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BỘ CÔNG THƯƠNG 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG THƯƠNG MẠI 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

      Số: 606/CĐTM-TTKT&ĐBCL                   Đà Nẵng, ngày  21  tháng 10  năm 2019 

 V/v Báo cáo thực hiện công khai 

 năm học 2019-2020 

 

Kính gửi: Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) 

 

Thực hiện Luật Giáo dục nghề nghiệp số 74/2014/QH13 ngày 27/11/2014; 

Căn cứ Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân 

chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp; 

Căn cứ Quyết định số 192/2004/QĐ-TTg ngày 16/11/2004 của Thủ tướng Chính phủ về 

quy chế công khai tài chính đối với các cấp ngân sách nhà nước, các đơn vị dự toán ngân 

sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ, các dự án đầu tư xây dựng cơ bản có sử 

dụng vốn ngân sách nhà nước, các doanh nghiệp nhà nước, các quỹ có nguồn từ ngân sách 

nhà nước và các quỹ có nguồn từ các khoản đóng góp của nhân dân. 

Trường Cao đẳng Thương mại báo cáo công khai năm học 2019-2020 như sau: 

1. Về nội dung công khai. 

a) Thông tin tổng hợp (theo Biểu tổng hợp đính kèm) 

b) Các thông báo công khai chi tiết (theo Thông báo và các biểu đính kèm): 

- Thông báo công khai cam kết chất lượng đào tạo; 

- Thông báo công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế; 

- Thông báo công khai thông tin cơ sở vật chất; 

- Thông báo công khai về đội ngũ giảng viên cơ hữu; 

- Thông báo công khai tài chính. 

 2. Về hình thức công khai: 

- Gửi đến các bộ phận trong trường; 

- Công khai trên mạng nội bộ, trang thông tin điện tử của trường: www.cdtm.edu.vn 

 

        KT. HIỆU TRƯỞNG  

Nơi nhận:   PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

- Như kính gửi (báo cáo); 

- Bộ Công Thương (báo cáo); 

- Công khai tại bảng thông báo trường; (Đã ký) 

- Website: www.cdtm.edu.vn;   

- Các phòng, trung tâm, đoàn thể;  

- Lưu: Văn thư, TTKT&ĐBCL.  TS. Nguyễn Tri Vũ 
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BIỂU TỔNG HỢP 
 

Một số thông tin công khai của cơ sở giáo dục nghề nghiệp  

năm học 2019-2020 
 

- Hình thức công khai: Công khai trên trang thông tin điện tử của trường  

- Địa chỉ website: www.cdtm.edu.vn  
 

TT Thông tin Đơn vị Số lượng 

1 Số ngành trường đang đào tạo Ngành  9 

2 Số ngành đã công bố chuẩn đầu ra Ngành  9 

3 Diện tích đất của trường  Ha 2,1  

4 Diện tích sàn xây dựng trực tiếp phục vụ đào tạo m2  9157,4 

4.1 Diện tích phòng học các loại -  7.798 

4.2 Diện tích thư viện -  244,4 

4.3 Diện tích phòng thí nghiệm -  - 

4.4 Diện tích nhà xưởng thực hành -  1.995 

5 Diện tích sàn xây dựng ký túc xá của trường m2  3.189 

6 Tổng số giảng viên cơ hữu, hợp đồng dài hạn: Người  160 

6.1 Tiến sỹ - 12 

6.2 Thạc sỹ -  136 

6.3 Cử nhân - 31 

7 Tổng số sinh viên, học sinh hệ chính quy đang học (tính đến 

31/7/2019) 

Người 2007  

7.1 Cao đẳng - 2007  

7.2 Trung cấp  -  0 

8 Tỷ lệ giảng viên cơ hữu từ thạc sỹ trở lên %  74,2 

9 Mức học phí hệ chính quy năm 2019-2020    

9.1 Cao đẳng Tr. đồng/năm.sv 7,8 

9.2 Trung cấp - 6,2 

10 Tổng thu năm 2018 Tỷ đồng  35,56 

10.1 Từ ngân sách - 6,8 

10.2 Từ học phí, lệ phí - 22,82 

10.3 Từ hoạt động dịch vụ - 4,38 

10.4 Từ nguồn khác - 1,56 

 

  Đà Nẵng, ngày 21 tháng 10 năm 2019 
KT. HIỆU TRƯỞNG  

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

(Đã ký) 

 

TS. Nguyễn Tri Vũ 

http://www.cdtm.edu.vn/
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BỘ CÔNG THƯƠNG 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG THƯƠNG MẠI 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

THÔNG BÁO 

Công khai cam kết chất lượng đào tạo 

 của cơ sở giáo dục nghề nghiệp năm học 2019 – 2020 

 

 

TT Nội dung Trình độ cao đẳng 

I Điều kiện đăng ký tuyển sinh Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương 

II 

Mục tiêu kiến thức, kỹ năng, 

thái độ và trình độ ngoại ngữ 

đạt được 

Xem các chương trình đào tạo, đính kèm 

III 

Các chính sách, hoạt động hỗ 

trợ học tập, sinh hoạt cho 

người học 

Thực hiện đầy đủ các chính sách, quy định hiện hành 

của Nhà nước. Hoạt động hỗ trợ học tập đa dạng, 

phong phú và đảm bảo, do nhà trường, Đoàn Thanh 

niên, Hội Sinh viên và các CLB trong trường tổ chức 

thực hiện.  

