1) Họp tổ TĐG; 

2) Lập kế hoạch thực hiện TĐG CTĐT của đơn vị 

theo kế hoạch chung của Nhà trường; 

3) Phân công nhiệm vụ cho các thành viên Tổ TĐG 

phụ trách viết báo cáo và thu thập thông tin, minh 

chứng; 

4) Nghiên cứu bộ tiêu chuẩn AUN-QA, tài liệu 

hướng dẫn, và quy trình. 

02 tuần 

(Từ 25/3 đến 

05/4/2019) 

Tổ TĐG 

Gửi các văn bản (theo mẫu) đến Trung tâm QLCL: 

- Kế hoạch TĐG của đơn vị; 

- Phân công nhiệm vụ các thành viên; 

- Báo cáo tiến độ thực hiện lần 1. 

Ngày 

08/4/2019 

Tổ TĐG 

Hướng dẫn viết báo cáo TĐG CTĐT theo tiêu 

chuẩn AUN-QA (11 tiêu chuẩn). 
Ngày 11 & 

12/4/2019 

Trung tâm QLCL, 

cán bộ Tier-1, 

Thành viên của 

Tổ TĐG 

1) Xác định, thu thập và xử lý các thông tin, minh 

chứng ; 

2) Viết dự thảo báo cáo TĐG. 

* Ghi chú: Tổ TĐG chủ động liên hệ Trung tâm 

QLCL để hỗ trợ khi có nhu cầu. 

09 tuần 

(Từ 15/4 đến 

14/6/2019) 

Tổ TĐG 

Gửi các văn bản đến Trung tâm QLCL: 

- Báo cáo tiến độ thực hiện lần 2 

- Dự thảo Báo cáo TĐG 

Ngày 

17/6/2019 

Tổ TĐG 

Góp ý điều chỉnh dự thảo Báo cáo TĐG. 02 tuần 

(Từ 18/6 đến 

Hội đồng TĐG 

Ban Thư ký 
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Nội dung công việc 
Thời gian 

thực hiện 

Phụ trách 

thực hiện 

Lấy ý kiến góp ý điều chỉnh dự thảo Báo cáo TĐG 

trong nội bộ đơn vị. 

02/7/2019) Tổ TĐG 

1) Hoàn thiện báo cáo TĐG; 

2) Hoàn thiện bộ minh chứng sử dụng trong báo cáo 

TĐG. 

Từ 03 đến 

12/7/2019 

Tổ TĐG 

Nghỉ hè toàn trường 
Từ 15/7 đến 

28/7/2019 

 

Trình báo cáo TĐG cho Hội đồng TĐG thông qua 

(lãnh đạo đơn vị thuộc Hội đồng TĐG). 

01 tuần 

Từ 29/7 đến 

02/8/2019 

Tổ TĐG 

Gửi đến Trung tâm QLCL: 

- 06 quyển Báo cáo TĐG (hoàn chỉnh, có chữ ký 

xác nhận của Tổ trưởng Tổ TĐG và Hội đồng 

TĐG); 

- File (định dạng word) báo cáo TĐG. 

Ngày 

09/8/2019 

Tổ TĐG 

c) Đánh giá nội bộ chương trình đào tạo 

1) Chuẩn bị thành lập đoàn ĐGNB CTĐT; 

2) Quyết định thành lập đoàn ĐGNB CTĐT. 

02 tuần 

(Từ 29/7 đến 

09/8/2019) 

Trung tâm QLCL; 

Hiệu trưởng 

Nghiên cứu bộ tiêu chuẩn AUN-QA, tài liệu hướng 

dẫn, và quy trình; 

02 tuần 

(Từ 12 đến 

23/8/2019) 

Đoàn ĐGNB 

1) Hướng dẫn thực hiện đánh giá nôi bộ CTĐT; 

2) Đoàn ĐGNB phân công nhiệm vụ các thành viên. 

* Ghi chú: Đoàn ĐGNB và đơn vị thống nhất lịch tổ 

chức đánh giá tại đơn vị trong buổi hướng dẫn này. 

01 buổi 

(Trong tuần 19 

đến 23/8/2019) 

Trung tâm QLCL; 

Đoàn ĐGNB 

Khảo sát sơ bộ: 

- Lập báo cáo nghiên cứu hồ sơ (theo mẫu); 

- Xếp lịch ĐGNB cụ thể (theo mẫu); 

- Gửi văn bản cho Tổ TĐG đề nghị chuẩn bị 

ĐGNB tại đơn vị (chuẩn bị địa điểm, mời đối 

tượng phỏng vấn…). 

03 tuần 

(Từ 26/8 đến 

13/9/2019) 

Đoàn ĐGNB 

Đánh giá chính thức: 

- Đánh giá tại đơn vị (01 ngày) ; 

- Hoàn thiện báo cáo ĐGNB. 

04 tuần  

(Từ 16/9 đến 

11/10/2019) 

Đoàn ĐGNB; 

Đơn vị đào tạo; 

Tổ TĐG 

1) Đoàn ĐGNB gửi báo cáo ĐGNB cho Tổ TĐG; 

2) Tổ TĐG phản hồi/ xác nhận kết quả ĐGNB (trong 

05 ngày sau khi nhận được kết quả); 

02 tuần 

(Từ 14 đến 

25/10/2019) 

Đoàn ĐGNB; 

Tổ TĐG 

Đoàn ĐGNB xác nhận kết quả đánh giá với Tổ TĐG Trước Đoàn ĐGNB 
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Nội dung công việc 
Thời gian 

thực hiện 

Phụ trách 

thực hiện 

(có/ không có điều chỉnh). 01/11/2019 

Gửi đến Trung tâm QLCL: 

- 02 quyển Báo cáo kết quả ĐGNB (hoàn chỉnh); 

- File (định dạng word) Báo cáo kết quả ĐGNB. 

Ngày 

08/11/2019 

Đoàn ĐGNB 

d) Tổng kết 

1) Gửi công văn báo cáo kết quả ĐGNB và xin ý 

kiến Hội đồng ĐBCL Trường thông qua kết quả 

ĐGNB; 

2) Hội đồng ĐBCL Trường (Ban Đánh giá và Kiểm 

định chất lượng nội bộ) thông qua kết quả ĐGNB. 

02 tuần 

(Từ 11 đến 

22/11/2019) 

Trung tâm QLCL; 

Hội đồng ĐBCL 

Ra quyết định công nhận kết quả KĐNB và cấp 

chứng nhận KĐNB cho các CTĐT đạt chuẩn. 

01 tuần 

(Từ 25 đến 

29/11/2019) 

Hiệu Trưởng 

Báo cáo tổng kết công tác. Ngày 

02/12/2019 

Trung tâm QLCL 

 

 Yêu cầu các cá nhân, đơn vị có liên quan thực hiện tốt nội dung công tác đã đề 

ra, đảm bảo hoàn thành công việc đúng tiến độ.  

Trong quá trình tổ chức thực hiện kế hoạch, các cá nhân, thủ trưởng đơn vị 

được giao phụ trách thực hiện công việc kịp thời báo cáo Ban Giám hiệu, trực tiếp báo 

cáo cho Phó Chủ tịch Hội đồng TĐG các phát sinh và vướng mắc để được chỉ đạo giải 

quyết; có thể yêu cầu Trung tâm QLCL, các đơn vị chức năng tư vấn, hỗ trợ thông tin 

về chuyên môn./.      

 

 

 

Nơi nhận: 
- Ban Giám hiệu, Ô.Lê Việt Dũng (để chỉ đạo); 

- Các đơn vị đào tạo (để theo dõi, thực hiện); 

- Hội đồng TĐG, Ban Thư ký, Tổ TĐG, Đoàn 

ĐGNB (để thực hiện); 

- Lưu VT, QLCL. 

  

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

[đã ký] 
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ 

 

Số: 174/KH-ĐHCT-QLCL 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Cần Thơ, ngày 24 tháng 01 năm 2019 

KẾ HOẠCH 

Về kiểm định nội bộ chất lượng chương trình đào tạo 

theo bộ tiêu chuẩn AUN-QA năm 2019 

 

1. Mục đích kiểm định nội bộ 

- Kiểm định nội bộ (KĐNB) nhằm xác định mức độ đáp ứng của chương trình 

đào tạo (CTĐT) đối với các yêu cầu của bộ tiêu chuẩn AUN-QA nhằm đề ra các biện 

pháp cải tiến để nâng cao chất lượng đào tạo; 

- Làm cơ sở xét CTĐT đạt chuẩn để công nhận chất lượng nội bộ; 

- Làm cơ sở xem xét CTĐT đủ đáp ứng yêu cầu đăng ký đánh giá ngoài (ĐGN). 

2. Công cụ đánh giá 

Nhà trường sử dụng bộ tiêu chuẩn chất lượng AUN-QA áp dụng cho cấp chương 

trình phiên bản năm 2015 để thực hiện đánh giá tổng thể các hoạt động của CTĐT 

được đánh giá theo các yêu cầu của bộ tiêu chuẩn. 

3. Các bộ phận thực hiện kiểm định nội bộ 

3.1 Hội đồng Tự đánh giá 

- Hội đồng Tự đánh giá (TĐG) gồm có Chủ tịch, Phó Chủ tịch và các thành 

viên có nhiệm vụ triển khai hoạt động TĐG CTĐT, đề xuất Hội đồng Đảm bảo chất 

lượng (ĐBCL) Trường thông qua kết quả Đánh giá nội bộ (ĐGNB). 

- Nhiệm vụ cụ thể của các thành viên: 

+ Chủ tịch Hội đồng: Phụ trách chung. 

+ Phó Chủ tịch: Giúp Chủ tịch quản lý công việc chung, thường trực chỉ đạo 

giải quyết công tác TĐG. 

+ Các Ủy viên: Góp ý kiến cho dự thảo báo cáo TĐG; thông qua báo cáo TĐG. 

3.2 Ban Thư ký 

- Ban Thư ký gồm có Trưởng ban, Phó trưởng ban và các thành viên là các viên 

chức của Trung tâm Quản lý chất lượng (QLCL) có nhiệm vụ giúp việc cho Hội đồng 

TĐG. 

- Nhiệm vụ cụ thể của các thành viên: 

+ Trưởng ban: Phụ trách chung, phân công nhiệm vụ cho các thành viên, tổ 

chức viết báo cáo tổng kết. 
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+ Phó trưởng ban: Giúp Trưởng ban theo dõi các hoạt động có liên quan theo 

kế hoạch; tư vấn thực hiện công tác TĐG và ĐGNB; tổng hợp, thực hiện báo cáo tổng 

kết hoạt động. 

+ Các thành viên: Thực hiện các công việc theo phân công của Trưởng ban. 

3.3 Tổ Tự đánh giá  

- Tổ TĐG gồm có Tổ trưởng, Thư ký và các Thành viên có nhiệm vụ triển khai 

các hoạt động TĐG CTĐT theo kế hoạch và hướng dẫn của Trường. 

- Nhiệm vụ cụ thể của các thành viên: 

+ Tổ trưởng: Thực hiện điều phối chung theo kế hoạch TĐG CTĐT của Tổ 

TĐG, phân công các thành viên thu thập minh chứng và viết báo cáo TĐG, kiểm tra 

tiến độ công việc của các thành viên, đảm bảo chất lượng của bản báo cáo TĐG. 

+ Thư ký: Hỗ trợ Tổ trưởng trong việc lập kế hoạch TĐG, phân công công việc 

cho các thành viên, xếp lịch họp Tổ TĐG, theo dõi và báo cáo tiến độ thực hiện các 

công việc của Tổ TĐG, tổng hợp nội dung từ các thành viên, viết và nộp bản báo cáo 

TĐG hoàn chỉnh, xếp lịch thực hiện ĐGNB, hỗ trợ tổ chức công tác ĐGNB, tổng hợp 

các ý kiến phản hồi gửi Đoàn ĐGNB sau khi thực hiện ĐGNB, thực hiện các thủ tục 

tài chính với Nhà trường. 

+ Các thành viên: phụ trách thu thập minh chứng, viết báo cáo TĐG theo sự 

phân công của Tổ trưởng, tham gia quá trình ĐGNB, phản hồi kết quả ĐGNB, cải tiến 

chất lượng CTĐT. 

3.4  Đoàn Đánh giá nội bộ  

- Đoàn ĐGNB gồm có Trưởng đoàn, Thư ký và các thành viên có nhiệm vụ 

thực hiện hoạt động đánh giá chất lượng CTĐT theo phân công của Nhà trường. 

- Nhiệm vụ cụ thể của các thành viên: 

+ Trưởng đoàn: điều phối chung các công tác ĐGNB; phân công và kiểm tra 

tiến độ công việc ĐGNB của các thành viên; chịu trách nhiệm chung trong việc thực 

hiện báo cáo ĐGNB. 

+ Thư ký: xếp lịch ĐGNB với Tổ TĐG; lập bảng Phân công công tác ĐGNB; 

tổng hợp dữ liệu của Đoàn ĐGNB sau khi thực hiện ĐGNB; tổng hợp báo cáo ĐGNB; 

làm đầu mối liên hệ với Trung tâm QLCL, Ban Thư ký và Tổ TĐG; thực hiện các thủ 

tục tài chính với Nhà trường qua Trung tâm QLCL. 

+ Thành viên: thực hiện đúng lịch và các nội dung ĐGNB do Trưởng đoàn 

phân công, khảo sát tài liệu và báo cáo TĐG, thực hiện công tác đánh giá sơ bộ và 

đánh giá chính thức tại đơn vị; viết báo cáo ĐGNB theo phân công. 

4. Cơ sở vật chất và tài chính  

- Các đơn vị sử dụng nguồn lực vật chất của đơn vị để thực hiện hoạt động 

KĐNB CTĐT. Đơn vị có CTĐT được KĐNB, trong phạm vi quản lý, tổ chức thực 

hiện việc bảo đảm điều kiện ĐBCL CTĐT về phòng học, phòng thí nghiệm, phòng 

làm việc, cảnh quan môi trường, an toàn,..        
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- Trung tâm QLCL lập dự toán kinh phí thực hiện đối với các công việc cụ thể 

theo quy định của Nhà trường, trên cơ sở nguồn kinh phí được Nhà trường phân giao 

hằng năm cho hoạt động KĐNB CTĐT. 

5. Danh sách chương trình đào tạo kiểm định nội bộ năm 2019 

Các CTĐT thực hiện ĐGNB năm 2019 cụ thể được trình bày trong Bảng 1. 

Bảng 1: Các CTĐT thực hiện ĐGNB năm 2019 

TT Tên chương trình Chuyên ngành Đơn vị quản lý 

1 Quản lý công nghiệp  Khoa Công nghệ 

2 Kỹ thuật máy tính 
 

Khoa Công nghệ 

3 Công nghệ thông tin Tin học ứng dụng Khoa CNTTTT 

4 Văn học  Ngữ văn Khoa KHXH&NV 

5 Việt Nam học  Hướng dẫn viên du lịch Khoa KHXH&NV 

6 Kinh tế 
 

Khoa Kinh tế 

7 Kinh doanh thương mại 
 

Khoa Kinh tế 

8 
Quản trị dịch vụ du lịch và 

lữ hành  
Khoa Kinh tế 

9 Khoa học môi trường  
 

Khoa MT&TNTN 

10 Kỹ thuật môi trường 
 

Khoa MT&TNTN 

11 Ngôn ngữ Anh 
Phiên dịch - Biên dịch 

tiếng Anh 
Khoa Ngoại ngữ 

12 Ngôn ngữ Pháp 
 

Khoa Ngoại ngữ 

13 
Công nghệ rau hoa quả và 

cảnh quan  
Khoa Nông nghiệp 

14 Nuôi trồng thủy sản 
 

Khoa Thủy sản 

15 Quản lý nguồn lợi thủy sản 
 

Khoa Thủy sản 

16 Sinh học  Vi sinh vật học Viện NC&PTCNSH 

 Tổng số CTĐT sẽ thực hiện đánh giá là 16 thuộc 9 đơn vị đào tạo. 

 

6. Nội dung, thời gian thực hiện và phụ trách thực hiện công việc  

Nội dung, thời gian thực hiện cũng như các cá nhân, tổ chức phụ trách thực hiện 

công việc KĐNB CTĐT cụ thể  được trình bày trong Bảng 2. 
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Bảng 2: Nội dung, thời gian thực hiện, phụ trách thực hiện công việc KĐNB CTĐT 

năm 2019 

Nội dung công việc 
Thời gian 

thực hiện 

Phụ trách 

thực hiện 

a) Công tác chuẩn bị 

Lập kế hoạch thực hiện KĐNB và dự toán kinh phí. Tháng 02/2019 Trung tâm QLCL 

Các thủ tục triển khai công tác KĐNB (đơn vị xác 

nhận, tổng hợp danh sách, chuẩn bị các văn bản liên 

quan). 