IV 
Chương trình đào tạo mà nhà 

trường thực hiện 
Xem các chương trình đào tạo, đính kèm 

V 
Khả năng học tập, nâng cao 

trình độ sau khi ra trường 

Người học có khả năng tự học tập, nghiên cứu để 

nâng cao trình độ, thích ứng với môi trường kinh 

doanh trong điều kiện hội nhập quốc tế. Sau khi tốt 

nghiệp, người học có thể học liên thông lên trình độ 

cao hơn (Xem thêm các chương trình đào tạo, đính 

kèm) 

VI Vị trí làm sau khi tốt nghiệp Xem các chương trình đào tạo, đính kèm 

 

  
Đà Nẵng, ngày 21 tháng 10 năm 2019 

KT. HIỆU TRƯỞNG  

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

(Đã ký) 

TS. Nguyễn Tri Vũ 

 



4 

 

DANH MỤC CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

 

 

TT Chương trình đào tạo Trang 

1 Ngành Tiếng anh thương mại 5 

2 Kinh doanh xuất nhập khẩu 8 

3 Ngành Marketing du lịch 11 

4 Ngành Marketing thương mại 14 

5 Ngành Kế toán doanh nghiệp 17 

6 Ngành Quản trị kinh doanh 21 

7 Ngành Quản trị dịch vụ du lịch & lữ hành 24 

8 Ngành Quản trị khách sạn 27 

9 Ngành Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống 30 
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CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH TIẾNG ANH THƯƠNG MẠI 

(Ban hành theo Quyết định số 408/QĐ-CĐTM ngày 16 tháng 7 năm 2018  

của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Thương mại) 

 

1. Mục tiêu đào tạo  

1.1. Mục tiêu chung  

Chương trình Tiếng Anh thương mại nhằm đào tạo cử nhân trình độ cao đẳng, có 

phẩm chất chính trị vững vàng, đạo đức nghề nghiệp và sức khỏe tốt; có khả năng sử 

dụng tiếng Anh thành thạo và nghiệp vụ chuyên môn tốt làm việc trong lĩnh vực kinh 

doanh thương mại tại các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hay doanh nghiệp 

trong nước có sử dụng tiếng Anh. Người tốt nghiệp ngành Tiếng Anh thương mại có 

thái độ tôn trọng pháp luật, tôn trọng đồng nghiệp, khách hàng, có trách nhiệm trong 

công việc; có khả năng tìm việc làm phù hợp ngành đào tạo với các vị trí việc làm như 

lễ tân, giao dịch với khách hàng, đối tác nước ngoài; tiếp thị, quảng bá, bán sản phẩm; 

soạn thảo các chứng từ xuất nhập khẩu thông dụng; thực hiện giao nhận, vận chuyển 

hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu đồng thời có cơ hội học tập lên trình độ cao hơn.  

1.2. Mục tiêu cụ thể  

- Kiến thức 

+ Hiểu được những vấn đề cơ bản về chính trị, pháp luật, giáo dục quốc phòng 

đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp; 

+ Hiểu được từ vựng, thuật ngữ, mẫu câu tiếng Anh thông dụng liên quan đến  

nghiệp vụ văn phòng, bán hàng, tiếp thị, kinh doanh xuất nhập khẩu; 

+ Có kiến thức tiếng Anh về giao tiếp văn phòng, tổ chức hội họp, biên dịch, 

phiên dịch; giao tiếp với khách hàng và giao dịch với đối tác; 

+ Hiểu đúng nội dung, thông tin cơ bản trong các thư giao dịch, hợp đồng ngoại 

thương, chứng từ tiếng Anh thông dụng; 

+ Có kiến thức về tin học đáp ứng nhu cầu công việc.  

- Kỹ năng 

 + Vận dụng được kiến thức ngôn ngữ để giao tiếp bằng tiếng Anh trong lĩnh vực 

kinh doanh thương mại; 

+ Thực hiện nghiệp vụ đón tiếp khách hàng, đối tác nước ngoài đến làm việc tại 

doanh nghiệp, giao dịch với khách hàng qua điện thoại; 

+ Tiếp nhận và hồi đáp thư điện tử, thư giao dịch thương mại; Sắp xếp lịch làm 

việc, hội họp, soạn thảo văn bản hành chính, ghi chép thông tin, biên bản bằng tiếng 

Anh; Thực hiện nghiệp vụ biên dịch tài liệu, phiên dịch trực tiếp với đối tác; 

+ Sử dụng tiếng Anh để quảng bá, tiếp thị, giới thiệu sản phẩm của doanh 

nghiệp, bán hàng trực tiếp, gián tiếp qua các kênh, thiết lập quan hệ với khách hàng, 

chăm sóc khách hàng; 

+ Thực hiện nghiệp vụ khai báo hải quan, lập bộ chứng từ thông quan xuất khẩu, 

nhập khẩu, soạn thảo hợp đồng, xử lý các chứng từ xuất nhập khẩu thông dụng bằng 

tiếng Anh; 



6 

 

+ Sử dụng tốt tiếng Anh đạt bậc 4/6 theo Khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam. 

+ Sử dụng hệ điều hành Microsoft Windows và một số ứng dụng của bộ công cụ 

Microsoft Office để soạn thảo văn bản, xử lý bảng tính, xây dựng trình chiếu; sử dụng 

Microsoft Excel để hỗ trợ thực hiện các nghiệp vụ chuyên môn; sử dụng tốt công cụ 

Internet để thu thập và trao đổi thông tin  

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm 

+ Có phẩm chất đạo đức, yêu nghề và có lương tâm nghề nghiệp; 

+ Có ý thức tổ chức kỷ luật, có tinh thần trách nhiệm và tác phong công nghiệp 

khi làm việc trong lĩnh vực kinh doanh thương mại; 

+ Có thái độ tự tin, chủ động khi giao tiếp và làm việc trong một môi trường đa văn 

hóa; 

+ Có tinh thần tự học, tự nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, sáng tạo đáp 

ứng nhu cầu công việc. 

2. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp  

Sau khi tốt nghiệp, người học có thể làm việc tại các tổ chức hoặc doanh nghiệp 

có mối quan hệ kinh doanh với đối tác nước ngoài ở các vị trí nhân viên văn phòng, 

thư ký, trợ lý văn phòng, nhân viên tiếp thị, nhân viên kinh doanh, nhân viên chăm sóc 

khách hàng, nhân viên giao nhận, nhân viên theo dõi đơn hàng, nhân viên chứng từ 

xuất nhập khẩu. Sau một thời gian công tác, có thể phát triển đến vị trí trưởng/phó 

phòng, hoặc các vị trí quản lý khác. 

3. Nội dung chương trình 

Thứ tự 

môn 

học 

Tên môn học 

Thời gian học tập 

Tổng số 
Lý 

thuyết 
Thực hành 

Tỷ lệ LT/ 

TH 

Tín 

chỉ 
Giờ Giờ Giờ 

I. Các môn học chung 21 450 180 270 40/60 

01  Chính trị  5 90 60 30 67/33 

02 Pháp luật   2 30 30 0 100/0 

03 Giáo dục thể chất  2 60 0 60 0/100 

04 Giáo dục quốc phòng  3 75 15 60 20/80 

05 Tin học  3 75 15 60 20/80 

06 Tiếng Anh tổng quát    6 120 60 60 50/50 

II. Các môn học chuyên môn 69 1695 450 1245 27/73 

II.1. Môn học cơ sở 37 825 285 540 35/65 

07 Ngôn ngữ học đại cương 2 45 15 30 33/67 

08 Ngữ pháp Tiếng Anh 2 45 15 30 33/67 

09 Văn hóa Anh-Mỹ 2 45 15 30 33/67 

10 Luyện âm 3 60 30 30 50/50 
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11 Marketing căn bản 3 60 30 30 50/50 

12 Giao dịch thương mại quốc tế 3 60 30 30 50/50 

13 Thanh toán quốc tế 3 60 30 30 50/50 

14 Nghiệp vụ bán hàng 3 75 15 60 20/80 

15 Nghiệp vụ hành chính văn phòng 2 45 15 30 33/67 

16 Nghe Tiếng Anh 4 90 30 60 33/67 

17 Nói Tiếng Anh 4 90 30 60 33/67 

18 Đọc Tiếng Anh    3 75 15 60 20/80 

19 Viết Tiếng Anh 3 75 15 60 20/80 

II.2. Môn học chuyên môn  26 735 120 615 16/84 

20 Tiếng Anh thương mại 1 4 90 30 60 33/67 

21 Tiếng Anh thương mại 2 4 90 30 60 33/67 

22 Tiếng Anh thương mại 3 4 90 30 60 33/67 

23 Biên dịch Tiếng Anh thương mại 2.5 60 15 45 25/75 

24 Phiên dịch Tiếng Anh thương mại 2.5 60 15 45 25/75 

25 Thực hành chuyên ngành  4 120 0 120 0/100 

26 Thực tập tốt nghiệp  5 225 0 225 0/100 

II.3. Môn học tự chọn (chọn 3 trong 6 

môn) 
6 135 45 90 33/67 

27 Vận tải và bảo hiểm HH XNK 2 45 15 30 33/67 

28 Tổ chức sự kiện 2 45 15 30 33/67 

29 Quản trị quan hệ khách hàng 2 45 15 30 33/67 

30 Tâm lý khách hàng 2 45 15 30 33/67 

31 Quan hệ công chúng 2 45 15 30 33/67 

32 Đàm phán kinh doanh 2 45 15 30 33/67 

Tổng cộng 90 2145 630 1515 29/71 
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CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU 

(Ban hành theo Quyết định số 404/QĐ-CĐTM  ngày 16 tháng 7 năm 2018  

của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Thương mại) 

 

1. Mục tiêu đào tạo  

1.1. Mục tiêu chung 

Chương trình Kinh doanh xuất nhập khẩu nhằm đào tạo cử nhân trình độ cao 

đẳng, có lập trường chính trị vững vàng; có kiến thức thực tế, kiến thức lý thuyết rộng 

về lĩnh vực kinh doanh xuất nhập khẩu, có kiến thức cơ bản về chính trị, văn hóa, xã 

hội, pháp luật và công nghệ thông tin; có kỹ năng nhận thức, kỹ năng thực hành nghề 

nghiệp và kỹ năng giao tiếp ứng xử cần thiết để giải quyết những công việc hoặc 

những vấn đề phức tạp trong lĩnh vực kinh doanh xuất nhập khẩu; có khả năng thích 

ứng với môi trường làm việc trong bối cảnh hội nhập quốc tế. Người tốt nghiệp ngành 

Kinh doanh xuất nhập khẩu trình độ cao đẳng có thái độ tôn trọng pháp luật, tôn trọng 

đồng nghiệp, khách hàng, có trách nhiệm với công việc; có khả năng tìm việc làm phù 

hợp với ngành đào tạo; tự tạo việc làm hoặc học lên trình độ cao hơn. 

1.2. Mục tiêu cụ thể  

- Kiến thức 

+ Hiểu được tình hình kinh tế chính trị, những qui định của pháp luật đối với 

ngành Kinh doanh xuất nhập khẩu; 

+ Hiểu được nội dung về giao dịch thương mại quốc tế, dịch vụ logistics, vận tải và 

bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu, nghiệp vụ hải quan, thanh toán và tín dụng quốc tế; 

+ Hiểu được nội dung những công việc: nghiên cứu thị trường, xây dựng phương 

án kinh doanh xuất nhập khẩu; giao dịch, đàm phán, ký kết và thực hiện hợp đồng; 

thực hiện quy trình cung cấp dịch vụ logistics; xây dựng và thực hiện kế hoạch vận 

chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu; xây dựng kế hoạch và thực hiện nghiệp vụ bảo hiểm 

hàng hóa xuất nhập khẩu; thực hiện khai báo hải quan và thanh toán cho hàng hóa xuất 

nhập khẩu. 

- Kỹ năng 

+ Xây dựng và triển khai phương án kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu cho một lô 

hàng; 

+ Tham gia thực hiện giao dịch và đàm phán hợp đồng; 

+ Soạn thảo hợp đồng xuất khẩu, nhập khẩu; 

+ Tham gia thực hiện hợp đồng xuất khẩu, nhập khẩu; 

+ Thực hiện quy trình gom hàng, quy trình giao hàng từ cửa tới cửa, quy trình 

kho hàng, quy trình đại lý vận tải, quy trình nâng và hạ bãi container, quy trình khai 

thuê hải quan, quy trình mua bán cước vận tải quốc tế; 

+ Thực hiện hoạt động giao nhận, vận chuyển và bảo hiểm hàng hóa trong kinh 

doanh xuất nhập khẩu; 

+ Thực hiện khai báo hải quan cho lô hàng xuất khẩu, nhập khẩu; 

+ Thực hiện nghiệp vụ thanh toán và tín dụng cho lô hàng xuất khẩu, nhập khẩu;  

+ Có thể giao tiếp bằng tiếng Anh một cách đơn giản và trực tiếp về các chủ đề 

liên quan đến công việc và cuộc sống hàng ngày (Năng lực sử dụng tiếng Anh tương 

đương bậc 2/6 theo Khung năng lực Ngoại ngữ Việt Nam); 
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+ Sử dụng được các thuật ngữ, mẫu câu tiếng Anh thông dụng liên quan đến lĩnh 

vực kinh doanh xuất nhập khẩu;  

+ Sử dụng hệ điều hành Microsoft Windows và một số ứng dụng của bộ công cụ 

Microsoft Office để soạn thảo văn bản, xử lý bảng tính, xây dựng trình chiếu; sử dụng 

tốt công cụ Internet để thu thập và trao đổi thông tin. 

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm 

+ Có thái độ tuân thủ luật pháp và có đạo đức kinh doanh; 

+ Có năng lực tự chủ, tự chịu trách nhiệm, có ý thức nghề nghiệp tốt;  

+ Tích cực học hỏi, cập nhật kiến thức mới, sẵn sàng nhận nhiệm vụ, năng động, 

sáng tạo và luôn có tinh thần vượt khó để hoàn thành nhiệm vụ. 

2. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp  

Sau khi tốt nghiệp, người học làm việc tại các doanh nghiệp kinh doanh xuất 

nhập khẩu hàng hóa và các doanh nghiệp dịch vụ khác có liên quan và cơ quan quản lý 

nhà nước về xuất nhập khẩu như công ty giao nhận, vận tải và dịch vụ logistics; hãng 

tàu; hải quan; bảo hiểm; ngân hàng và cảng; Cục xúc tiến xuất nhập khẩu, Sở thương 

mại; ở các vị trí chuyên viên giao dịch, soạn thảo và kiểm tra hợp đồng xuất nhập 

khẩu, chuyên viên thực hiện hợp đồng xuất nhập khẩu, chuyên viên khai/khai thuê hải 

quan, chuyên viên giao nhận, chuyên viên chứng từ, chuyên viên thanh toán quốc tế, 

chuyên viên kinh doanh cước vận tải và logistics, chuyên viên giám định hàng hóa, 

chuyên viên xúc tiến thương mại. Sau một thời gian công tác có thể phát triển đến vị 

trí trưởng/phó phòng, hoặc các vị trí quản lý khác. 

3. Nội dung chương trình 

Thứ 

tự 

môn 

học 

Tên môn học 

Thời gian học tập 

Tổng số 
Lý 

thuyết 
Thực hành 

Tỷ lệ 

LT/ 

TH Tín 

chỉ 
Giờ Giờ Giờ 

I. Các môn học chung 21 450 180 270 40/60 

1 Chính trị 5 90 60 30 67/33 

2 Pháp luật 2 30 30 0 100/0 

3 Giáo dục thể chất 2 60 0 60 0/100 

4 Giáo dục quốc phòng 3 75 15 60 20/80 

5 Tin học 3 75 15 60 20/80 

6 Tiếng Anh cơ bản 6 120 60 60 50/50 

II. Các môn học chuyên môn 72 1695 540 1155 32/68 

II.1. Môn học cơ sở 36 765 315 450 41/59 

7 Luật kinh tế 2 45 15 30 33/67 

8 Kinh tế vi mô 3 60 30 30 50/50 

9 Kinh tế quốc tế 3 60 30 30 50/50 

10 Kinh tế ngoại thương 3 60 30 30 50/50 

11 Quản trị học 3 60 30 30 50/50 

12 Marketing căn bản 3.5 75 30 45 40/60 
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13 Nguyên lý kế toán 3 60 30 30 50/50 

14 
Kinh tế doanh nghiệp thương 

mại 
2 45 15 30 33/67 

15 Tâm lý khách hàng 3 60 30 30 50/50 

16 Thống kê kinh doanh 3 60 30 30 50/50 

17 
Tiếng Anh ngành kinh doanh 

XNK 1 
2.5 60 15 45 25/75 

18 
Tiếng Anh ngành kinh doanh 

XNK 2 
2.5 60 15 45 25/75 

19 
Tiếng Anh ngành kinh doanh 

XNK 3 
2.5 60 15 45 25/75 

II.2. Môn học chuyên môn sâu 29 795 180 615 33/67 

20 Giao dịch thương mại quốc tê 4 90 30 60 33/67 

21 Dịch vụ logistics 4 90 30 60 33/67 

22 
Vận tải và bảo hiểm hàng hóa 

xuất nhập khẩu 
4 90 30 60 33/67 

23 Nghiệp vụ hải quan 4 90 30 60 33/67 

24 
Thanh toán và tín dụng quốc 

tế 
4 90 30 60 33/67 

25 Thực hành chuyên ngành 4 120 0 120 0/100 

26 Thực tập tốt nghiệp 5 225 0 225 0/100 

II.3. Môn học tự chọn (chọn 3 trong 

6 môn) 
6 135 45 90 33/67 

27 Thư tín thương mại 2 45 15 30 33/67 

28 Đàm phán kinh doanh 2 45 15 30 33/67 

29 Thương mại điện tử 2 45 15 30 33/67 

30 Khởi sự kinh doanh 2 45 15 30 33/67 

31 
Thuế áp dụng trong kinh 

doanh XNK 
2 45 15 30 33/67 

32 
Luật áp dụng trong kinh 

doanh XNK 
2 45 15 30 33/67 

Tổng cộng 93 2145 720 1425 34/66 
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CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH MARKETING DU LỊCH 