Tháng 02/2019 Trung tâm QLCL 

Ra quyết định thực hiện KĐNB CTĐT và thành lập 

Hội đồng TĐG, Ban thư ký và các Tổ TĐG. 

Tháng 03/2019 Hiệu Trưởng 

Triển khai công tác KĐNB CTĐT và hướng dẫn 

thực hiện TĐG CTĐT. 

Ngày 

22/3/2019 

Trung tâm QLCL 

b) Thực hiện tự đánh giá chương trình đào tạo 

1) Họp tổ TĐG; 

2) Lập kế hoạch thực hiện TĐG CTĐT của đơn vị 

theo kế hoạch chung của Nhà trường; 

3) Phân công nhiệm vụ cho các thành viên Tổ TĐG 

phụ trách viết báo cáo và thu thập thông tin, minh 

chứng; 

4) Nghiên cứu bộ tiêu chuẩn AUN-QA, tài liệu 

hướng dẫn, và quy trình. 

02 tuần 

(Từ 25/3 đến 

05/4/2019) 

Tổ TĐG 

Gửi các văn bản (theo mẫu) đến Trung tâm QLCL: 

- Kế hoạch TĐG của đơn vị; 

- Phân công nhiệm vụ các thành viên; 

- Báo cáo tiến độ thực hiện lần 1. 

Ngày 

08/4/2019 

Tổ TĐG 

Hướng dẫn viết báo cáo TĐG CTĐT theo tiêu 

chuẩn AUN-QA (11 tiêu chuẩn). 
Ngày 11 & 

12/4/2019 

Trung tâm QLCL, 

cán bộ Tier-1, 

Thành viên của 

Tổ TĐG 

1) Xác định, thu thập và xử lý các thông tin, minh 

chứng ; 

2) Viết dự thảo báo cáo TĐG. 

* Ghi chú: Tổ TĐG chủ động liên hệ Trung tâm 

QLCL để hỗ trợ khi có nhu cầu. 

09 tuần 

(Từ 15/4 đến 

14/6/2019) 

Tổ TĐG 

Gửi các văn bản đến Trung tâm QLCL: 

- Báo cáo tiến độ thực hiện lần 2 

- Dự thảo Báo cáo TĐG 

Ngày 

17/6/2019 

Tổ TĐG 

Góp ý điều chỉnh dự thảo Báo cáo TĐG. 02 tuần 

(Từ 18/6 đến 

Hội đồng TĐG 

Ban Thư ký 
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Nội dung công việc 
Thời gian 

thực hiện 

Phụ trách 

thực hiện 

Lấy ý kiến góp ý điều chỉnh dự thảo Báo cáo TĐG 

trong nội bộ đơn vị. 

02/7/2019) Tổ TĐG 

1) Hoàn thiện báo cáo TĐG; 

2) Hoàn thiện bộ minh chứng sử dụng trong báo cáo 

TĐG. 

Từ 03 đến 

12/7/2019 

Tổ TĐG 

Nghỉ hè toàn trường 
Từ 15/7 đến 

28/7/2019 

 

Trình báo cáo TĐG cho Hội đồng TĐG thông qua 

(lãnh đạo đơn vị thuộc Hội đồng TĐG). 

01 tuần 

Từ 29/7 đến 

02/8/2019 

Tổ TĐG 

Gửi đến Trung tâm QLCL: 

- 06 quyển Báo cáo TĐG (hoàn chỉnh, có chữ ký 

xác nhận của Tổ trưởng Tổ TĐG và Hội đồng 

TĐG); 

- File (định dạng word) báo cáo TĐG. 

Ngày 

09/8/2019 

Tổ TĐG 

c) Đánh giá nội bộ chương trình đào tạo 

1) Chuẩn bị thành lập đoàn ĐGNB CTĐT; 

2) Quyết định thành lập đoàn ĐGNB CTĐT. 

02 tuần 

(Từ 29/7 đến 

09/8/2019) 

Trung tâm QLCL; 

Hiệu trưởng 

Nghiên cứu bộ tiêu chuẩn AUN-QA, tài liệu hướng 

dẫn, và quy trình; 

02 tuần 

(Từ 12 đến 

23/8/2019) 

Đoàn ĐGNB 

1) Hướng dẫn thực hiện đánh giá nôi bộ CTĐT; 

2) Đoàn ĐGNB phân công nhiệm vụ các thành viên. 

* Ghi chú: Đoàn ĐGNB và đơn vị thống nhất lịch tổ 

chức đánh giá tại đơn vị trong buổi hướng dẫn này. 

01 buổi 

(Trong tuần 19 

đến 23/8/2019) 

Trung tâm QLCL; 

Đoàn ĐGNB 

Khảo sát sơ bộ: 

- Lập báo cáo nghiên cứu hồ sơ (theo mẫu); 

- Xếp lịch ĐGNB cụ thể (theo mẫu); 

- Gửi văn bản cho Tổ TĐG đề nghị chuẩn bị 

ĐGNB tại đơn vị (chuẩn bị địa điểm, mời đối 

tượng phỏng vấn…). 

03 tuần 

(Từ 26/8 đến 

13/9/2019) 

Đoàn ĐGNB 

Đánh giá chính thức: 

- Đánh giá tại đơn vị (01 ngày) ; 

- Hoàn thiện báo cáo ĐGNB. 

04 tuần  

(Từ 16/9 đến 

11/10/2019) 

Đoàn ĐGNB; 

Đơn vị đào tạo; 

Tổ TĐG 

1) Đoàn ĐGNB gửi báo cáo ĐGNB cho Tổ TĐG; 

2) Tổ TĐG phản hồi/ xác nhận kết quả ĐGNB (trong 

05 ngày sau khi nhận được kết quả); 

02 tuần 

(Từ 14 đến 

25/10/2019) 

Đoàn ĐGNB; 

Tổ TĐG 

Đoàn ĐGNB xác nhận kết quả đánh giá với Tổ TĐG Trước Đoàn ĐGNB 
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Nội dung công việc 
Thời gian 

thực hiện 

Phụ trách 

thực hiện 

(có/ không có điều chỉnh). 01/11/2019 

Gửi đến Trung tâm QLCL: 

- 02 quyển Báo cáo kết quả ĐGNB (hoàn chỉnh); 

- File (định dạng word) Báo cáo kết quả ĐGNB. 

Ngày 

08/11/2019 

Đoàn ĐGNB 

d) Tổng kết 

1) Gửi công văn báo cáo kết quả ĐGNB và xin ý 

kiến Hội đồng ĐBCL Trường thông qua kết quả 

ĐGNB; 

2) Hội đồng ĐBCL Trường (Ban Đánh giá và Kiểm 

định chất lượng nội bộ) thông qua kết quả ĐGNB. 

02 tuần 

(Từ 11 đến 

22/11/2019) 

Trung tâm QLCL; 

Hội đồng ĐBCL 

Ra quyết định công nhận kết quả KĐNB và cấp 

chứng nhận KĐNB cho các CTĐT đạt chuẩn. 

01 tuần 

(Từ 25 đến 

29/11/2019) 

Hiệu Trưởng 

Báo cáo tổng kết công tác. Ngày 

02/12/2019 

Trung tâm QLCL 

 

 Yêu cầu các cá nhân, đơn vị có liên quan thực hiện tốt nội dung công tác đã đề 

ra, đảm bảo hoàn thành công việc đúng tiến độ.  

Trong quá trình tổ chức thực hiện kế hoạch, các cá nhân, thủ trưởng đơn vị 

được giao phụ trách thực hiện công việc kịp thời báo cáo Ban Giám hiệu, trực tiếp báo 

cáo cho Phó Chủ tịch Hội đồng TĐG các phát sinh và vướng mắc để được chỉ đạo giải 

quyết; có thể yêu cầu Trung tâm QLCL, các đơn vị chức năng tư vấn, hỗ trợ thông tin 

về chuyên môn./.      

 

 

 

Nơi nhận: 
- Ban Giám hiệu, Ô.Lê Việt Dũng (để chỉ đạo); 

- Các đơn vị đào tạo (để theo dõi, thực hiện); 

- Hội đồng TĐG, Ban Thư ký, Tổ TĐG, Đoàn 

ĐGNB (để thực hiện); 

- Lưu VT, QLCL. 

  

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

[đã ký] 

 

 



 

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ 

 

 

 

BÁO CÁO KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THEO TIÊU CHUẨN AUN-QA 

 

TÊN CHƯƠNG TRÌNH: QUẢN TRỊ DỊCH VỤ DU LỊCH  

VÀ LỮ HÀNH  

ĐƠN VỊ: KHOA KINH TẾ 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Trang bìa)
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 Chương trình đánh giá nội bộ       7 

 Danh sách đoàn đánh giá nội bộ       8 

 Báo cáo kết quả đánh giá nội bộ       9 

o Báo cáo tóm tắt kết quả đánh giá chương trình đào tạo   9 

o Báo cáo chi tiết kết quả đánh giá chương trình đào tạo   14 

o Bài thuyết trình các kết quả chính      29 
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CHƯƠNG TRÌNH ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ CHẤT LƯỢNG 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THEO TIÊU CHUẨN AUN-QA  

 

Thời gian Nội dung Ghi chú 

Buổi sáng, ngày 20/09/2019 

07.30 - 08.30 - Bắt đầu chương trình đánh giá nội bộ 

(ĐGNB). 

- Đoàn ĐGNB làm việc với Tổ tự đánh giá, 

đại diện giảng viên và cán bộ hỗ trợ (danh 

sách đính kèm). 

Phòng họp/KKT 

08.30 - 09.00 - Đoàn ĐGNB khảo sát đơn vị 

- Lộ trình: 

 Thư viện khoa Khoa Kinh tế 
 Bộ môn QTDV du lịch và lữ hành 
 Phòng máy tính 

 

Khuôn viên Khoa 

09.00-09.15 - Giải lao.  

09.15-09.45 - Đoàn ĐGNB phỏng vấn nhà tuyển dụng Phòng họp/KKT 

09.45-10.15 - Đoàn ĐGNB phỏng vấn cựu sinh viên Phòng họp/KKT 

10.15-11.15 - Đoàn ĐGNB phỏng vấn sinh viên Phòng họp/KKT 

Buổi chiều, ngày 20/09/2019 

14.00-15.15 - Đoàn ĐGNB hội ý, chuẩn bị báo cáo kết 

quả ĐGNB. 

Phòng họp/KKT 

15.15-15.30 - Giải lao.  

15.30-16.30 - Đoàn ĐGNB báo cáo kết quả đánh giá nội 

bộ, trình bày các điểm mạnh, tồn tại và các 

đề xuất cải thiện chất lượng chương trình đào 

tạo. 

- Trao đổi về kết quả ĐGNB (nếu có). 

Phòng họp/KKT 

16.30 - Kết thúc chương trình ĐGNB. Phòng họp/KKT 
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DANH SÁCH ĐOÀN ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ 

 

Trưởng đoàn:  

1. Họ và tên: Dương Ngọc Thành 

Chức vụ, Đơn vị: Giảng viên chính, Viện Nghiên cứu Phát triển ĐBSCL 

Số điện thoại:  0918058736 

Email: dnthanh@ctu.edu.vn 

 

Thành viên 

2. Họ và tên: Phương Hoàng Yến 

Chức vụ, Đơn vị: Phó Trưởng Khoa, Khoa Ngoại ngữ 

Số điện thoại: 0919 756 660 

Email: phyen@ctu.edu.vn 

 

3. Họ và tên: Trần Thị Kim Hồng 

Chức vụ, Đơn vị: Giảng viên chính, Khoa Môi trường và TNTN 

Số điện thoại: 0985 728 779 

Email: ttkhong@ctu.edu.vn 

 

Thư ký 

4. Họ và tên: Nguyễn Thị Bích Nhi 

Chức vụ, Đơn vị: Chánh văn phòng, Khoa Môi trường và TNTN 

Số điện thoại: 0917 406 768 

Email: ntbnhi@ctu.edu.vn 

 

mailto:phyen@ctu.edu.vn
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BÁO CÁO TÓM TẮT KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THEO TIÊU CHUẨN AUN-QA 

 

CHƯƠNG TRÌNH: QUẢN TRỊ DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ LỮ HÀNH 

BỘ MÔN: QUẢN TRỊ DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ LỮ HÀNH 

KHOA: KINH TẾ 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ 

I. Mở đầu 

Báo cáo này ghi nhận các kết quả thực hiện đánh giá nội bộ chất lượng chương 

trình đào tạo ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, thuộc bộ môn Quản trị dịch vụ 

du lịch và lữ hành, khoa Kinh tế, Trường Đại học Cần Thơ. Báo cáo được thực hiện 

bởi đoàn đánh giá nội bộ gồm có 04 thành viên, do PGS.TS. Dương Ngọc Thành làm 

trưởng đoàn. 

Báo cáo này dựa trên các thông tin được cung cấp trong báo cáo tự đánh giá của 

chương trình đào tạo, kết quả khảo sát thực tế các minh chứng và tài liệu, phỏng vấn 

các đối tượng liên quan gồm giảng viên, cán bộ hỗ trợ, sinh viên, cựu sinh viên và nhà 

sử dụng lao động. 

II. Kết quả 

Việc đánh giá được thực hiện theo khung đánh giá chất lượng chương trình đào 

tạo theo tiêu chuẩn AUN-QA, gồm 11 tiêu chuẩn. Mỗi tiêu chuẩn được đánh giá bằng 

mức điểm cụ thể từ 1 – 7. Kết quả đánh giá nội bộ được tóm tắt như sau: 

Tiêu chuẩn Điểm số 

1. Kết quả học tập mong đợi 5                        

2. Quy cách chương trình đào tạo  4 

3. Nội dung và cấu trúc chương trình 5 

4. Tiếp cận trong Giảng dạy và Học tập 5 

5. Kiểm tra đánh giá Người học 5 

6. Chất lượng đội ngũ cán bộ học thuật 4 

7. Chất lượng đội ngũ cán bộ phục vụ 5 

8. Chất lượng người học & Phục vụ người học 4 

9. Cơ sở vật chất và Hạ tầng 5 

10. Nâng cao Chất lượng 5 

11. Đầu ra 4 

Điểm trung bình 4.6 
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Trong số các tiêu chuẩn được đánh giá, có 11/11 tiêu chuẩn được đánh giá từ 

mức điểm 4 trở lên, gồm các tiêu chuẩn về: Kết quả học tập mong đợi, Quy cách 

chương trình đào tạo, Nội dung và Cấu trúc chương trình, Tiếp cận trong Giảng dạy và 

Học tập, Kiểm tra đánh giá Người học, Chất lượng đội ngũ cán bộ học thuật, Chất 

lượng đội ngũ cán bộ phục vụ, Chất lượng người học và Phục vụ người học, Cơ sở vật 

chất và Hạ tầng, Nâng cao Chất lượng, Đầu ra; và không có tiêu chuẩn được đánh giá 

dưới mức điểm 4. 

Các điểm mạnh tiêu biểu và các điểm cần cải tiến được trình bày trong bảng 

sau. 

Tiêu chuẩn 1. Kết quả học tập mong đợi 

Điểm mạnh - Kết quả học tập mong đợi có sự gắn kết với chuẩn đầu ra của CTĐT. 

- CTĐT đáp ứng được yêu cầu đa dạng của thị trường lao động. 

Điểm cần 

cải tiến 

- Cần bổ sung thêm các minh chứng để thể hiện rõ hơn sự gắn kết này.   

Tiêu chuẩn 2. Quy cách chương trình đào tạo 

Điểm mạnh - Quy cách CTĐT được xây dựng dựa trên quy cách của Trường ĐHCT, 

có nêu rõ các chuẩn đầu ra và cung cấp đầy đủ thông tin về CTĐT. 

Điểm cần 

cải tiến 

- Nhà tuyển dụng chưa được tiếp cận đầy đủ thông tin về quy cách 

CTĐT. 

Tiêu chuẩn 3. Nội dung và cấu trúc chương trình 

Điểm mạnh - CTĐT có sự cân đối tốt giữa các khối kiến thức, có sự liên thông giữa 

các học phần. 

Điểm cần 

cải tiến 

- Cần tăng cường học phần trải nghiệm thực tế trong CTĐT. 

4. Tiếp cận trong Giảng dạy và Học tập 

Điểm mạnh - Giảng viên áp dụng phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá mang 

tính tích cực. 

- CTĐT có nhiều học phần gắn với đào tạo kiến thức và kỹ năng mềm. 

Điểm cần 

cải tiến 

- Cần tăng cường hoạt động mô phỏng và trải nghiệm trong CTĐT. 

5. Kiểm tra đánh giá Người học 

Điểm mạnh - Sinh viên biết được phương pháp kiểm tra đánh giá từ học phần được 
công bố trên web và từ giảng viên dạy học phần 

- Đánh giá sinh viên đầy đủ bao gồm kiểm tra đầu vào, kiểm tra quá 
trình học tập và kiểm tra cuối khoá 

- Quy trình kiểm tra đánh giá tuân theo quy định và được kiểm soát bảo 
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đảm tính khách quan, minh bạch  

Điểm cần 

cải tiến 
- Một số phương pháp đánh giá chưa đạt hiệu quả cao do ảnh hưởng sỉ 
số lớp 

- Việc tổ chức thi chung nhóm học phần chưa được thực hiện rộng rãi 
dẫn đến sự không đồng nhất trong đánh giá giữa các giảng viên 

- Một số học phần đánh giá chưa phản ánh chính xác mức độ cần đạt của 
chuẩn đầu ra 

6. Chất lượng đội ngũ cán bộ học thuật 

Điểm mạnh - Giảng viên được đào tạo ở nước ngoài và chuyên ngành phù hợp với 
học phần giảng dạy 

- Trường, Khoa và Bộ môn có kế hoạch cụ thể trong việc nâng cao 
chất lượng đào tạo 

- Các quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của giảng viên, lãnh đạo đơn vị 
được thể hiện rõ ràng và có kiểm tra giám sát việc thực hiện để nâng cao 
hiệu quả công việc 

Điểm cần 

cải tiến 

- Tỷ lệ giảng viên trên người học cao nên có thể ảnh hưởng đến chất 

lượng giảng dạy và hạn chế thời gian để giảng viên NCKH.  Cần có kế 

hoạch nhân sự theo lộ trình để tỉ lệ đạt quy định đảm bảo chất lượng 

7. Chất lượng đội ngũ cán bộ phục vụ 

Điểm mạnh - Nhân viên phục vụ văn phòng, thư viện và máy tính đều có trình độ 
chuyên môn nghiệp vụ phù hợp để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao 

- Nhân viên phục vụ có tinh thần trách nhiệm cao, đáp ứng tốt nhu cầu 
của sinh viên 

Điểm cần 

cải tiến 
- Cán bộ phục vụ đôi khi bị quá tải trong công việc nên cần có kế hoạch 

để giảm tải hoặc có chế độ khuyến khích riêng. 

8. Chất lượng người học & Phục vụ người học 

Điểm mạnh - Chất lượng và số lượng sinh viên đầu vào tăng hàng năm. 

- Quá trình tiếp nhận sinh viên được thực hiện đầy đủ, tạo điều kiện tốt 

nhất cho sinh viên hòa nhập với môi trường học tập mới một cách nhanh 

chóng 

- Quá trình học tập của sinh viên được lên kế hoạch và thực hiện. Kết 

quả đánh giá được giám sát và có những giải pháp hỗ trợ kịp thời 

Điểm cần 

cải tiến 

- Việc quảng bá đơn vị và ngành đào tạo còn hạn chế về đối tượng, khu 

vực và hình thức 

- Sinh viên năm nhất dễ bị đối tượng xấu lợi dụng do chưa hiểu được 

môi trường sống mới 

9. Cơ sở vật chất và Hạ tầng 
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Điểm mạnh - Cơ sở vật chất, trang thiết bị giảng dạy, giảng đường, phòng học tương 
đối đáp ứng yêu cầu học tập của sinh viên.  

- Nguồn tài liệu học tập phong phú. 

- Môi trường vui chơi giải trí đảm bảo trong việc rèn luyện sức khỏe. 

- An toàn vệ sinh môi trường đạt yêu cầu. 

Điểm cần 

cải tiến 

- Cần trang bị và đưa vào sử dụng hiệu quả phòng thực hành chuyên 

ngành. 

- Mở rộng hệ thống wifi ở các phòng cần thiết nhằm hỗ trợ công tác 

giảng dạy, học tập. 

- Tiếp tục trang bị máy chiếu LCD, mành hình TV cho các phòng học, 
định kỳ bảo trì, sửa chữa kịp thời. 

- Bố trí khu vực tự học và trao đổi cho sinh viên. 

- Tiếp tục đẩy mạnh mối quan hệ hợp tác quốc tế và doanh nghiệp trong 
việc trang bị cơ sở vật chất cho đơn vị Khoa và Bộ môn. 

10. Nâng cao Chất lượng 

Điểm mạnh - Việc thiết kế CTĐT theo các bước phù hợp. 

- Có tham khảo ý kiến của SV để điều chỉnh CTĐT.  

- CTĐT được đánh giá thường xuyên. 

- Có hệ thống đánh giá chung của trường. 

-  Có xem xét phản hồi của SV khi cải tiến CTĐT. 

- Giảng viên thường xuyên cập nhật, đổi mới phương pháp giảng dạy, 
nâng cao chất lượng đào tạo. 

Điểm cần 

cải tiến 

- Cần tăng cường các môn học thực hành, kiến tập và thực tập tại các cơ 
sở doanh nghiệp. 

- Cần tổ chức lấy ý kiến đa dạng hơn từ các nguồn khác nhau: sinh viên, 
cựu sinh viên, nhà sử dụng lao động, nhu cầu xã hội,... 

- Cần bổ sung, cải tiến kiến thức chuyên môn, kỹ năng mềm cho sinh 
viên. 

- Tạo điều kiện sinh viên và giảng viên trong công tác nghiên cứu khoa 
học. 

11. Đầu ra 

Điểm mạnh - Nhà trường có hệ thống quản lý, giám sát tỷ lệ đầu vào, quả lý sinh 

viên và tỷ lệ thôi học của sinh viên. 

- Trường và Khoa Kinh tế, Bộ môn ý thức tầm quan trọng chất lượng 

sinh viên trong quá trình đào tạo. 

- Trường khoa luôn tích cực tiếp thu ý liến các bên liên quan để nâng 

cao chất lượng đào tạo. 

Điểm cần 

cải tiến 

- Cần tạo điều kiện để sinh viên hoàn thành khóa học trước và đúng hạn 

theo phương thức học tín chỉ. 
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- Cần tăng cường khảo sát đa dạng hơn các bên liên quan, đặt biệt các 

nhà tuyển dụng để đào tạo theo nhu cầu tuyển dụng. 

- Cần có kế hoạch thường xuyên ập nhật, điều chỉnh nội dung giảng dạy, 

đào tạo. 

 

Báo cáo chi tiết kết quả đánh giá nội bộ được trình bày ở phần sau. 

III. Kết luận  

Dựa vào báo cáo tự đánh giá, các minh chứng, tài liệu và phỏng vấn, chương 

trình đào tạo đại học ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, thuộc Bộ môn Quản trị 

dịch vụ du lịch và lữ hành, Khoa Kinh tế, Trường Đại học Cần Thơ được đánh giá 

chung là đạt yêu cầu về chất lượng chương trình đào tạo theo bộ tiêu chuẩn AUN-QA 

cấp chương trình đào tạo. 

Điểm trung bình: 4.6 
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Tiêu chuẩn Điểm số 

1. Kết quả học tập mong đợi 5                                                    

2. Quy cách chương trình đào tạo  4 

3. Nội dung và cấu trúc chương trình 5 

4. Tiếp cận trong Giảng dạy và Học tập 5 

5. Kiểm tra đánh giá Người học 5 

6. Chất lượng đội ngũ cán bộ học thuật 4 

7. Chất lượng đội ngũ cán bộ phục vụ 5 

8. Chất lượng người học & Phục vụ người học 4 

9. Cơ sở vật chất và Hạ tầng 5 

10. Nâng cao Chất lượng 5 

11. Đầu ra 4 

Điểm trung bình 4.6 
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Tiêu 

chuẩn 
Tiêu chí Điểm mạnh Điểm cần cải thiện Điểm 

Điểm 

TB 

1. Kết quả 

học tập 

mong đợi 

1.1. Những KQHT mong đợi 

được xây dựng với cấu trúc rõ 

ràng và có nội dung gắn kết với 

tầm nhìn và sứ mệnh của nhà 

trường [1,2] 

 Kết quả học tập mong đợi có sự 

gắn kết với chuẩn đầu ra của 

CTĐT. 

 Cần bổ sung thêm các 

minh chứng để thể hiện rõ 

hơn sự gắn kết này.   

5  

 

 

 

5 
1.2. Những KQHT mong đợi bao 

gồm những kết quả về chuyên 

môn lẫn phổ quát (nghĩa là kỹ 

năng có thể chuyển giao) [3] 

 KQHT mong đợi bao gồm 

những kết quả chuyên môn lẫn 

phổ quát. 

 Cần bổ sung thêm các 

minh chứng cho phần kỹ 

năng. 

4 

1.3. Những KQHT mong đợi phản 

ánh rõ ràng yêu cầu của các BLQ 

[4] 

 KQHT mong đợi được thiết kế 

dựa trên việc tham khảo các bên 

liên quan.  

 Cần bổ sung chi tiết kết 

KQHT nào được đưa vào 

chương trình là của bên liên 

quan nào 

5 

2. Quy 

cách 

Chương 

trình 

2.1. Thông tin trong quy cách 

chương trình phải đầy đủ và cập 

nhật [1, 2] 

 Quy cách chương trình khá đầy 

đủ. 

 Cần bổ sung thông tin khi 

nào thì quy cách chương trình 

được cập nhật. 

4 4 

2.2. Thông tin trong quy cách học 

phần phải đầy đủ và cập nhật [1, 

 Quy cách học phần bao gồm 

đầy đủ các thông tin theo quy 

 Cần bổ sung minh chứng là 

3 đề cương học phần trong 

4 
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Tiêu 

chuẩn 
Tiêu chí Điểm mạnh Điểm cần cải thiện Điểm 

Điểm 

TB 

2] định của Trường Đại học Cần 

Thơ. 

CTĐT. 

2.3. Quy cách chương trình và 

quy cách học phần được thông tin 

đến và trình bày sẵn cho các BLQ 

[1, 2] 

 Quy cách chương trình và quy 

cách học phần được thông tin đến 

và trình bày sẵn cho các BLQ. 

 Cần bổ sung minh chứng là 

đường link dẫn đến CTĐT và 

đề cương học phần.  

4 

3. Nội 

dung và 

Cấu trúc 

Chương 

trình 

3.1. Chương trình môn học được 

thiết kế dựa trên nguyên lý kiến 

tạo đồng bộ với những KQHT 

mong đợi [1] 

 Quy cách CTĐT được xây 

dựng dựa trên quy cách của 

Trường ĐHCT, có nêu rõ các 

chuẩn đầu ra và cung cấp đầy đủ 

thông tin về CTĐT. 

 Cần bổ sung ma trận chỉ rõ 

sự đồng bộ của CT môn học 

và KQHT mong đợi.  

5 5 

3.2. Mỗi học phần trong chương 

trình môn học có sự đóng góp rõ 

ràng giúp đạt được những KQHT 

mong đợi [2] 

 Các học phần có sự gắn kết 

chặt chẽ, giúp đạt được KQHT 

mong đợi. 

 Nhà tuyển dụng cần được 

tiếp cận đầy đủ thông tin về 

quy cách CTĐT. 

4 

3.3. Chương trình môn học hợp lý 

về cấu trúc, trình tự, gắn kết và 

cập nhật [3, 4, 5, 6] 

 CTĐT có sự cân đối tốt giữa 

các khối kiến thức, có sự liên 

thông giữa các học phần. 

 Cần tăng cường học phần 

trải nghiệm thực tế trong 

CTĐT. 

5 

4. Tiếp 4.1. Triết lý giáo dục được tuyên  Triết lý giáo dục được tuyên  Cần bổ sung minh chứng 5  
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Tiêu 

chuẩn 
Tiêu chí Điểm mạnh Điểm cần cải thiện Điểm 

Điểm 

TB 

cận trong 

Giảng dạy 

và Học 

tập 

ngôn mạch lạc và thông tin tới tất 

cả các BLQ [1] 

ngôn mạch lạc. về việc triết lý này được 

thông tin đến tất cả các bên 

liên quan. 

4.2. Hoạt động dạy và học dựa 

trên nguyên lý kiến tạo đồng bộ 

giúp đạt được những KQHT mong 

đợi [2, 3, 4, 5] 

 Giảng viên áp dụng phương 

pháp dạy học và kiểm tra đánh 

giá mang tính tích cực. 

 

 Không có 5 

4.3. Hoạt động dạy và học tăng 

cường việc học tập suốt đời [6] 

 CTĐT có nhiều học phần gắn 

với đào tạo kiến thức và kỹ năng 

mềm. 

 Cần tăng cường hoạt động 

mô phỏng và trải nghiệm 

trong CTĐT. 

4 

5. Kiểm 

tra đánh 

giá Người 

học 

5.1. Hoạt động kiểm tra đánh giá 

người học có kết cấu đồng bộ với 

việc đạt được những KQHT mong 

đợi [1, 2] 

 Đánh giá sinh viên bao gồm 
kiểm tra đầu vào, kiểm tra quá 
trình học tập của sinh viên và 
kiểm tra cuối khoá 

 Cần thêm MC các HP đáp 

ứng chuẩn đầu ra , đạt kết quả 

học tập mong đợi 

4 5 

5.2. Hoạt động kiểm tra đánh giá 

người học bao gồm lịch trình, 

phương pháp, qui định, trọng số, 

đáp án chấm điểm và thang điểm 

xếp loại phải rõ ràng và được 

 Hình thức đánh giá học phần 
được người dạy công bố trước ở 
buổi học đầu tiên, và thông tin 
đầy đủ ở các đề cương chi tiết 
học phần của mỗi môn học. 

 Cần thêm MC về lịch thi, 

đáp án có thang điểm của  HP 

tiêu biểu 

5 
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Tiêu 

chuẩn 
Tiêu chí Điểm mạnh Điểm cần cải thiện Điểm 

Điểm 

TB 

thông tin tới người học [4, 5] 

5.3. Sử dụng những phương pháp 

kiểm tra đánh giá bao gồm đáp án 

chấm điểm và thang điểm nhằm 

bảo đảm kiểm tra đánh giá người 

học có độ giá trị, độ tin cậy, và sự 

công bằng [6, 7] 

 Phương pháp kiểm tra đánh giá 

bao gồm đáp án chấm điểm và 

thang điểm bảo đảm được việc 

kiểm tra đánh giá người học có 

độ giá trị, độ tin cậy và sự công 

bằng 

 Làm rõ thêm về tình trạng 

khiếu nại, phàn nàn của người 

học về sự thiếu công bằng, 

minh bạch trong sử dụng các 

phương pháp kiểm tra đánh 

giá và cách giải quyết 

5 

5.4. Thông tin phản hồi về kiểm 

tra đánh giá người học phải kịp 

thời và giúp cải thiện việc học [3] 

 Thông tin phản hồi về kiểm tra 

đánh giá người học kịp thời 

 5 

5.5. Người học dễ dàng tiếp cận 

được những thủ tục khiếu nại và 

phúc khảo [8] 

 Thủ tục khiếu nại và phúc khảo 

đơn giản, nhiều hình thức giúp 

người học dễ dàng tiếp cận. 

 Cần ghi nhận thêm số 

lượng sinh viên làm thủ tục 

phúc khảo và kết quả phúc 

khảo  

5 

6. Chất 

lượng đội 

ngũ cán 

bộ học 

thuật 

6.1. Việc quy hoạch đội ngũ cán 

bộ học thuật (có tính đến kế thừa, 

thăng tiến, tái phân công, chấm 

dứt hợp đồng, và hưu trí) được 

thực hiện giúp đáp ứng trọn vẹn 

 Quy hoạch đội ngũ cán bộ học 

thuật được thực hiện tốt giúp đáp 

ứng được nhu cầu giáo dục, 

nghiên cứu và phục vụ 

 

 Kế hoạch phát triển chuyên 

môn GV của BM cần hướng 

đến việc mở ngành chất ượng 

cao và bậc sau đại học 

4 4 
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Tiêu 

chuẩn 
Tiêu chí Điểm mạnh Điểm cần cải thiện Điểm 

Điểm 

TB 

nhu cầu giáo dục, nghiên cứu và 

phục vụ [1] 

6.2. Tỷ lệ giảng viên trên người 

học và khối lượng công việc được 

đo lường và theo dõi giúp cải 

thiện chất lượng giáo dục, nghiên 

cứu và phục vụ [2] 

 Tỷ lệ giảng viên có trình độ 

sau đại học 100% 

Tỷ lệ GV trên người học cao.  