(Ban hành theo Quyết định số 407/QĐ-CĐTM  ngày 16 tháng 7 năm 2018  

của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Thương mại) 

 

1. Mục tiêu đào tạo  

1.1. Mục tiêu chung 

Chương trình Marketing du lịch nhằm đào tạo cử nhân trình độ cao đẳng, có lập 

trường chính trị vững vàng; có kiến thức thực tế, kiến thức lý thuyết rộng về lĩnh vực 

marketing trong kinh doanh du lịch; có kiến thức cơ bản về chính trị, văn hóa, xã hội, 

pháp luật và công nghệ thông tin; có kỹ năng nhận thức, kỹ năng thực hành nghề 

nghiệp và kỹ năng giao tiếp ứng xử cần thiết để giải quyết những công việc hoặc 

những vấn đề phức tạp trong lĩnh vực marketing du lịch; có khả năng thích ứng với 

môi trường làm việc trong bối cảnh hội nhập quốc tế. Người tốt nghiệp ngành 

Marketing du lịch trình độ cao đẳng có thái độ tôn trọng pháp luật, tôn trọng đồng 

nghiệp, khách hàng, có trách nhiệm với công việc; có khả năng tìm việc làm phù hợp 

với ngành đào tạo; tự tạo việc làm hoặc học lên trình độ cao hơn.  

1.2. Mục tiêu cụ thể  

- Kiến thức 

+ Hiểu được những vấn đề cơ bản về kinh tế, chính trị, pháp luật; những vấn đề 

chung về du lịch và sản phẩm du lịch; tâm lý và hành vi khách hàng du lịch; 

+ Hiểu bản chất các hoạt động quảng cáo, khuyến mãi, quan hệ công chúng, tổ 

chức sự kiện trong kinh doanh du lịch, E-Marketing và nghiệp vụ bán sản phẩm du 

lịch; 

+ Hiểu bản chất công việc: bán hàng và chăm sóc khách hàng tại các doanh 

nghiệp kinh doanh du lịch; quan hệ công chúng, tổ chức sự kiện, quảng cáo, khuyến 

mãi; marketing trực tuyến trong kinh doanh du lịch 

- Kỹ năng 

+ Bán hàng và tư vấn, hỗ trợ, chăm sóc khách hàng, đặc biệt là các khách hàng 

chiến lược; tìm kiếm khách hàng tiềm năng; 

+ Xây dựng kế hoạch khuyến mãi, xây dựng kế hoạch quan hệ công chúng; 

+ Lập kế hoạch tổ chức sự kiện; triển khai chương trình quảng cáo với các nhà 

cung cấp theo ngân sách được duyệt; 

+ Xây dựng kế hoạch marketing trực tuyến; khai thác hiệu quả các kênh truyền 

thông mạng xã hội: fanpage, facebook, blog, zalo; 

+ Lập kế hoạch và triển khai các hoạt động Digital marketing: Email, SEO, 

SMS… cho các chương trình marketing; 

+ Triển khai các kế hoạch nghiên cứu thị trường; theo dõi chương trình 

marketing của các đối thủ cạnh tranh. 

+ Có thể giao tiếp bằng tiếng Anh một cách đơn giản và trực tiếp về các chủ đề 

quen thuộc liên quan đến công việc và cuộc sống hàng ngày (Năng lực sử dụng tiếng 

Anh tương đương bậc 2/6 theo Khung năng lực Ngoại ngữ Việt Nam); 

+ Sử dụng được các thuật ngữ, mẫu câu tiếng Anh thông dụng liên quan đến lĩnh 

vực marketing du lịch;  
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+ Sử dụng hệ điều hành Microsoft Windows và một số ứng dụng của bộ công cụ 

Microsoft Office để soạn thảo văn bản, xử lý bảng tính, xây dựng trình chiếu; sử dụng 

tốt công cụ Internet để thu thập và trao đổi thông tin. 

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm 

+ Có thái độ tuân thủ luật pháp và có đạo đức kinh doanh; 

+ Có năng lực tự chủ, trách nhiệm, có ý thức nghề nghiệp tốt;  

+ Tích cực học hỏi, cập nhật kiến thức mới, sẵn sàng nhận nhiệm vụ, năng động, 

sáng tạo và luôn có tinh thần vượt khó để hoàn thành nhiệm vụ. 

2. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp 

Sau khi tốt nghiệp, người học làm việc tại các khu nghỉ dưỡng, khách sạn, nhà 

hàng, công ty lữ hành... ở các vị trí sales/ kinh doanh; quan hệ khách hàng; marketing 

trực tuyến, quan hệ công chúng. Sau một thời gian công tác có thể phát triển đến vị trí 

giám sát, trợ lý, trưởng nhóm, trưởng bộ phận marketing & sales. 

3. Nội dung chương trình 

Thứ 

tự 

môn 

học 

Tên môn học 

Thời gian học tập 

Tổng số 
Lý 

thuyết 
Thực hành 

Tỷ lệ 

LT/ 

TH 

Tín 

chỉ 
Giờ Giờ Giờ 

I. Các môn học chung 21 450 180 270 40/60 

1 Chính trị 5 90 60 30 67/33 

2 Pháp luật 2 30 30 0 100/0 

3 Giáo dục thể chất 2 60 0 60 0/100 

4 Giáo dục quốc phòng 3 75 15 60 20/80 

5 Tin học 3 75 15 60 20/80 

6 Tiếng Anh cơ bản 6 120 60 60 50/50 

II. Các môn học chuyên môn 72 1695 540 1155 32/68 

II.1. Môn học cơ sở 36 765 315 450 41/59 

7 Luật kinh tế 2 45 15 30 33/67 

8 Kinh tế vi mô 3 60 30 30 50/50 

9 Lý thuyết marketing du lịch 3 60 30 30 50/50 

10 Tổng quan du lịch 3 60 30 30 50/50 

11 Quản trị học 3 60 30 30 50/50 

12 Sản phẩm du lịch 3 75 30 45 40/60 

13 Tâm lý khách du lịch 3 60 30 30 50/50 

14 Hành vi khách hàng du lịch 3 45 15 30 33/67 

15 Nghiên cứu marketing 3 60 30 30 50/50 

16 Thiết kế đồ họa 3 60 30 30 50/50 

17 
Tiếng Anh ngành Marketing 

du lịch 1 
2,5 60 15 45 25/75 

18 
Tiếng Anh ngành Marketing 

du lịch 2 
2,5 60 15 45 25/75 
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19 
Tiếng Anh ngành Marketing 

du lịch 3 
2,5 60 15 45 25/75 

II.2. Môn học chuyên môn sâu 29 795 180 615 33/67 

20 
Quảng cáo và khuyến mãi 

trong KD du lịch 
4 90 30 60 33/67 

21 
Tổ chức sự kiện trong kinh 

doanh du lịch 
4 90 30 60 33/67 

22 Quan hệ công chúng 4 90 30 60 33/67 

23 E-Marketing 4 90 30 60 33/67 

24 
Nghiệp vụ bán sản phẩm du 

lịch 
4 90 30 60 33/67 

25 Thực hành chuyên ngành 4 120 0 120 0/100 

26 Thực tập tốt nghiệp 5 225 0 225 0/100 

II.3. Môn học tự chọn (chọn 3 

trong 6 môn) 
6 135 45 90 33/67 

27 
Quản trị quan hệ khách 

hàng 
2 45 15 30 33/67 

28 Quản trị thương hiệu 2 45 15 30 33/67 

29 Định giá sản phẩm du lịch 2 45 15 30 33/67 

30 Kỹ năng thương lượng 2 45 15 30 33/67 

31 Nghiệp vụ lễ tân 2 45 15 30 33/67 

32 Nghiệp vụ lữ hành 2 45 15 30 33/67 

Tổng cộng 93 2145 720 1425 34/66 
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CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH MARKETING THƯƠNG MẠI 

(Ban hành theo Quyết định số 406/QĐ-CĐTM  ngày 16 tháng 7 năm 2018 

của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Thương mại) 
 

1. Mục tiêu đào tạo  

1.1. Mục tiêu chung 

Chương trình marketing thương mại nhằm đào tạo cử nhân trình độ cao đẳng, có 

phẩm chất chính trị vững vàng, đạo đức nghề nghiệp và sức khỏe tốt; có kiến thức thực 

tế, kiến thức lý thuyết chuyên sâu về nghề marketing thương mại, có kiến thức cơ bản 

về chính trị, văn hóa, xã hội, pháp luật và công nghệ thông tin; có kỹ năng nhận thức, 

kỹ năng thực hành nghề nghiệp và kỹ năng giao tiếp ứng xử cần thiết để giải quyết 

những công việc hoặc những vấn đề phức tạp trong lĩnh vực kinh doanh; có khả năng 

sáng tạo, ứng dụng kỹ thuật, công nghệ hiện đại vào công việc, hướng dẫn và giám sát 

được người khác trong nhóm thực hiện công việc, thích ứng với môi trường làm việc 

trong bối cảnh hội nhập quốc tế. Người tốt nghiệp ngành marketing thương mại, trình 

độ cao đẳng có thái độ tôn trọng pháp luật, tôn trọng đồng nghiệp, khách hàng, có 

trách nhiệm với công việc; có khả năng tìm việc làm phù hợp với ngành đào tạo; tự 

khởi nghiệp hoặc tiếp tục học ở trình độ cao hơn. 

1.2. Mục tiêu cụ thể  

- Kiến thức 

+ Hiểu được những vấn đề cơ bản về chính trị, pháp luật, giáo dục quốc phòng 

đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp; 

+ Hiểu được bản chất hoạt động kinh doanh, hoạt động marketing của các doanh nghiệp 

+ Hiểu được bản chất nhu cầu của thị trường, tìm kiếm hoặc định hướng nhu cầu, 

hành vi của khách hàng, thiết lập và duy trì mối quan hệ với khách hàng; các hoạt 

động chăm sóc khách hàng; chính sách giá, quản trị quan hệ khách hàng, hiểu được 

hành vi người tiêu dung, quy trình nghiên cứu marketing…., quản trị kênh phân phối. 

Trình bày được các kế hoạch quảng cáo, khuyến mãi; kế hoạch quan hệ công chúng, 

kế hoạch bán hàng và quản trị bán hàng. Bên cạnh đó, hiểu bản chất của hoạt động 

truyền thông thương hiệu, quản trị và phát triển sản phẩm mới; marketing dịch vụ, 

marketing khách hàng tổ chức; thương mại điện tử; 

+ Có kiến thức về thống kê, tin học, ngoại ngữ đáp ứng nhu cầu công việc. 