Cần điều chỉnh kế hoạch nhân 

sự kịp thời để tỉ lệ đạt quy 

định đảm bảo chất lượng 

4 

6.3. Các tiêu chí tuyển chọn bao 

gồm đạo đức và tự do học thuật áp 

dụng cho việc bổ nhiệm, phân 

công và thăng tiến được xác định 

và thông tin [4, 5, 6, 7] 

 Trường, Khoa thực hiện tốt 

quy trình tuyển dụng và quy định 

bổ nhiệm, phân công và thăng 

tiến 

 

 4 

6.4. Năng lực cán bộ học thuật 

được xác định và đánh giá [3] 

 Giảng viên có trình độ chuyên 

môn cao, được SV, cựu SV đánh 

giá tốt 

 5 

6.5. Nhu cầu đào tạo và phát triển 

đội ngũ cán bộ học thuật được xác 

định và có các hoạt động được 

triển khai giúp đáp ứng trọn vẹn 

 Việc đào tạo và phát triển đội 

ngũ cán bộ học thuật được lên kế 

hoạch và có các hoạt động để 

triển khai  

 Cần đánh giá việc thực 

hiện nhu cầu đào tạo đội ngũ 

GV hằng năm và kết quả đạt 

được  

4 
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Tiêu 

chuẩn 
Tiêu chí Điểm mạnh Điểm cần cải thiện Điểm 

Điểm 

TB 

các nhu cầu này [8] 

6.6. Việc quản lý thực hiện công 

việc học thuật bao gồm khen 

thưởng và ghi công được thực 

hiện giúp khích lệ và trợ giúp việc 

giáo dục, nghiên cứu và phục vụ 

[9] 

 Khoa có hình thức khen 

thưởng riêng bên cạnh các hình 

thức khen thưởng của trường để 

khích lệ đội ngũ cán bộ thực hiện 

tốt nhiệm vụ. 

 Thường xuyên kiểm tra 

tiến trình phấn đấu của giảng 

viên và tạo điều kiện để họ 

hoàn thành tiến trình phấn 

đấu. 

5 

6.7. Loại hình và số lượng các 

NCKH của cán bộ học thuật được 

xác lập, giám sát và đối sánh 

nhằm đạt được sự tiến bộ [10] 

  Hoạt động NCKH và xuất 

bản của giảng viên còn hạn 

chế. Cần có giải pháp để tăng 

cường công tác NCKH trong 

thời gian tới 

3  

7. Chất 

lượng đội 

ngũ cán 

bộ phục 

vụ 

7.1. Việc quy hoạch đội ngũ cán 

bộ phục vụ (làm việc tại thư viện, 

phòng thí nghiệm, bộ phận công 

nghệ thông tin và dịch vụ trợ giúp 

người học) được thực hiện giúp 

đáp ứng trọn vẹn nhu cầu giáo 

dục, nghiên cứu và phục vụ [1] 

 Đội ngũ cán bộ phục vụ đáp 

ứng được nhu cầu giáo dục 

  5 5 
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Tiêu 

chuẩn 
Tiêu chí Điểm mạnh Điểm cần cải thiện Điểm 

Điểm 

TB 

7.2. Các tiêu chí tuyển chọn áp 

dụng cho việc bổ nhiệm, phân 

công và thăng tiến được xác định 

và thông tin [2] 

 Thực hiện đúng theo quy định 

của Bộ GD & ĐT, trường Đại học 

Cần Thơ 

  5 

7.3. Năng lực cán bộ phục vụ 

được xác định và đánh giá [3] 

 Nhân lực đội ngũ cán bộ phục 

vụ đủ và đáp ứng được nhu cầu 

hỗ trợ giảng dạy và học tập.  

  5 

7.4. Nhu cầu đào tạo và phát triển 

đội ngũ cán bộ phục vụ được xác 

định và có các hoạt động được 

triển khai giúp đáp ứng trọn vẹn 

các nhu cầu này [4] 

   Cần nhiều MC hơn về nhu 

cầu đào tạo và phát triển đội 

ngũ cán bộ phục vụ  

 

4 

7.5. Việc quản lý thực hiện công 

việc phục vụ bao gồm khen 

thưởng và ghi công được thực 

hiện giúp khích lệ và trợ giúp việc 

giáo dục, nghiên cứu và phục vụ 

[5] 

 Thực hiện tốt ở cấp Trường và 

Khoa 

 5 

8. Chất 8.1. Chính sách tiếp nhận người  Chính sách tiếp nhận người  Chưa thể hiện rõ nội dung 4 4 
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Tiêu 

chuẩn 
Tiêu chí Điểm mạnh Điểm cần cải thiện Điểm 

Điểm 

TB 

lượng 

người học 

& Phục 

vụ người 

học 

học và các tiêu chí tuyển sinh 

được xác định, thông tin, công bố, 

và cập nhật [1] 

học và các tiêu chí tuyển sinh 

được xác định, thông tin, công bố, 

và cập nhật tốt 

về Cách thức truyền thông 

các thông tin tới các BLQ tại 

đơn vị 

8.2. Các phương pháp và tiêu chí 

lựa chọn người học được xác định 

và đánh giá [2] 

 Các phương pháp và tiêu chí 

lựa chọn người học được xác định 

tốt 

 Cần nhiều MC hơn  5 

8.3. Có hệ thống giám sát thỏa 

đáng về tiến độ, thành tích học 

thuật, và khối lượng học tập của 

người học [3] 

 Có hệ thống giám sát đáp ứng 

yêu cầu 

 Hệ thống giám sát bao gồm 

cả con người và văn bản, các 

phần mềm quản lý. Vì vậy, 

cần thêm thông tin về con 

người và văn bản để đủ ý hơn 

4 

8.4. Tư vấn về học thuật, các hoạt 

động ngoại khóa, các cuộc thi tài 

trong người học, và các dịch vụ 

trợ giúp người học có sẵn giúp cải 

thiện việc học và năng lực nghề 

nghiệp [4] 

 Đa dạng các hoạt động giúp 

người học cải thiện việc học và 

năng lực nghề nghiệp 

 Cần ghi nhận cụ thể thông 

tin về hoạt động Seminar, 

giao lưu thực tập, ngoại 

khóa… 

4 

8.5. Môi trường tự nhiên, xã hội, 

và tâm lý có lợi cho giáo dục và 

 Môi trường tự nhiên xã hội, và 

tâm lý rất tốt 

  5 
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Tiêu chí Điểm mạnh Điểm cần cải thiện Điểm 

Điểm 

TB 

nghiên cứu cũng như an lành cho 

mọi người [5] 

9. Cơ sở 

vật chất 

và Hạ 

tầng 

9.1. Cơ sở vật chất và trang thiết 

bị phục vụ dạy và học (giảng 

đường, phòng học, phòng đồ 

án/dự án…) đầy đủ và cập nhật 

giúp thực hiện hoạt động giáo dục 

và nghiên cứu [1] 

 Phòng học và trang thiết bị 

phục vụ giảng dạy và nghiên cứu 

tương đối đáp ứng yêu cầu học 

tập của sinh viên. 

 Số lượng sinh viên ngày 
càng tăng, trang thiết bị giảng 
dạy, phòng học cần tăng 
thêm. 

 Tiếp tục trang bị máy chiếu 

LCD và màn hình TV cho các 

phòng học. 

5 5 

9.2. Thư viện và tài nguyên thư 

viện đầy đủ và cập nhật giúp thực 

hiện hoạt động giáo dục và nghiên 

cứu [3, 4] 

 Thư viện trung tâm với nguồn 

tài liệu phong phú. 

 Tài liệu chuyên môn tử thư 

viện khoa Kinh tế đã chuyển về 

cho từng bộ môn hỗ trợ tham 

khảo cho giảng viên và sinh viên. 

 

 Cần tăng cường hệ thống 
thu viện điện tữ phục vụ 
giảng dạy và nghiên cứu 

 Bổ sung giáo trình và tài 
liệu tiếng việt và tiếng Anh 
chuyên ngành. 

 Cần trang bị khu vực tự 

học và trao đổi cho sinh viên. 

4 

9.3. Phòng thí nghiệm và trang 

thiết bị đầy đủ và cập nhật giúp 

thực hiện hoạt động giáo dục và 

 Do đặc thù của ngành không 

cần đầu tư thiết bị thí nghiệm. 

ngành 

 Cần khai thác hiệu quả 

phòng chuyên đề, phòng mô 

phỏng cho ngành nghề của 

4 
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chuẩn 
Tiêu chí Điểm mạnh Điểm cần cải thiện Điểm 

Điểm 

TB 

nghiên cứu [1, 2]  mình 

9.4. Cơ sở vật chất cho công nghệ 

thông tin gồm hạ tầng dành cho 

học tập trực tuyến đầy đủ và cập 

nhật giúp thực hiện hoạt động 

giáo dục và nghiên cứu [1, 5, 6] 

 Hệ thống máy tính của Trường, 

Khoa đáp ứng đủ nhu cầu của SV. 

 Hệ thống Internet và wifi từng 

bước được cải thiện. 

 Cần cập nhật và bổ sung 

phần mềm chuyên môn phục 

vụ giảng dạy, nghiên cứu. 

5 

9.5. Các tiêu chuẩn về môi trường, 

y tế và an toàn; và điều kiện tiếp 

cận cho những cá nhân có nhu cầu 

đặc biệt được xác định và thực 

hiện [7] 

 Hệ thống vệ sinh môi trường, y 

tế khám bệnh, vui chơi giải trí tổ 

đạt yêu cầu.  

 Cần bổ sung thêm các 

phương tiện an toàn vệ sinh 

môi trường, khu vui chơi giài 

trí và khám chữa bệnh và điều 

trị sinh viên. 

5 

10. Nâng 

cao Chất 

lượng 

10.1. Nhu cầu và ý kiến phản hồi 

từ các BLQ được dùng làm ý kiến 

ban đầu giúp thiết kế và phát triển 

chương trình môn học [1] 

 Việc thiết kế chương trình đào 
tạo theo các bước phù hợp. 

  Phát triển chương trình đào tạo 
dựa trên cơ sở các thông tin đóng 
góp của các bên liên quan 

 

 Hội đồng khoa học và đào 

tạo của trường, khoa và bộ 

môn cần thường xuyên tổ 

chức lấy ý kiến của cán bộ 

chuyên môn và các bên liên 

quan trong việc cải tiến 

chương trình đào tạo. 

5 

5 

10.2. Tiến trình thiết kế và phát  Tiến trình thiết kế và phát triển  Cần thường xuyên cải tiến 5 
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Tiêu chí Điểm mạnh Điểm cần cải thiện Điểm 

Điểm 

TB 

triển chương trình môn học được 

xác lập và phải được đánh giá và 

cải tiến [2] 

chương trình môn học được xác 

lập, đánh giá cải tiến theo hệ 

thống trường, khoa, bộ môn sau 

mỗi hai năm một lần. 

cập nhật nội dung chương 

trình, trên cơ sở phản hồi từ 

các bên liên quan. 

10.3. Tiến trình dạy và học và 

hoạt động kiểm tra đánh giá người 

học được rà soát và đánh giá liên 

tục giúp bảo đảm sự phù hợp và 

đồng bộ [3] 

 Hệ thống quả lý giảng dạy và 

đánh giá được Phòng Đào tạo, 

Trung tâm Quản lý Chất lượng 

trường và khoa thường xuyên, 

đồng bộ đánh giá định kỳ mỗi học 

kỳ trong năm học. 

 Cần đưa ra các tiêu chí, 

phương thức đánh giá, tập 

huấn đánh giá và phổ biến 

tính đánh giá khách quan từ 

các bên liên quan, từ sinh 

viên đánh giá giáo viên giảng 

dạy môn học. 

5 

10.4. Thành quả từ NCKH được 

sử dụng giúp cải tiến việc dạy và 

học [4] 

 Trường luôn khuyến khích cán 

bộ, sinh viên tham gia hoạt động 

nghiên cứu khoa học. 

 Khoa và Bộ môn thường xuyên 

tổ chức seminar, báo cáo chuyên 

để liên quan ngành nghề học. 

 Bộ môn QTDVDLLH cần 

đặt chỉ tiêu, động viên, tổ 

chức CB, SV tham gia NCKH 

nhắm bổ sung trong công tác 

giảng dạy, tư vấn doanh 

nghiệp,… 

4 

10.5. Chất lượng cơ sở vật chất và 

các dịch vụ trợ giúp (trong thư 

 Cơ sở vật chất và các dịch vụ 

hỗ trợ giúp giảng viên, người học 

 Tiếp tục đẩy mạnh mối 

quan hệ trường, hợp tác quốc 
4 
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Tiêu 

chuẩn 
Tiêu chí Điểm mạnh Điểm cần cải thiện Điểm 

Điểm 

TB 

viện, phòng thí nghiệm, bộ phận 

công nghệ thông tin và dịch vụ 

phục vụ/trợ giúp người học) phải 

được đánh giá và cải tiến [5] 

từng bước cải tiến nâng cao giúp 

công tác giảng dạy, nghiên cứu 

khoa học, nâng cao chất lượng 

tế và doanh nghiệp trong việc 

trang bị cơ sở vật chất cho 

đơn vị Khoa và Bộ môn. 

10.6. Cơ chế phản hồi thông tin từ 

các BLQ có tính hệ thống và phải 

được đánh giá và cải tiến [6] 

 Khoa Kinh tế và Bộ môn 

QTDVDLLH có hệ thống thường 

xuyên tổ chức lấy ý kiến phản hồi 

từ các bên liên quan thông qua hệ 

thống trực tuyến của TT QLCL 

 Cần cải thiện, mở rộng hệ 

thống, thời gian thu thập phản 

hồi thông tin từ các bên liên 

quan trong việc cải tiến, đánh 

giá chương trình đào tạo. 

5 

11. Đầu ra 11.1. Tỷ lệ đậu và tỷ lệ thôi học 

được xác lập, giám sát và đối sánh 

hướng tới sự cải thiện [1] 

 Trường (phòng Đào tạo và TT 

ĐBCL) có hệ thống theo dõi chỉ 

tiêu số lượng sinh viên đầu vào 

cho mỗi ngành đào tạo, tỷ lệ thôi 

học. 

 Thường xuyên giám xác và có 

đối sách cải thiện. 

 Trường và Khoa cần có 

chính sách, chiến lược quản 

bá các ngành đào tạo của 

trường, khoa trên các phương 

tiện, hệ thống thông tin đại 

chúng. 

4 

4 

11.2. Thời gian tốt nghiệp trung 

bình được xác lập, giám sát và đối 

sánh hướng tới sự cải thiện [1] 

 Thời gian tốt nghiệp đuợc thực 

hiện theo hình thức tín chỉ và 

công tác học vụ, giúp cơ hội sinh 

 Cần cải thiện qui định cụ 

thể môn học tiên quyết, bắt 

buộc và các môn học tự chọn 

5 
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Tiêu 

chuẩn 
Tiêu chí Điểm mạnh Điểm cần cải thiện Điểm 

Điểm 

TB 

viên chọn đăng ký cho từng học 

kỳ, rút ngắn thời gian học tập. 

phù hợp nguyện vọng của 

sinh viên. 

11.3. Năng lực nghề nghiệp của 

người học tốt nghiệp từ chương 

trình được xác lập, giám sát và đối 

sánh hướng tới sự cải thiện [1] 

 Năng lực nghề nghiệp của SV 

được xác lập trong theo chuẩn 

đầu ra trong CTĐT. 

 Năng lực sinh viên tốt nghiệp 

được đánh giá từ cơ quan doanh 

nghiệp sử dụng lao động và phản 

hồi cho Khoa, bộ môn 

 Thường xuyên cần thu thập 

thông tin từ các bên liên quan 

nhằm nâng cao kỷ năng nghề 

nghiệp sau khi tốt nghiệp. 4 

11.4. Loại hình và số lượng 

NCKH do người học thực hiện 

được xác lập, giám sát và đối sánh 

hướng tới sự cải thiện [2] 

 Trường, khoa và bộ môn 

khuyến khích các loại hình và số 

lượng NCKH đối với cán bộ và 

sinh viên thực hiện hàng năm. 

 Bộ môn cần phổ biến, nêu 

chỉ tiêu số lượng NCKH hàng 

năm cho cán bộ và sinh viên. 
4 

11.5. Mức độ hài lòng của các 

BLQ được xác lập, giám sát và 

đối sánh hướng tới sự cải thiện [3] 

 Việc lấy ý kiến phản hồi từ 

CBLQ  đã giúp cải thiện chương 

trình, nâng cao chất lượng đầu ra 

của sinh viên 

 Thường xuyên  thu thập 

thông tin từ CBLQ thông qua 

nhiều phương thức, phương 

tiện đại chúng 

4 
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ĐIỂM MẠNH

• Nhìn chung, Chương trình Quản trị Dịch vụ du lịch và Lữ hành
có sự tương thích giữa kết quả học tập mong đợi và chuẩn đầu
ra của CTĐT.