- Kỹ năng 

+ Lập và triển khai các kế hoạch nghiên cứu marketing, kế hoạch bán hàng, kế 

hoạch quảng cáo và khuyến mãi; quan hệ công chúng và tổ chức các sự kiện; 

+ Nhận diện hành vi khách hàng, tính toán và đề xuất giá bán theo các phương 

pháp khác nhau, quản trị hệ thống phân phối; triển khai hoạt động marketing trong bán lẻ; 

+ Tham gia xây dựng tiêu chí và cách thức động viên, khuyến khích, đánh giá lực 

lượng bán hàng, các nhà phân phối, các nhà bán lẻ; 

+ Xây dựng và duy trì mối quan hệ với khách hàng tổ chức và người tiêu dùng; 

thực hiện trưng bày sản phẩm; tổ chức, sắp xếp và bố trí các gian hàng/khu vực bán 

hàng trong siêu thị, cửa hàng; 

+ Tổ chức bán hàng tại điểm bán của doanh nghiệp (siêu thị, cửa hàng trực thuộc 

doanh nghiệp) tại điểm bán của khách hàng (bán hàng bên ngoài doanh nghiệp);  

+ Triển khai hoạt động E-marketing và bán hàng online; 
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+ Báo cáo tình hình bán hàng theo định kỳ; 

+ Thực hiện các hoạt động truyền thông thức thương hiệu, quản trị và phát tiển 

sản phẩm; thực hiện các hoạt động marketing dịch vụ... 

+ Có thể giao tiếp bằng tiếng Anh một cách đơn giản và trực tiếp về các chủ đề 

quen thuộc liên quan đến công việc và cuộc sống hàng ngày (Năng lực sử dụng tiếng 

Anh tương đương bậc 2/6 theo Khung năng lực Ngoại ngữ Việt Nam); 

+ Sử dụng được các thuật ngữ, mẫu câu tiếng Anh thông dụng liên quan đến lĩnh 

vực marketing; 

+ Sử dụng hệ điều hành Microsoft Windows và một số ứng dụng của bộ công cụ 

Microsoft Office để soạn thảo văn bản (MS Word), xử lý bảng tính (MS Excell), xây 

dựng trình chiếu (MS Powerpoint); … để hỗ trợ thực hiện các nghiệp vụ chuyên môn; 

sử dụng tốt công cụ Internet để thu thập và trao đổi thông tin.  

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm 

+ Có phẩm chất đạo đức tốt, ý thức tôn trọng nghề nghiệp, khách hàng; có trách 

nhiệm tuân thủ quy định pháp luật của nhà nước, quy định của chính quyền địa phương; 

+ Có trách nhiệm, đạo đức, tác phong nghề nghiệp, thái độ phục vụ tốt đối với 

khách hàng; 

+ Thường xuyên cập nhật kiến thức chuyên môn, kiến thức xã hội; sáng tạo trong 

giải quyết công việc và trong cuộc sống; 

+ Có ý thức tổ chức kỷ luật và tinh thần cảnh giác, sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ 

bảo vệ Tổ quốc. 

2. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp 

Sau khi tốt nghiệp ngành marketing thương mại, người học có thể làm việc tại 

các doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh thương mại, dịch vụ ở các vị trí/bộ phận: 

Nhân viên kinh doanh (vị trí bán hàng), nhân viên marketing, nhân viên tổ chức sự 

kiện, nhân viên truyền thông marketing, nhân viên chăm sóc khách hàng; Ngoài ra, 

sinh viên có thể làm việc tại các Phòng Quản lý thương mại trực thuộc các Sở Công 

Thương (tỉnh, thành phố) với các vị trí nhân viên bộ phận xúc tiến thương mại. 

Sau quá trình làm việc, có cơ hội phát triển lên các vị trí cao hơn như: Trưởng bộ 

phận bán hàng; phụ trách/giám sát bán hàng khu vực (các Quận, Tỉnh/thành phố; khu 

vực bao gồm một số tỉnh/thành phố…), Trưởng hoặc phó phòng marketing; Trưởng 

hoặc phó giám đốc bán hàng chi nhánh; trưởng hoặc phó phòng kinh doanh/phòng 

quản lý thương mại…   

3. Nội dung chương trình 

Thứ 

tự 

môn 

học 

Tên môn học 

Thời gian học tập 

Tổng số 
Lý 

thuyết 
Thực hành 

Tỷ lệ 

LT/ 

TH Tín 

chỉ 
Giờ Giờ Giờ 

I. Các môn học chung 21 450 180 270 40/60 

1 Chính trị 5 90 60 30 67/33 

2 Pháp luật 2 30 30 0 100/0 

3 Giáo dục thể chất 2 60 0 60 0/100 
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4 Giáo dục quốc phòng 3 75 15 60 20/80 