• CTĐT đã tạo sự gắn kết với các bên liên quan (cựu sinh viên,
doanh nghiệp).

• Phương pháp giảng dạy và đánh giá đa dạng.

• Có sự hỗ trợ từ cố vấn học tập, giảng viên và cán bộ hỗ trợ.
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ĐIỂM CẦN CẢI TIẾN 

• CTĐT cần bổ sung các học phần nhằm tăng cường hơn nữa kỹ
năng mềm cho sinh viên đặc biệt là khả năng thích ứng trong
môi trường làm việc.

• Học phần thực tập thực tế cần tăng cường hơn thời gian trải
nghiệm. Tạo điều kiện cho sinh viên chủ động tìm nơi thực tập,
kiến tập. Nên quản lý hiệu quả hơn thời gian thực tập, kiến tập
của sinh viên.

• Tạo điều kiện cho SV có cơ hội thực hành thường xuyên (phòng
mô hình, liên kết với Trung tâm đào tạo nghề).

 
 
 
 

ĐIỂM CẦN CẢI TIẾN 

• CTĐT nên tăng cường khối kiến thức chuyên môn về lữ hành.

• CTĐT nên được lồng ghép đào tạo cấp chứng chỉ nghề.

• Cần có giải pháp để khắc phục các học phần có môn tiên quyết
không có trong CTĐT.

• Tăng cường năng lực tiếng Anh chuyên ngành cho SV.

• Cần khuyến khích CB và SV đẩy mạnh hoạt động NCKH.

• Mời doanh nghiệp tham gia buổi giao lưu tọa đàm chia sẻ kinh
nghiệm, tư vấn cho CB và SV.
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TRƢỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

          KHOA KINH TẾ                                      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

 

GIẢI TRÌNH GÓP Ý CỦA CHUYÊN GIA THẨM ĐỊNH  

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHẤT LƯỢNG CAO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC 

NGÀNH QUẢN TRỊ DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ LỮ HÀNH  

 

I. GIẢI TRÌNH GÓP Ý CỦA TS. HÀ THỊ THÙY DƯƠNG 

 . M c     , ch ẩn đầ  ra c a ch  n   r nh đ o  ạo  

- Mục tiêu của CTĐT: Có sự  khác biệt và vƣợt trội so với chƣơng trình đại trà, 

cụ thể: Khối kiến thức cơ sở ngành đƣợc giảng dạy bắng Anh ngữ; khối kiến thức 

chuyên ngành đƣợc thiết kế với thời lƣợng nhiều hơn (10 TC); số giờ thực hành kiến 

tập nhiều hơn; Có sự tham gia giảng dạy của GV nƣớc ngoài; sinh viên có cơ hội học 

trao đổi ở nƣớc ngoài; sinh viên phải tham gia nhóm nghiên cứu do GV hƣớng dẫn; 

Các kỹ năng mềm đƣợc chú trọng, kỹ năng Anh ngữ đƣợc ƣu tiên hàng đầu, SV đƣợc 

Trƣờng/khoa giới thiệu việc làm và có hội tốt hơn trong việc học tập và nâng cao trình 

độ sau khi tốt nghiệp. Nhƣ vậy với những điểm mạnh của chƣớng trình , minh chứng 

cho sự vƣợt trội và ƣu thế của CTĐT. 

- Chuẩn đầu ra: Phù hợp với mục tiêu đào tạo và đáp ứng nhu cầu nhân lực của 

ngành. Đề án đƣợc biên soạn khá tốt ở nội dung này. 

 . C    rúc ch  n   r nh đ o  ạo 

Phân bổ tỷ lệ khá hợp lý. Số tín chỉ của Chƣơng trình bao gồm Khối kiến thức 

đại cƣơng, khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp trong đó khối kiến thức Chuyên 

ngành với 53 Tín chỉ là khá tốt đáp ứng đặc tính của chƣơng trình chất lƣợng cao. Số 

Tín chỉ  các học phần giảng dạy bằng tiếng Anh trong chƣơng trình là 27% là phù hợp 

với yêu cầu của phƣơng thức đào tạo chất lƣợng cao. Việc bố trí thêm 20 TC tiếng Anh 

tăng cƣờng là ƣu thế của chƣơng trình.  

3. Nộ  d n  c a ch  n   r nh đ o  ạo 

Đánh   á ch n :  

Nội dung của chƣơng trình nhìn chung đạt yêu cầu, các môn học với các nội 

dung từ lý thuyết, thực hành  và kỹ năng đáp ứng tốt với mục tiêu xây dựng chƣơng 

trình đào tạo chất lƣợng cao,  phù hợp với mục tiêu và chuẩn đầu ra của chƣơng trình 

đào tạo. 
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Các môn học ở phần kiến thức chuyên ngành: phần bắt buộc với 8 môn học 

trong đó: (i) môn Phƣơng pháp phân tích trong nghiên cứu du lịch chỉ chuyên về 

nghiên cứu định lƣợng là chƣa đầy đủ vì hiện nay các nghiên cứu trong lĩnh vực du lịch 

sử dụng phƣơng pháp định tính khá nhiều đặc biệt là châu Âu. (ii) Môn học về  Du lịch 

di sản trong đó có trọng tâm  về văn hóa di sản văn hóa Việt Nam, bảo tồn và phát triển 

di sản – nên chăng đƣợc xem xét đƣa vào chƣơng trình vì đây là những kiến thức rất 

cần thiết cho nhân sự làm trong ngành du lịch. Trong phần tự chọn của Khối kiến thức 

chuyên ngành: đề xuất đƣa môn Luật du lịch vào phần này (2TC) 

 Học phần Phương pháp phân tích trong nghiên cứu du lịch , bao hàm những 

phương pháp, kỹ thuật phân tích định lượng và định tính. Nhóm biên soạn sẽ rà soát và 

điều chỉnh mội dung đề cương của học phần này theo góp ý của chuyên gia.  

 Liên quan đến góp ý đưa vào CTĐT học phần Du lịch di sản, do mục tiêu đào 

tạo và CĐR của CTĐT cung cấp cho sinh viên tập trung vào kiến thức quản trị và kinh 

doanh đối với lĩnh vực du lịch, vì vậy CTĐT chỉ bao gồm một vài học phần liên quan 

đến tổng quan về du lịch thuộc ngành Hướng dẫn viên du lịch như địa lý du lịch thế 

giới, du lịch sinh thái, và bản đồ du lịch. 

 Đối với góp ý đề xuất học phần về Luật du lịch vào CTĐT, do nội dung của Luật 

du lịch không nhiều, hơn nữa còn một số chủ trương và chính sách khác (như Nghị 

quyết, Nghị định, Thông tư, Quyết định,…) có liên quan đến ngành du lịch. Vì vậy, 

những nội dung này sẽ được lồng ghép trong học phần Seminar Quản trị dịch vụ du 

lịch và lữ hành. 

Khối kiến thức chuyên sâu: khá tốt và đáp ứng đƣợc yêu cầu đầu ra về nhân sự 

làm việc trong ngành cũng nhƣ chuẩn đầu ra của chƣơng trình chất lƣợng cao. 

 . Đ  c  n  ch       c a h c phần   n h c  

- Về mục tiêu: Nhìn chung các đề cƣơng viết tốt nội dung này. 

- Về nội dung: Phù hợp với Chuần đầu ra và mục tiêu của môn học cũng nhƣ 

mục tiêu của chƣơng trình đào tạo. 

- Phƣơng pháp giảng dạy: Một số môn học nên tăng phần thực hành tại lớp và 

tại doanh nghiệp, có thêm báo cáo chuyên đề của Doanh nghiệp thì sẽ hiệu quả hơn ( ví 

dụ nhƣ môn Quản trị kinh doanh lƣu trú, môn Kinh tế du lịch và Môi trƣờng) 

- Phƣơng pháp đánh giá: Việc bố trí điểm thành phần các môn học trong khối 

kiến thức chuyên ngành và cơ sở ngành, kiến thức chuyên sâu – nhìn chung là hợp lý . 
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- Tài liệu tham khảo:  đáp ứng khá tốt yêu cầu của môn học; tuy nhiên một số 

môn nên cho thêm tài liệu tham khảo của nƣớc ngoài đặc biệt là các môn học thuộc 

khối kiến thức chuyên ngành và kiến thức chuyên sâu. 

5. Năn  lực đ o  ạo  

Đây là ƣu điểm trong Đề án, điều kiện về đội ngũ cán bộ là hoàn toàn đáp ứng 

yêu cầu của chƣơng trình chất lƣợng cao với đa số ở trình độ Tiến sỹ, học tập và 

nghiên cứu ở nƣớc ngoài, có nhiều nghiên cứu liên quan và có kinh nghiệm giảng dạy. 

Các yếu tố về cơ sở vật chất, phòng thực nghiệm-tình huống là phù hợp. Về thƣ viện, 

trang web: Tƣơng đối tốt, đáp ứng cơ bản cho chƣơng trình. 

K   l ận ch n : Đạt yêu cầu, đề án trình bày hợp lý, nội dung đáp ứng khá tốt yêu 

cầu của chương trình chất lượng cao, các môn học được đưa vào phần kiến thức 

chuyên ngành và chuyên sâu phù hợp với nhu cầu nhân lực trong ngành và đáp 

ứng  chuẩn đầu ra.  

 

II. GIẢI TRÌNH GÓP Ý CỦA TS. NGUYỄN ĐỨC TRÍ 

 . M c     , ch ẩn đầ  ra c a ch  n   r nh đ o  ạo  

- Mục tiêu của CTĐT: có tính thuyết phục cao vì nhắm đến việc đào tạo nguồn nhân 

lực có chất lƣợng cao cho ngành Quản trị Dịch vụ du lịch và lữ hành. Tuy nhiên, cũng 

cần nhìn nhận rằng các mục tiêu còn khá tổng quát, chƣa lƣợng hoá và có cơ sở đo 

lƣờng đƣợc. Điều đó sẽ khó giúp đánh giá đƣợc chƣơng trình một khi đã triển khai. 

- Chuẩn đầu ra: Hồ sơ chƣa đƣa ra đƣợc chuẩn đầu ra rõ ràng và cụ thể (Trang 13-17) 

mặc dù có tiêu đề mục tiêu đào tạo và chuẩn đầu ra. Thay vào đó, trong phần này, hồ 

sơ mới nêu đƣợc các mục tiêu chung, mục tiêu cụ thể, kỹ năng và thái độ.  

 Tổ biên soạn đề án đã tách nội dung của mục tiêu đào tạo và chuẩn đầu ra theo 

góp ý của chuyên gia thẩm định. Trong đó, các mục tiêu đào tạo chung của CTĐT 

được thiết kế theo Khung trình độ quốc gia Việt Nam (Quyết định 1982/QĐ-TTG, ngày 

18/10/2016) và Hướng dẫn điều chỉnh CTĐT trình độ đại học Công văn 2223/ĐHCT, 

ngày 19/10/2018). 

- Xét về yếu tố ‘chất lƣợng cao’, hồ sơ có thuyết minh về sự khác biệt giữa ‘chất 

lƣợng cao’ và ‘đại trà’. Tuy nhiên, ta cần hiểu rằng không phải chất lƣợng cao là phải 
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dạy nhiều hơn hay chỉ dựa vào sự dạy nhiều hơn (hồ sơ này đề cập rằng dạy nhiều hơn 

10 tín chỉ so với chƣơng trình đại trà). 

Tổ biên soạn đề án xây dựng CTĐT CLC với 146 tín chỉ nhiều hơn 5 tín chỉ so 

với CTĐT đại trà, chủ yếu bổ sung, tăng cường các học phần kỹ năng mềm như Quản 

trị sự thay đổi, thực hành xây dựng nhóm,… 

  . C    rúc ch  n   r nh đ o  ạo 

- Tổng thời lƣợng của chƣơng trình là 145 tín chỉ (các bảng ghi ở các trang 20 – 

25 thì ghi là 146 TC), có thời gian học từ 4 năm (tối thiểu) và có thể kéo dài đến 8 năm 

(tối đa). 

Tổ biên soạn đã rà soát, điều chỉnh thống nhất CTĐT với 146 tín chỉ và có thời 

gian đào tạo tối thiểu là 4 năm và tối đa là 8 năm theo quy định. 

- Hồ sơ này không cho thấy việc phân bổ tƣơng xứng giữa phần thực hành và lý 

thuyết, mà chủ yếu là dành thời gian cho lý thuyết và có rất ít thời gian cho thực hành. 

Phần lớn các học phần thuộc khối kiến thức chuyên ngành và chuyên sâu được 

thiết kế nội dung bao gồm thời gian giảng dạy lý thuyết và thời gian thực hành theo 

các hình thức khác nhau phụ thuộc đặc điểm của học phần. Điển hình như thực tập  

tại các bộ phận nghiệp vụ của nhà hàng, khách sạn, resor; thăm quan, trải nghiệm 

nghiệp vụ phục vụ quầy bar của nhà hàng; thực hành nhóm báo cáo chuyên đề của 

học phần,… 

Về số lƣợng tín chỉ trong mỗi học kỳ và bố trí học vào học kỳ 3 sẽ tạo thách 

thức cho sinh viên. 

Hầu hết các học phần được tổ chức giảng dạy trong 2 học kỳ chính trong năm 

học; trừ các học phần Giáo dục quốc phòng được tổ chức học tập trung vào học kỳ 3 

của năm thứ 1. Đồng thời, các học phần thực tập nghiệp vụ tại khách sạn, nhà hàng 

cũng được tổ chức vào học kỳ 3 của năm thứ 2 và 3; do thời gian thực tập kéo dài liên 

tục trong 3-4 tuần cho nên việc chỉ tổ chức các học phần này trong học kỳ 3 sẽ bị ảnh 

hưởng lịch học của các học phần khác.  

3. Nộ  d n  c a ch  n   r nh đ o  ạo 

- Xét về cơ cấu môn học có thể thấy có khá nhiều môn và do vậy, mặc dù số 

lƣợng tín chỉ cũng thuộc nhóm cao (146 tín chỉ), có nhiều môn đƣợc thiết kế ở mức 2 

tín chỉ. Điều này không sai so với qui định nhƣng có ảnh hƣởng đối với độ sâu của nội 

dung mà mỗi môn có thể trình bày.  
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- Kinh nghiệm thực tế cho thấy tổ chức kiến tập tập trung cùng 1 lúc sẽ có lợi 

hơn cho cả giảng viên, sinh viên và cơ sở thực hành hơn là rải ra thành nhiều ngày. Do 

vậy, phƣơng án tốt là nên tập trung hoàn tất phần lý thuyết ở giai đoạn 1 của học kỳ 

và dành giai đoạn 2 của học kỳ cho việc kiến tập thực hành. 

Đối với các học phần cơ sở ngành và chuyên ngành được thiết kế với 3 tín 

chỉ/học phần nhăm trang bị đầy đủ kiến thức sâu rộng cho sinh viên. Đối với các học 

phần kiến thức có liên quan hoặc tự chọn thuộc lĩnh vực marketing, tài chính, luật 

kinh tế,… chỉ được thiết kế với 2 tín chỉ nhằm mục đích trang bị kiến thức hỗ trợ, toàn 

diện về lĩnh vực kinh tế, kinh doanh trong ngành dịch vụ du lịch.  

Đối với các học phần thực tập nghiệp vụ trong ngành dịch vụ du lịch được tổ 

chức vào học kỳ 3 hàng năm nhằm thuận lợi cho việc phối hợp tổ chức giữa cơ sở đào 

tạo và doanh nghiệp tiếp nhận thực tập; đồng thời, sinh viên không bị ảnh hưởng lịch 

học bởi các học phần khác. 

 

 . Đ  c  n  ch       c a h c phần   n h c  

- Chƣơng trình có thể cân nhắc bỏ bớt các môn để tập trung vào chuyên ngành 

Dịch vụ du lịch nhƣ sau: các môn về kinh tế du lịch, kinh tế du lịch và môi trƣờng, dự 

báo kinh tế. Các môn này bàn về kinh tế trong khi yếu tố quản trị trong doanh nghiệp, 

tức là cần phải làm gì để quản trị nên đƣợc ƣu tiên hơn. 

Tổ biên soạn đề án xây dựng CTĐT dựa vào Mục tiêu đào tạo và Chuẩn đầu ra 

đã được xác định; quan trọng nhất, sinh viên sau khi tốt nghiệp có thể tìm được việc 

làm với các vị trí đa dạng tại các công ty dịch vụ du lịch cũng như các cơ quan quản 

lý du lịch, tổ chức nghiên cứu du lịch,… Chính vì thế, CTĐT được thiết kế với sự đa 

dạng của học phần chuyên ngành về du lịch (kể cả vi mô và vĩ mô) nhằm tạo cơ hội 

việc làm và học tập nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp đại học. 

- Các môn về quản trị nhà hàng, quản trị khách sạn thuộc về 2 ngành Quản trị 

nhà hàng và dịch vụ ẩm thực, và Quản trị khách sạn. 

Hiện tại, Bộ môn chỉ đào tạo ngành QTDVDLLH, chưa chia tách và xây dựng 

thành hai chuyên ngành riêng biệt cho nên CTĐT bao gồm các học phần Quản trị kinh 

doanh nhà hàng, khách sạn, và lữ hành. 
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- Các môn về Luật về Hiệp định thƣơng mại tự do, Hệ thống thông tin kinh tế 

toàn cầu, thống kê trong kinh doanh, phƣơng pháp nghiên cứu trong kinh doanh (đã có 

phƣơng pháp nghiên cứu trong du lịch trong chƣơng trình), marketing địa phƣơng, 

quản trị sự thay đổi. 

Do nội hàm của các học phần trên khá khác biệt cho nên tổ biên soạn thiết kế 

riêng từng học phần nhằm tăng cường trang bị kiến thức cho sinh viên. 

Các góp ý đối với đề cương chi tiết học phần được tổ biên soạn nghiên cứu, 

điều chỉnh bổ sung những điểm nhận xét, góp ý phù hợp. 

5. Năn  lực đ o  ạo (điều kiện về đội ngũ cán bộ, cơ sở vật chất, Phòng thí nghiệm, 

thƣ viện, trang web...) 

- Các nhân sự tham gia giảng dạy đều có học vị Thạc sĩ hoặc Tiến sĩ nên phù 

hợp với yêu cầu của chƣơng trình. 

- Các yếu tố cơ sở vật chất nhƣ thƣ viện, phòng học là đạt yêu cầu. 

- Riêng về trang web và các phần mềm mô phỏng thì chƣa đƣợc trình bày nên 

không thể đánh giá đƣợc. Tuy nhiên, đây là những phần có thể xây dựng hoặc mua 

ngoài nhanh chóng với ngân sách vừa phải. 

Thông tin về bộ môn QTDVDLLH được đăng tải trên website của Khoa Kinh tế 

tại địa chỉ sau https://ce.ctu.edu.vn/gioi-thieu-bo-mon-quan-tri-dich-vu-du-lich-va-lu-

hanh.html  

Khoa Kinh tế đã lập kế hoạch đề nghị Trường đầu tư trang bị phòng mô phỏng 

nghiệp vụ lễ tân và Bộ môn đang hợp tác với các công ty phần mềm (IZhotel) để 

chuyển giao phần mềm quản lý khách sạn nhằm phục vụ giảng dạy thực hành đối với 

học phần chuyên ngành sâu. 

K   l ận ch n : Chương trình đạt yêu cầu tổng thể,  nhƣng để có giá trị thi hành thì 

cần chỉnh sửa nội dung các đề cƣơng chi tiết, bổ sung các nội dung nhƣ chuẩn đầu 

ra,…và các nội dung khác nhƣ đã kiến nghị ở trên. 

Cần Thơ, ngày …. tháng ….   năm 2019 

https://ce.ctu.edu.vn/gioi-thieu-bo-mon-quan-tri-dich-vu-du-lich-va-lu-hanh.html
https://ce.ctu.edu.vn/gioi-thieu-bo-mon-quan-tri-dich-vu-du-lich-va-lu-hanh.html
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
BẢN NHẬN XÉT  

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHẤT LƯỢNG CAO 
TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC 

 

Họ và tên người nhận xét: Nguyễn Đức Trí 
Học hàm, Học vị:  Tiến sĩ  
Đơn vị công tác: Trường Đại học Kinh tế TPHCM 
A. Thông tin về đề án mở ngành 

Tên cơ sở viết đề án mở ngành: Trường Đại học Cần Thơ 

Chương trình đào tạo: Đào tạo chất lượng cao trình độ đại học 

Ngành đào tạo: Cử nhân Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành Mã số: 7810103 

B. Nội dung 

1. Mục tiêu, chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo (chú ý sự vượt trội so với chương 

trình đại trà) 

 :Mục tiêu của CTĐT ۔

Mục tiêu tổng thể của chương trình có tính thuyết phục cao vì nhắm đến việc đào tạo 

nguồn nhân lực có chất lượng cao cho ngành Dịch vụ du lịch và lữ hành.  

Tuy nhiên, cũng cần nhìn nhận rằng các mục tiêu còn khá tổng quát, chưa lượng hoá 

và có cơ sở đo lường được. Điều đó sẽ khó giúp đánh giá được chương trình một khi 

đã triển khai.  

 

 :Chuẩn đầu ra ۔

Hồ sơ chưa đưa ra được chuẩn đầu ra rõ ràng và cụ thể (Trang 13-17) mặc dù có tiêu 

đề mục tiêu đào tạo và chuẩn đầu ra. Thay vào đó, trong phần này, hồ sơ mới nêu 

được các mục tiêu chung, mục tiêu cụ thể, kỹ năng và thái độ.  

Chuẩn đầu ra cần được thiết lập dưới dạng ma trận mà trong đó phần cột (hoặc hàng) 

nêu các năng lực mà chương trình mong muốn xây dựng cho người học và phần hàng 

(hoặc cột) nêu các môn học được thiết kế trong chương trình và cho thấy môn nào 

đóng góp vào việc xây dựng năng lực nào cho người học.  

Để xác định được bộ năng lực cần nhắm đến, nhà trường cần có nghiên cứu xác định 

nhu cầu giải quyết các vấn đề đang đặt ra của môi trường làm việc trong tương lai 

của người học.  
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Có nhiều cách định nghĩa năng lực khác nhau. Đính kèm theo đây là Bộ tự điển năng 

lực do Trường Đại học Harvard sử dụng. Nó có thể là một tham khảo hữu ích cho 

việc xác định các năng lực và cách gọi tên chúng một cách thống nhất. Điều đó sẽ có 

lợi cho việc liên thông chương trình với các trường.  

 

Xét về yếu tố ‘chất lượng cao’, hồ sơ có thuyết minh về sự khác biệt giữa ‘chất lượng 

cao’ và ‘đại trà’. Tuy nhiên, ta cần hiểu rằng không phải chất lượng cao là phải dạy nhiều 

hơn hay chỉ dựa vào sự dạy nhiều hơn (hồ sơ này đề cập rằng dạy nhiều hơn 10 tín chỉ 

so với chương trình đại trà). 

 

Về cơ bản thì chương trình chất lượng cao và chương trình đại trà phải học cùng các tín 

chỉ với nhau. Điều khác biệt là học viên ở chương trình chất lượng cao được đặt ra các 

thách thức cao hơn về việc đào sâu suy nghĩ để giải quyết các vấn đề phức tạp, nâng cao 

so với chương trình đại trà. Điều đó khiến học phải dày công đào bới, tìm tòi, gạn lọc và 

chấp nối nhiều thứ kiến thức khác nhau để tìm ra lời giải. Nếu xét theo quan niệm của 

Bloom thì khả năng phân tích, ứng dụng, lượng giá và sáng tạo của họ phải cao hơn so 

với người học đại trà. Muốn vậy, việc chọn ứng viên cho chương trình này không thể 

thuần tuý là theo sự đăng ký của học viên mà phải dựa vào sự giới thiệu của giảng viên 

đã từng có hiểu biết về năng lực của học viên và họ cũng phải trải qua 1 cuộc sát hạch 

để chắc chắn rằng họ có thể hoàn thành khoá học. Nói cách khác, chất lượng cao hướng 

đến việc giúp người học tự đào bới tìm tòi nhiều hơn để giải quyết các vấn đề phức tạp 

và do vậy, phương pháp giảng dạy phải được thiết kế riêng và người học cũng phải được 

tuyển chọn, không thể lấy đại trà như các chương trình khác.  

 

2. Cấu trúc chương trình đào tạo 

 

Tổng thời lượng của chương trình là 145 tín chỉ (các bảng ghi ở các trang 20 – 25 thì 

ghi là 146 TC), có thời gian học từ 4 năm (tối thiểu) và có thể kéo dài đến 8 năm (tối 

đa). 

Theo công văn số 4929/BGDĐT-GDĐH ngày 20/10/2017 về áp dụng cơ chế đặc thù 

đào tạo các ngành về du lịch thì “…thời gian đào tạo tại các doanh nghiệp ít nhất 
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bằng tổng thời gian thực hành, thực tập của chương trình đào tạo và không ít hơn 

50% tổng thời gian thực hiện chương trình đào tạo.” 

Hồ sơ này không cho thấy việc phân bổ tương xứng giữa phần thực hành và lý thuyết, 

mà chủ yếu là dành thời gian cho lý thuyết và có rất ít thời gian cho thực hành. 

Xét về thời lượng thì mỗi học kỳ, sinh viên phải học 21 tín chỉ là tương đối cao so 

với mức trung bình hiện nay của nhiều trường là 14 tín chỉ. Tuy số 21 tín chỉ vẫn nằm 

trong giới hạn dưới 25 tín/HK theo qui định của Quyết định 43/2007/QĐ-BGDĐT 

ngày 15/8/2007, khối lượng 21 tín chỉ học lý thuyết này sẽ khiến cho việc bố trí học 

ở doanh nghiệp gần như là không thể, trừ khi có một cách tổ chức khác mà qua đó, 

diễn giả từ doanh nghiệp đến lớp để thuyết trình thay vì huy động sinh viên đến doanh 

nghiệp. 

Việc bố trí 3 học kỳ/năm cũng là 1 thách thức cho học viên. Cũng theo Quyết định 

43/2007/QĐ-BGDĐT kể trên thì mỗi năm chỉ nên có 2 học kỳ chính và 1 học kỳ phụ. 

Tuỳ theo quyết định của Hiệu trưởng, học kỳ phụ chỉ dành để cho sinh viên học lại, 

học bù và học vượt. Nói cách khác, việc tham gia học kỳ này không nên là hình thức 

bắt buộc. Tuy nhiên, toàn bộ các môn được bố trí vào học kỳ này đều thuộc dạng bắt 

buộc. Tuy số lượng của chúng không nhiều nhưng rõ ràng sự bố trí này làm mất đi 

quyền tự nguyện của sinh viên. 

 

3. Nội dung của chương trình đào tạo 

 

Xét về cơ cấu môn học có thể thấy có khá nhiều môn và do vậy, mặc dù số lượng tín 

chỉ cũng thuộc nhóm cao (146 tín chỉ), có nhiều môn được thiết kế ở mức 2 tín chỉ. 

Điều này không sai so với qui định nhưng có ảnh hưởng đối với độ sâu của nội dung 

mà mỗi môn có thể trình bày.  

Nếu chia mỗi học kỳ thành 2 giai đoạn qua đó, các môn lý thuyết được giảng dạy ở 

giai đoạn 1 vàcác môn thực hành được triển khai ở giai đoạn 2 sẽ giải quyết được 

yêu cầu đảm bảo 50% thực hành như Công văn số 4929/BGDĐT-GDĐH kể trên. 

Muốn vậy, thì số lượng môn lý thuyết phải được giảm bớt.  

Mục tiêu chính của thực hành là để rèn kỹ năng và sự thạo việc. Các môn này sẽ dựa 

vào các lý thuyết của các môn đã được dạy. Nói cách khác, tài liệu mà sinh viên có 

trong tay lúc này chỉ là sổ tay thực hành. Trong thực hành thì lại tiếp tục được chia 
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thành kiến tập (cognitive apprenticeship) và thực tập (internship) trong đó kiến tập 

là để giúp sinh viên hình thành nhận thức về những gì thực tế diễn ra so với những 

gì được mô tả trong lý thuyết và thực tập là để thi hành một trách nhiệm thực thụ 

(cho quản trị hoặc kinh doanh) dưới sự gíam sát của người hướng dẫn. Trong khi 

phần kiến tập – vì tính chất của nó – có thể tổ chức dưới hình thức thực hành tại cơ 

sở của trường nếu nhà trường không kịp bố trí đến doanh nghiệp, thực tập là phần 

nên đặt sinh viên vào môi trường doanh nghiệp.  

Có thể xem giai đoạn làm khoá luận (trong hồ sơ đăng ký ghi là Luận văn – vốn dành 

cho cấp Thạc sĩ) thì khá phù hợp với thực tập vì sinh viên được dành hẳn 10 tín chỉ, 

tức tương đương 600 giờ làm khoá luận hay 900 giờ thực hành ở doanh nghiệp.     

Dựa vào tổng số 146 tín chỉ thì theo qui định tại công văn 4929/BGDĐT-GDĐH thì 

thời gian kiến tập và thực tập phải tối thiểu ở mức 73 tín chỉ. Tách 10 tín chỉ của 

thực tập và khoá luận thì tổng thời lượng của kiến tập phải là 73 – 10 = 63 tín chỉ.  

Theo qui định tại Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT thì mỗi tín chỉ thực hành 

tương đương với 30-45 tiết. Vậy 63 tín chỉ kiến tập sẽ là: 

 

o 63 * 30 tiết = 1890 tiết  

o Tương đương (1890 tiết * 50 phút/tiết)/60 phút/giờ = 945 giờ  

o Tương đương 118 ngày làm việc (8 giờ làm việc ngày).  

o Suy ra (xấp xỉ) 30 ngày kiến tập/năm (tính cho 4 năm học)  

o Suy ra 15 ngày kiến tập/học kỳ (tính 2 học kỳ chính/năm) 

 

Kinh nghiệm thực tế cho thấy tổ chức kiến tập tập trung cùng 1 lúc sẽ có lợi hơn 

cho cả giảng viên, sinh viên và cơ sở thực hành hơn là rải ra thành nhiều ngày. Do 

vậy, phương án tốt là nên tập trung hoàn tất phần lý thuyết ở giai đoạn 1 của học kỳ 

và dành giai đoạn 2 của học kỳ cho việc kiến tập thực hành.  

 

4. Đề cương chi tiết của học phần/môn học (mục tiêu, nội dung, phương pháp giảng 

dạy, phương pháp đánh giá, tài liệu tham khảo) 

Chương trình này là Dịch vụ du lịch và lữ hành nhưng hồ sơ gồm nhiều môn có thể cân 

nhắc bỏ bớt để tập trung vào chuyên ngành Dịch vụ du lịch như sau: 
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o Các môn về kinh tế du lịch, kinh tế du lịch và môi trường, dự báo kinh tế. Các 

môn này bàn về kinh tế trong khi yếu tố quản trị trong doanh nghiệp, tức là cần 

phải làm gì để quản trị nên được ưu tiên hơn. 

o Các môn về quản trị nhà hàng, quản trị khách sạn thuộc về 2 ngành Quản trị nhà 

hàng và dịch vụ ẩm thực, và Quản trị khách sạn.  

o Các môn về Luật về Hiệp định thương mại tự do, Hệ thống thông tin kinh tế toàn 

cầu, thống kê trong kinh doanh, phương pháp nghiên cứu trong kinh doanh (đã có 

phương pháp nghiên cứu trong du lịch trong chương trình), marketing địa phương, 

quản trị sự thay đổi. 

o Môn tiểu luận tốt nghiệp. Ở giai đoạn tốt nghiệp, sinh viên cần thể hiện khả năng 

sâu chuỗi các kiến thức và thể hiện lại dưới hình thức một đồ án giải quyết vấn 

đề và không nên chỉ là một lập luận suông. Do vậy, tiểu luận tốt nghiệp (tương 

đương với essay) thì không đặt ra thách thức đủ để kiểm tra trình độ sinh viên. 

Hơn nữa, đây là chương trình có chất lượng cao. 

Dưới đây là các góp ý cho một số đề cương chi tiết (theo thứ tự ghi trong hồ sơ) 

 

1- Kỹ năng giao tiếp 

Kỹ năng là môn dạy dựa vào thực hành, không phải lý thuyết. Đề cương được 

biên soạn lại ghi rằng không có thực hành.  

Giao tiếp về cơ bản gồm giao tiếp bằng lời và giao tiếp bằng cử chỉ. Các nghiên 

cứu cho thấy phần giao tiếp bằng lời chỉ chiếm khoảng 25-27% tổng lượng thông 

tin mà người tiếp nhận lĩnh hội được. Số còn lại là nhờ vào ngôn ngữ cử chỉ. 

Trong du lịch, từ cách ăn mặc, chải chuốt hay trang điểm đều có giá trị rất cao 

trong cách giao tiếp với khách. Nội dung này hoàn toàn không được nhắc đến. 

2- Toán kinh tế 

Đề cương môn toán kinh tế không trình bày được bài toán kinh tế mà chỉ là các 

bài toán thuần túy: đạo hàm, vi phân, tích phân. Chỉ riêng phần bài toán tối ưu thì 

có chút gần với toán kinh tế nhưng do biên soạn quá sơ lược nên không thể hiện 

được ở nội dung nào là phần áp dụng cho kinh tế. Cũng không thể hiểu tại sao 

trong điều kiện không có ràng buộc thì có thể giải được bài toán tối ưu.  

3- Kinh tế vi mô 
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Đây có lẽ là môn học có nhiều sách biên dịch ra tiếng Việt và vô số sách bằng 

tiếng Anh. Sách hiện sử dụng được ấn bản năm 2008 là loại sách tương đối gói 

gọn trong phạm vi hẹp. Số bài giảng cũng khá giới hạn (7 chương) mà không có 

các yêu cầu tham khảo hay đọc thêm. Tốt nhất có lẽ là nên biên soạn thành các 

khối kiến thức (learning block) rồi từ đó chỉ ra ở mỗi block thì nên đọc chương 

nào và ở sách nào. Các kiến thức được đưa ra trong đề cương là khá sơ lược và ít 

ỏi. Chưa kể, các kiến thức rất quan trọng như kinh tế nhân lực, kinh tế thông tin, 

kinh tế phúc lợi và các hình thức khác nhau của cấu trúc thị trường hoàn toán vắng 

bóng trong nội dung của chương trình.  

4- Kinh tế vĩ mô 

Phần rất quan trọng trong kinh tế vĩ mô là chính sách, các mô hình kinh tế, lạm 

phát/giảm phát, thất nghiệp, đầu ra và thu nhập không được bàn đến trong đề 

cương. Dường như có sự trùng lắp với kinh tế vi mô ở phần bàn về cung và cầu.  

5- Marketing căn bản 

Đề cương này tương đối giản lược, nêu được hỗn hợp marketing, nhưng lại thiếu 

các phần quan trọng như mục tiêu của marketing, qui trình của nó, cách phân khúc 

thị trường, quản trị marketing, sự phân biệt giữa marketing và bán hàng.  

Đây là phần cần có nhiều thực hành nhưng đề cương lại không cho thực hành.    

6- Luật kinh doanh 

Luật kinh doanh là luật điều chỉnh các hợp đồng giao dịch mua bán, thuê mướn, 

sản xuất và phân phối, bán hàng hóa diễn ra trên thị trường. Chỉ có chương 6 & 7 

trong đề cương là gần với các nội dung này. Phần đầu của chương trình mang màu 

sắc của các cách thành lập công ty. Tỉ trọng của phần này quá nhiều trong khi 

phải hy sinh những nội dung quan trọng khác.  

Có rất nhiều tình huống để đưa vào thảo luận và thiết kế thành thực hành. Số tiết 

được cho thực hành nên được cân nhắc tăng cường thêm. 

7- Quản trị học 

Các nội dung phù hợp 

8- Nguyên lý kế toán 

Các nội dung là phù hợp nhưng được mô tả quá sơ lược, khá khó cho việc đánh 

giá.  
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Phần thực hành nên được đưa vào thông qua việc phân tích các báo cáo kế toán 

mẫu hoặc các tài liệu được công bố của các công ty niêm yết, đặc biệt là công ty 

hoạt động trong lĩnh vực du lịch. Thách thức ngày nay là do sự tồn tại của hệ 

thống bán trực tiếp và bán qua trung gian với rất nhiều loại hình chiết khấu. Thêm 

vào đó là việc bán qua mạng trong và ngoài nước với các cách định giá khác nhau 

khiến cho việc thi hành kế toán có những thách thức nhiều hơn là các thực hành 

thông thường. Do vậy, việc thực hành là cần thiết.   

9- Thống kê trong kinh doanh 

Nội dung đề cương chịu sự chi phối nặng nề của lý thuyết thống kê. Tên của môn 

học cho thấy phần ứng dụng cần được chú trọng. Thông thường phần này được 

chia ra ít nhất thành 4 phân đoạn nhỏ như sau: 

- Cơ bản về thống kê kinh doanh: giới thiệu các cách thu thập dữ liệu, mô tả dữ 

liệu, lý thuyết suy luận nhằm giúp người học dùng kết quả của mẫu nghiên 

cứu để suy ra cho cả đám đông, cách thiết lập giả thuyết và kiểm chứng 

- Báo cáo thống kê: người học được yêu cầu làm khảo sát, thiết lập bảng câu 

hỏi hoặc công cụ thu thập dữ liệu, thu thập dữ liệu thực tế, phân tích, viết báo 

cáo và trình bày 

- Thống kê kinh doanh nâng cao: phần này chú trọng vào việc mô tả và phân 

tích mối quan hệ giữa hai hay nhiều biến số. Các phương pháp như tương 

quan, hồi quy tuyến tính giản đơn và hồi qui bội, phân tích nhân tố, phân tích 

cụm, phân tích phân biệt (differential analysis), phân tích phối ngẫu (conjoint 

analysis)… 

- Báo cáo thống kê nâng cao: gồm phân tích dữ liệu, sắp xếp kết quả khám phá 

trong một báo cáo, trình bày báo cáo và phản biện các khám phá.  

Như vậy, ít nhất 50% của môn học này cần phải được thực hành.  

10- Phương pháp nghiên cứu trong kinh doanh 

Nội dung đề cương này viết nhầm thành phương pháp nghiên cứu khoa học. Mục 

tiêu của nghiên cứu khoa học là nhằm để đưa ra ánh sáng một kiến thức mà loài 

người chưa biết. Trong khi đó, mục tiêu của nghiên cứu trong kinh doanh là để 

giải quyết một vấn đề đang được đặt ra trong kinh doanh. Vì vậy, nó không cần 

phải xây dựng cơ sở lý thuyết, cấu trúc của nghiên cứu/luận văn… 
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Các phương pháp nghiên cứu trong kinh doanh bao gồm: focus group, interview, 

case stusies, website analysis, data collection, thu thập bằng chứng trực tuyến 

(anecdotal online evidence). 

Cần thiết kế ít nhất 50% thời lượng cho thực hành.  

11- Phân tích hoạt động kinh doanh 

Hoạt động kinh doanh trong bối cảnh của ngành học này nên được hiểu là ngành 

dịch vụ du lịch và lữ hành. Tiếc rằng đề cương được biên soạn cho ngành sản xuất 

kinh doanh. 

Các vấn đề cần phân tích hoạt động kinh doanh của một tổ chức lữ hành bao gồm: 

- Hệ thống phân phối, loại hình trung gian, các mối quan hệ trong chuỗi bán 

hàng của tổ chức lữ hành 

- Các qui trình nội bộ và hoạt động của tổ chức lữ hành: chi phí cố định và biến 

thiên, các tài liệu bán hàng, cách trình bày hàng bán (quầy thông tin), quảng 

cáo, các khuyến mãi 

- Sản phẩm và dịch vụ của lữ hành: tour trọn gói, tour mở, phương tiện vận 

chuyển, thuê ngoài, thủ tục hành chính, các sản phẩm ăn theo 

- Nguồn thông tin: brochure, manuals, danh bạ, các ấn phẩm, guidebook, 

internet 

- Phân phối và bán: các vấn đề của bán trực tiếp, các ảnh gưởng tích cực và tiêu 

cực đối với việc tiếp cận khách hàng, các điểm bán, quảng bá và phân phối 

qua ngõ truyền thông đa phương tiện.  

Nên dành 50% thời lượng cho phần thực hành  

12- Anh văn chuyên ngành du lịch 

Mặc dù chủ đề là Anh văn chuyên ngành du lịch, ta cần hiểu rằng môn học này 

nhằm phục vụ cho người học để làm việc trong lĩnh vực lữ hành.  

Đặt trong bối cảnh đó, nội dung giảng dạy nên liên quan đến những gì mà một 

người làm trong lĩnh vực lữ hành thường gặp như trả lời qua điện thoại, đánh vần 

tên khách, chỉ đường, giới thiệu bản thân, chào hỏi, trả lời câu hỏi về phương tiện 

công cộng, hỏi khách thích chọn dịch vụ nào…. 

Để tiện giới thiệu, tôi đề nghị nên tham khảo quyển sách English for the trabel 

and Tourist Industry của Trish Stott và Angela Buckingham, Oxford University 

Press hay loại tương tự.  
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Các loại sách này được bán nguyên bộ gồm teacher’s book, student’s book, 

workbook và CD.  

Nên dành 50% thời lượng cho thực hành 

13- Quản trị nguồn nhân lực 

Tương tự như ở các mục trước, môn này cũng phải đặt mục tiêu là quản trị nguồn 

nhân lực trong lĩnh vực lữ hành. Sự sơ lược của đề cương không giúp đoán được 

tác giả muốn nói đến phần nào cần nhấn mạnh và có liên quan đến các hoạt động 

gì trong ngành lữ hành. Thuê mướn lao động thời vụ trong ngành lữ hành là khá 

cao. Các vấn đề như mô tả công việc, thiết kế công việc, điểm danh, chấm công, 

khoán, lựa chọn, bố trí, quản trị thời gian, quản lý tỉ lệ nghỉ việc, các qui định về 

bảo hiểm xã hội, thăng tiến, quan hệ nhân viên, làm việc với nhân viên nước 

ngoài… 

Ngoài các chủ đề khá chung chung, phần mục tiêu của đề cương gần như giống 

nhau ở mọi chương. Cần xem xét điều chỉnh lại để tăng cường sự tin cậy của tài 

liệu. 

14- Kinh tế Du lịch 

Phần nội dung của đề cương tương đối tốt. Có thể cân nhắc chia nội dung thành 

các nhóm sau: 

- Nhu cầu và dự báo về du lịch 

- Cung về du lịch 

- Vận chuyển du lịch 

- Thuế và cơ sở hạ tầng trong du lịch 

- Đánh giá các chính sách về du lịch 

15- Hệ thống thông tin kinh tế toàn cầu 

Đề cương được soạn lẫn lộn giữa hệ thống thông tin toàn cầu và hệ thống thông 

tin trong doanh nghiệp. Không có nội dung nào cho thấy có liên quan đến hệ thống 

thông tin kinh tế toàn cầu.  

Mục tiêu như được ghi trong đề cương là hoàn toàn giống nhau giữa các chương. 

Có thể đề cương này được biên soạn trong sự vội vã.  

Ở phần trên, tôi có đề nghị bỏ môn này. Nếu người chủ nhiệm chương trình thấy 

cần phải giữ môn này thì nên cho soạn lại. 

16- Hành vi khách hàng 
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Đề cương soạn theo kiểu hành vi khách hàng nói chung. Xét về quan điểm cần 

phục vụ cho ngành du lịch lữ hành thì đề cương cần được điều chỉnh. 

Trong lĩnh vực lữ hành, cách tiếp cận thường được hình tượng hóa trong hành 

trình khách hàng (customer journey) mà ở mỗi giai đoạn hành vi và mối quan tâm 

của khách hàng có sự biến chuyển. Khi phân tích được nguyên nhân và các yếu 

tố chi phối thì sẽ làm cho người học tiên liệu được những gì nên làm.  

Nên dành tối thiểu 50% thời lượng cho thực hành.  

17- Quản trị chiến lược 

Môn này được biên soạn khá chung cho nhiều lĩnh vực chuyên ngành khác nhau. 

Nên biên soạn nội dung lại cho phù hợp với ngành du lịch lữ hành. Các nội dung 

nên cân nhắc như sau:  

- Bối cảnh của ngành lữ hành và doanh nghiệp lữ hành 

- Qui trình thiết lập chiến lược ngành lữ hành  

- Chiến lược cấp kinh doanh  

- Chiến lược cấp doanh nghiệp 

- Chiến lược cấp mạng lưới (network) 

- Triển khai và kiểm soát 

18- Thuế 

Thuật ngữ của Thuế trong tiếng Anh là ‘Tax’. Nếu tác giả muốn sử dụng từ 

‘Taxation’ thì nên đổi tên môn thành ‘thuế má’ hoặc ‘chính sách thuế’ 

Nội dung của môn thì gần với thuật ngữ taxation hơn là tax. 

Trong bảng mô tả thì hầu như các chương đều đạt các mục tiêu học tập như nhau. 

Tôi có chút nghi ngờ về sự cân nhắc của tác giả.  

19- Marketing du lịch 

Nội dung này không khác mấy so với phần marketing căn bản đã được nêu ở trên. 

Bản thân môn này là phần quản trị marketing. Vì vậy, cần sửa nội dung lại cho 

phù hợp với môn marketing management for travel operation.  

Nên dành ít nhất 50% thời lượng cho thực hành.  

20- Marketing kỹ thuật số 

Các phương tiện được nêu trong môn học là cần thiết. Nhưng tác giả nên tính đến 

thực tế hiện nay có rất nhiều dịch vụ lữ hành được bán qua trình ứng dụng (app) 
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di động, các kênh lữ hành trực tuyến (OTA), các OTA mù, GDS, CRS. Vì vậy, 

cần cập nhật để tránh bị lạc hậu ngay khi chương trình này vừa được ban hành. 

Nên dành tối thiểu 50% thời lượng cho thực hành. 

21- Kinh tế du lịch và môi trường 

Đề cương được soạn khá sơ xài. Với kiểu đề cương này thì rất khó quản lý chất 

lượng giảng dạy. Có 2 điểm sau cần lưu ý: 

- Trước hết, chương trình đã có môn kinh tế du lịch. Vậy câu hỏi là tại sao cần 

có môn này? 

- Thứ đến là tại sao cần đến sự bền vững? 

Theo tôi thì điều mà tác giả muốn sứ mạng của môn phải truyền tải được là giúp 

người học tìm kiếm sự cân bằng giữa phát triển kinh tế du lịch và duy trì môi 

trường. Vậy thì không cần phải bàn về mối quan hệ giữa du lịch và kinh tế; phân 

biệt giữa du lịch bền vững, du lịch sinh thái và du lịch đại chúng. Cấu trúc của 

môn họ thể hiện sự lỏng lẽo trong việc kết nối các cụm kiến thức khác nhau vào 

trong một môn học. Tác giả nên biên soạn lại. 

22- Phương pháp phân tích trong nghiên cứu du lịch 

Đề cương được biên soạn quá sơ xài và tác giả đã quá ít để tâm vào việc làm của 

mình. Trước hết, chương nào cũng đáp ứng các chuẩn đầu ra như nhau. Kế đến, 

các kỹ thuật phân tích này đã có trong môn phân tích thống kê kinh doanh vừa 

được bàn ở trên. Cuối cùng, nội dung nào là liên quan đến du lịch trong môn học 

này? Như thế nào là nghiên cứu du lịch và có những phương pháp đặc thù nào để 

làm phân tích? 

Dữ liệu trong ngành du lịch ngày nay có tính chất của Big Data và phần lớn được 

thu thập thông qua các bẫy dữ liệu, trích xuất từ các hành vi hay vết mà khách 

hàng để lại khi họ duyệt web, xem tin quảng cáo, thanh toán hay các hành vi tương 

tự. Các phân tích phần lớn nằm dưới hình thức khám phá và nhận dạng hơn là xử 

lý đơn thuần theo một hướng đơn lẻ. Nếu không phải là trùng lắp với nội dung 

môn thống kê kinh doanh đã được nói trên đây thì cũng khó mà có thể sử dụng 

môn này để làm cái gọi là phân tích trong nghiên cứu du lịch. 

Tôi đề nghị cân nhắc lựa chọn giữa môn thống kê kinh doanh và môn này và nếu 

môn này được chọn, nhất định nội dung của nó cần được thay đổi.   

23- Kỹ thuật đàm phán 
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Trong phần tên tiếng Anh thì không cần phải thêm từ ‘business’. 

Nội dung thuyết phục 

24- Khởi nghiệp 

Đề cương thiếu nhiều phần quan trọng như phát triển khái niệm, nghiên cứu, cam 

kết của đội ngũ, tinh chỉnh, vận động tài trợ, nhân rộng, thiết lập tổ chức,  đưa ra 

thị trường. Những gì được nêu mới chỉ là khái niệm và các công việc hành chính. 

Nên biên soạn lại để môn học có ý nghĩa và xứng đáng với tầm vóc của một môn 

học. 

25- Seminar về Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 

Đề cương này hướng trọng tâm vào các vấn đề bên ngoài của tổ chức doanh 

nghiệp. Vậy nếu xét thấy rằng seminar này cần thiết để giúp sinh viên nhận dạng 

ra các thách thức đương đại của ngành dịch vụ du lịch và lữ hành thì nên bổ sung 

các vấn đề nội bộ của việc vận hành doanh nghiệp, các mối quan hệ giữa doanh 

nghiệp và các nhà cung ứng, các nhà phân phối và các bên có liên quan khác trong 

ngành lữ hành, kể cả hiệp hội, các nhà vạch chính sách và luật lệ. 

Để nghị biên soạn bổ sung các nội dung vừa nêu.  

26- Thực tập lĩnh vực khách sạn và nhà hàng 

Chưa rõ đây là đề cương cho phần thực tập hay kiến tập.  

Đề cương này không cho thấy ‘đề cương’. Vậy điều gì là khung sườn qui định 

các công việc của học viên mà qua đó người quản lý chương trình có thể dựa vào 

để giám sát? 

Đề nghị xem lại và soạn lại  

27- Quản trị du lịch và dịch vụ 

Tên gọi tiếng Việt của đề cương có gây chút băn khoăn về nội dung nhưng tên 

tiếng Anh thì khá dễ hiểu. Nếu chấp nhận tên tiếng Anh thì tên tiếng Việt nên là 

Quản trị du lịch và hiếu khách.  

Phạm vi môn này là ở cấp vận hành (operation) và do vậy phải bàn về các nội 

dung vận hành.  

Nhìn chung, mục đích của cấp quản trị này là làm sao để duy trì và nâng cao năng 

suất trong đó có phần năng suất về chất lượng (đề cương có nêu), năng suất về 

chi phí, năng suất về dịch vụ lỗi, quản lý thời gian, tính nhất quán của dịch vụ… 



 13 

Đề nghị tìm thêm tài liệu về Tourism and Hospitality Management để tham khảo 

và biên soạn lại đề cương này. 

28- Hành vi tổ chức 

Đề cương môn này có tính thuyết phục 

29- Luật về các Hiệp định thương mại tự do 

Đề cương tương đối thuyết phục. Hiện nay, VN đã có 16 FTA trong đó, một số 

đang trong giai đoạn triển khai. Vì vậy, cách tốt là khi đưa ra các khái niệm, tác 

giả nên tìm các điểm chung giữa chúng và đồng thời nói các nét khác biệt cơ bản. 

Sau đó thì phân tích một số FTA tiêu biểu có liên quan đến lĩnh vực du lịch. Nên 

có bổ sung phần này. 

30- Mô phỏng tình huống kinh doanh 

Đề cương được biên soạn nghiêng về ngành sản xuất. Nên có thiết kế cho ngành 

lữ hành. Lĩnh vực đang rất được chú ý hiện nay là định giá, chọn kênh phân phối, 

bán và quản lý mua (procurement). 

Đề nghị biên soạn lại. 

31- Quản trị thương hiệu 

Đề cương nhìn chung là có tính thuyết phục cho một lĩnh vực tổng thể. Tuy nhiên, 

lấy bối cảnh của ngành lữ hành, có thể thấy phần lớn nỗ lực xây dựng thương hiệu 

ngày nay liên quan đến online branding. Tác giả nên cân nhắc bổ sung phần này.  

32- Quản trị kinh doanh lữ hành 

Đề cương này thực chất là môn Tour Operation Management. Các chương 1, 2, 3 

và 4 như đã có là có tính thuyết phục. Bên cạnh đó, đề nghị tác giả bổ sung thêm 

các chương như (a) các thể loại tour, yêu cầu và thách thức quản trị, (b) các yếu 

tố ảnh hưởng đến tổ chức vận hành tour, (c) Định giá tour, (d) chọn kênh phân 

phối, và (e) kiểm soát chất lượng và vãng hồi dịch vụ. 

33- Quản trị kinh doanh khách sạn 

Chưa rõ tại sao cần môn học này trong ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành. 

Tuy nhiên, tùy tác giả quyết định việc đưa môn này vào chương trình. Như tôi đã 

trình bày ở trên, nên bỏ môn học này ra khỏi phần đề cương này. 

34- Quản trị kinh doanh nhà hàng 
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Tương tự như ở môn trên, tôi không có ý kiến về môn này vì không rõ vì sao 

chúng cần được đưa vào ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành. Nên bỏ môn 

học này khỏi ngành quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành.  

35- Tổ chức sự kiện và lễ hội 

Đề cương có tính thuyết phục nhưng các mục nhỏ cần được triển khai chi tiết và 

rất nhiều trong số chúng xứng đáng với tầm vóc 1 chương. 

Đề nghị chỉnh sửa lại. 

36- Thực tập lĩnh vực lữ hành 

Tên tiếng Anh của phần này là Internship hay work attachment. 

Đề cương chưa nêu được sinh viên cần làm gì ngoài phần thực hành thiết kế 

chương trình du lịch. Có rất nhiều nội dung như khảo sát, famtrip, tính giá thành, 

lựa chọn hướng dẫn, kiểm soát chất lượng, tổ chức bán, giải quyết than phiền và 

các sự cố… 

Nên bổ sung để sinh viên và người hướng dẫn có cơ sở để tiến hành công việc 

của mình.  

37- Marketing địa phương 

Tôi chưa thấy thuyết phục phải giữ môn này trong chương trình. Quản trị dịch vụ 

du lịch và lữ hành là cấp hoạt động trong doanh nghiệp. Marketing địa phương là 

nhiệm vụ vĩ mô do nhà nước hay các hiệp hội thực hiện. Đề nghị bỏ môn này vì 

không liên quan và dành thời gian cho các môn khác. 

38- Đạo đức kinh doanh và văn hóa doanh nghiệp 

Phần đạo đức chiếm tỉ lệ quá ít trong tổng thể môn học. Đạo đức thể hiện các giá 

trị mà con người theo đuổi. Các giá trị đó ngày nay đang thay đổi như thế nào? 

Các chuẩn tắc được áp dụng chung toàn thế giới là gì và vấn đề thách thức gì đang 

tồn tại trong môi trường đa văn hóa của ngành dịch vụ du lịch và lữ hành? Các 

vấn đề này cần được đặt ra cụ thể hơn là trình bày lý thuyết mà thôi. 

Đề nghị chỉnh sửa và bổ sung.  

39- Thủ tục hải quan và cước phí 

Thủ tục là formalities. Tôi nghĩ có nhiều lỗi tiếng Anh như mạo từ “The”, ví dụ 

The course outline. Phầm ‘Aims’ thì ghi khá giống nhau giữa các mục của môn 

học. Điều này khiến cho cột này có vẽ như không còn cần thiết vì nói chẳng giúp 
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phân biệt được gì hoặc tạo ra thêm nghi ngờ về sự nghiêm túc của người biên 

soạn. 

Hải quan là cơ quan thi hành thuế đối với mậu dịch qua biên giới. Nếu chủ đề này 

là đúng thì immigration (di trú) không nên nằm trong môn học này.  

Tôi cũng chưa rõ lắm về mục đích của phần International Trade Conditions   

Nên cân nhắc biên soạn lại cho chỉnh chu và nên viết tiếng Việt cho phù hợp với 

phần còn lại của đề cương. 

40- Địa lý du lịch thế giới 

Tên tiếng Anh phải là Tourism Geography of the World. 

Các nội dung có tính thuyết phục. Tôi đề nghị chuyển thành tiếng Việt để đồng 

nhất với phần nội dung còn lại của hồ sơ đăng ký.  

41- Bản đồ du lịch 

Mục đích của bản đồ du lịch là để giúp du khách làm quen với địa danh và các 

dịch vụ, hấp dẫn du lịch hiện có mà họ có thể tiếp cận. Bên cạnh đó, bản đồ du 

lịch còn là một thành phần của trải nghiệm du lịch của du khách. Do vậy, bản đồ 

du lịch cũng được thiết kế theo các kiểu khác nhau và không thể chỉ có 1 tiêu 

chuẩn. Ngày nay, bản đồ du lịch còn thể hiện trên mạng internet mà không những 

người làm bản đồ mà người sử dụng bản đồ cũng có thể chú thích vào chúng để 

giới thiệu các dịch vụ mà họ cho là mang lại trải nghiệm thích thú và họ muốn 

chia sẻ. 

Đề cương chi tiết của hồ sơ này dường như quá chú trọng đến công tác làm bản 

đồ đo đạc vì quá chú trọng đến tỉ lệ, cự ly mà bỏ qua các yếu tố cần thiết cho du 

lịch như tuyến, điểm, phương tiện kết nối, cách ghi nhớ và tìm kiếm…Các phương 

cách làm bản đồ trên môi trường ảo hoàn toàn không được đề cập.  

42- Du lịch sinh thái 

Đề cương có tính thuyết phục. Đề nghị chuyển thành tiếng Việt để đồng nhất với 

các phần còn lại của hồ sơ đăng ký. 

43- Quản trị hệ thống thông tin doanh nghiệp 

Biên soạn quá sơ xài và không đủ sức diễn đạt được những gì cần có trong môn 

học này. Đề nghị biên soạn lại 

44- Phương pháp tư duy và kỹ năng giải quyết vấn đề 
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Môn học này đòi hỏi nhiều hơn những gì đã được ghi trong đề cương. Không phải 

vấn đề nào cũng cần được giải quyết và cũng không có vấn đề nào có ưu tiên 

giống nhau. Công tác gạn lọc vấn đề để giải quyết là cần thiết. Chưa kể, có những 

vấn đề mà sự giải quyết chúng chỉ nên dừng ở một mức giới hạn nào đó mà nếu 

vượt qua, chi phí sẽ nhảy vọt đến mức không thể chấp nhận nổi. Nói cách khác, 

thứ tự ưu tiên và các cân nhắc khi giải quyết vấn đề là những nội dung cần được 

bổ sung. 

Môn này phải ứng dụng thực hành nhiều và đề cương thì không cho thực hành. 

Cần áp dụng tối thiểu 50 % thực hành đối với môn học này.  

45- Quản trị sự thay đổi 

Đề cương có tính thuyết phục. 

46- Thực hành xây dựng nhóm 

Tên tiếng Anh có thể là Practice building teams hoặc Team Building in Action. 

Nội dung có tính thuyết phục. 

47- Luận văn tốt nghiệp 

Ở cấp cử nhân, công trình này có tên gọi là Khóa luận tốt nghiệp 

Nội dung có tính thuyết phục 

48- Tiểu luận tốt nghiệp 

Chưa rõ phần này được áp dụng khi sinh viên thực tập hay kiến tập. Vì phần 

“Luận văn tốt nghiệp” đã được nêu ở trên nên tôi cho rằng phần này có lẽ được 

dùng cho giai đoạn kiến tập. 

Những yêu cầu khá cao trong tiểu luận này là không cần thiết vì nếu như vậy thì 

vô hình dung sinh viên phải làm khóa luận 2 lần. Nếu gọi là tiểu luận hay tác giả 

ghi tiếng Anh là essay (theo tôi thì chỉ nên gọi là báo cáo kiến tập – cognitive 

apprenticeship report) vì nhiệm vụ của giai đoạn này là ‘eye opening’ cho sinh 

viên nên yêu cầu chính yếu là để cho sinh viên phản ánh quan sát thực tế của mình 

qua lăng kính của lý thuyết với một ít bình luận của riêng mình. Một research 

trong trường hợp này là quá sức đối với sinh viên và khó mà kỳ vọng họ làm tốt 

được, nhất là khi họ chưa học hết các nội dung cần thiết, mặc dù tác giả có đưa ra 

điều kiện tiên quyết là sinh viên phải học tối thiểu là 105 tín chỉ.  

Đề nghị sửa lại cho phù hợp hoặc thuyết minh rõ hơn. Nhưng nhất định đề cương 

này và đề cương của khóa luận tốt nghiệp phải khác nhau.  
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49- Dự báo kinh tế 

Có quá nhiều các môn mà nội dung có liên quan đến thống kê. Hơn nữa, dự báo 

kinh tế thì nên sử dụng các phương pháp kinh tế lượng thay vì các phương pháp 

‘thô’ này. Kinh tế lượng là sự ứng dụng các phương pháp thô này được cải biên 

để phù hợp với môi trường và đặc tính số liệu trong lĩnh vực kinh tế. 

Tuy vậy, hãy hình dung về sự cần thiết của kỹ thuật này trong môi trường quản 

trị dịch vụ du lịch và lữ hành: họ có cần đến nó không? Và nếu họ cần thì họ có 

đủ khả năng tìm kiếm dữ liệu cho một dự báo có chất lượng?  

Các dự báo kinh tế thì có khá nhiều ngày nay và việc mua chúng không phải khó 

khăn. Do vậy, xét về tính tinh hoa thì có vẽ như môn này là cần thiết cho người 

học vì nói giúp tạo thêm năng lực nâng cao cho họ nhưng xét về tính thực dụng 

thì nó không có giá trị về sự khả thi. Hơn nữa, người học cũng đã được trang bị 

môn thống kê kinh doanh. 

Một vấn đề cuối cùng là giả sử rằng kiến thức này được trang bị, vậy người học 

lấy gì làm cầu nối để trả lời cho họ rằng với kết quả dự báo kinh tế đó thì số khách 

đến mua dịch vụ của họ? Vẫn là một ẩn số. Vấn đề mà họ quan tâm là có bao 

nhiêu khách, khách chi bao nhiêu tiền, đi tour bao nhiêu lâu….Mà những thứ đó 

thì không cần một dự báo kinh tế để trả lời. Tốt hơn hết là sử dụng các nghiên cứu 

thống kê kinh doanh du lịch bình thường thì đã có khả năng trả lời trực tiếp các 

câu hỏi của họ. 

Đề nghị bỏ môn học này.  

50- Quản trị tài chính 

Đề cương môn này dường như không thiết kế cho ngành lữ hành mà là để đào tạo 

một chuyên viên phân tích tài chính. Ngành này không cần hedging, không cần 

tính giá trị tương lai của dòng tiền….Không phải dư là tốt mà là đúng thứ họ cần 

mới có được điều đó. 

Nếu có thể, hãy chuyển nội dung sang các quyết định đầu tư như mua hay thuê, 

bành trướng hay duy trì hiện trạng, hoặc các hoạt động phân tích tài chính doanh 

nghiệp lữ hành. Nếu không, hãy bỏ môn học này ra khỏi danh mục các môn học 

của ngành này. 

51- Quản trị dự án 
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Có vẽ như khá xa xỉ khi đưa môn học này vào chương trình. Kiến thức này có thể 

cần trong phần quản lý sự kiện mà các doanh nghiệp lữ hành thỉnh thoảng hay tổ 

chức. Vậy thì nên lồng kiến thức về các công cụ quản trị thời gian, chi phí và rủi 

ro vào môn học đó.  

Đề nghị bỏ môn học này khỏi chương trình  

52- Quản trị chuỗi cung ứng 

Môn học này không có đóng góp gì cho chương trình trên phương diện tạo các 

năng lực cần thiết cho sinh viên. Đề nghị bỏ khỏi chương trình. 

53- Quản trị liên văn hóa 

Tên gọi của môn học cho thấy nó cần thiết cho chương trình. Nhưng nội dung của 

đề cương bị lệch về văn hóa làm việc nhóm. Đề nghị biên soạn lại. 

 

5. Năng lực đào tạo (điều kiện về đội ngũ cán bộ, cơ sở vật chất, Phòng thí nghiệm, thư 

viện, trang web...) 

- Các nhân sự tham gia giảng dạy đều có học vị Thạc sĩ hoặc Tiến sĩ nên phù hợp với 

yêu cầu của chương trình 

- Các yếu tố cơ sở vật chất như thư viện, phòng học là đạt yêu cầu 

- Riêng về trang web và các phần mềm mô phỏng thì chưa được trình bày nên không thể 

đánh giá được. Tuy nhiên, đây là những phần có thể xây dựng hoặc mua ngoài nhanh 

chóng với ngân sách vừa phải.  

 

Kết luận chung: …. (trong đó cần khẳng định đạt yêu cầu hay chưa, những nội dung 

cần bổ sung chỉnh sửa,) … 

 

Chương trình đạt yêu cầu tổng thể. Nhưng để có giá trị thi hành thì cần chỉnh sửa nội 

dung các đề cương chi tiết, bổ sung các nội dung như chuẩn đầu ra, định nghĩa như thế 

nào là chất lượng cao…và các nội dung khác như đã kiến nghị ở trên.  

 Người nhận xét 

                                                                                   
 TS. Nguyễn Đức Trí  

 