5 Tin học 3 75 15 60 20/80 

6 Tiếng Anh cơ bản 6 120 60 60 50/50 

II. Các môn học chuyên môn 72 1.695 540 1.155 32/68 

II.1. Môn học cơ sở 37 765 23 345 44/55 

7 Luật kinh tế 2 45 15 30 33/67 

8 Kinh tế vi mô 3 60 30 30 50/50 

9 Marketing căn bản 3 60 30 30 50/50 

10 Kinh tế thương mại 3 60 30 30 50/50 

11 Quản trị học 3 60 30 30 50/50 

12 Tâm lý khách hàng 3 60 30 30 50/50 

13 Hành vi khách hàng 2 45 15 30 33/67 

14 Quản trị quan hệ khách hàng 3.5 75 30 45 40/60 

15 Chính sách giá 3 60 30 30 50/50 

16 Marketing bán lẻ 3 60 30 30 50/50 

17 Nghiên cứu marketing 3 60 30 30 50/50 

18 Thiết kế đồ họa 3 60 30 30 50/50 

19 
Tiếng Anh ngành Marketing 

thương mại 
2.5 60 15 45 25/75 

II.2. Môn học chuyên môn sâu 29 795 10 150 19/81 

20 Quản trị kênh phân phối 4 90 30 60 33/67 

21 Quảng cáo và khuyến mãi 4 90 30 60 33/67 

22 Bán hàng và quản trị bán hàng 4 90 30 60 33/67 

23 Quan hệ công chúng 4 90 30 60 33/67 

24 E-Marketing 4 90 30 60 33/67 

25 Thực hành chuyên ngành 4 120 0 120 0/100 

26 Thực tập tốt nghiệp 5 225 0 225 0/100 

II.3. Môn học tự chọn (chọn 3 trong 

6 môn) 
6 135 45 90 33/67 

27 Marketing khách hàng tổ chức 2 45 15 30 33/67 

28 Quản trị thương hiệu 2 45 15 30 33/67 

29 Tổ chức sự kiện 2 45 15 30 33/67 

30 Marketing dịch vụ 2 45 15 30 33/67 

31 
Quản trị và phát triển sản 

phẩm mới 
2 45 15 30 33/67 

32 Thương mại điện tử 2 45 15 30 33/67 

Tổng cộng 93 2145 720 1425 34/66 
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CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP 

(Ban hành theo Quyết định số 405/QĐ-CĐTM ngày 16 tháng 7 năm 2018 

của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Thương mại) 

 

1. Mục tiêu đào tạo  

1.1. Mục tiêu chung  

Chương trình Kế toán doanh nghiệp nhằm đào tạo cử nhân trình độ cao đẳng, có 

phẩm chất chính trị vững vàng, đạo đức nghề nghiệp và sức khoẻ tốt; có kiến thức thực 

tế, kiến thức lý thuyết rộng về kế toán các loại hình doanh nghiệp, có kiến thức cơ bản 

về chính trị, văn hóa, xã hội, pháp luật và công nghệ thông tin; có kỹ năng nhận thức, 

kỹ năng thực hành thành thạo nghiệp vụ kế toán sản xuất, kế toán thương mại và dịch 

vụ; có kỹ năng giao tiếp ứng xử cần thiết để giải quyết những công việc hoặc những 

vấn đề phức tạp trong lĩnh vực kế toán doanh nghiệp; có khả năng sáng tạo, ứng dụng 

kỹ thuật, công nghệ hiện đại vào công việc, hướng dẫn và giám sát được người khác 

trong thực hiện nhiệm vụ, thích ứng với môi trường làm việc trong bối cảnh hội nhập 

quốc tế. Người tốt nghiệp ngành Kế toán doanh nghiệp trình độ cao đẳng có thái độ 

tôn trọng pháp luật, tôn trọng đồng nghiệp, có trách nhiệm với công việc; có khả năng 

tìm việc làm phù hợp với ngành đào tạo; tự tạo việc làm hoặc học lên trình độ cao hơn. 

1.2. Mục tiêu cụ thể  

- Kiến thức 

+ Hiểu được những kiến thức cơ bản về chính trị, pháp luật và kiến thức cần thiết 

về tin học, ngoại ngữ liên quan đến nghề kế toán; 

+ Hiểu được quy trình tổ chức công tác kế toán, quy trình hạch toán các nghiệp vụ 

kế toán trên cơ sở nắm vững các kiến thức cơ bản về thuế, tài chính doanh nghiệp, luật kế 

toán và các văn bản quy phạm pháp luật để áp dụng trong doanh nghiệp; 

+ Hiểu được phương pháp hạch toán kế toán các phần hành cụ thể: Kế toán vốn 

bằng tiền và các khoản đầu tư; Kế toán vật tư, tài sản cố định; Kế toán tiền lương; Kế 

toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm; Kế toán thành phẩm và tiêu thụ thành 

phẩm; Kế toán thanh toán; Kế toán nguồn vốn; Kế toán lưu chuyển hàng hóa trong 

nước và xuất nhập khẩu; Kế toán xác định kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận; 

Lập báo cáo thuế và báo cáo tài chính trong đơn vị sản xuất, thương mại và dịch vụ để 

vận dụng vào công tác kế toán; 

+ Hiểu được các bước công việc cụ thể trong từng phần hành kế toán, gồm: tiếp 

nhận, lập, phân loại chứng từ kế toán; ghi sổ kế toán chi tiết, sổ kế toán tổng hợp; kiểm 

tra, đối chiếu số liệu; lập các báo cáo thuế, báo cáo tài chính; 

+ Hiểu được ứng dụng phần mềm kế toán, phương pháp thực hiện nghiệp vụ 

bằng phần mềm kế toán máy; phương pháp sử dụng MS Excel để xây dựng cơ sở dữ 

liệu, hệ thống sổ kế toán và báo cáo tài chính bằng các hàm Excel. 

- Kỹ năng 

+ Tổ chức được công tác kế toán tại doanh nghiệp bao gồm tổ chức bộ máy kế toán, tổ 

chức hệ thống chứng từ, hệ thống tài khoản, hệ thống sổ kế toán và báo cáo tài chính; 
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+ Thực hiện được các nhiệm vụ kế toán phần hành tại doanh nghiệp như Kế toán 

vốn bằng tiền và các khoản đầu tư; Kế toán vật tư, tài sản cố định; Kế toán tiền lương; 

Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm; Kế toán thành phẩm và tiêu thụ 

thành phẩm; Kế toán thanh toán; Kế toán nguồn vốn; Kế toán lưu chuyển hàng hóa 

trong nước và xuất nhập khẩu; Kế toán xác định kết quả kinh doanh và phân phối lợi 

nhuận; Lập báo cáo thuế và báo cáo tài chính; 

+ Tiếp nhận, lập, kiểm tra, phân loại chứng từ kế toán; ghi sổ kế toán, đối chiếu, 

lập báo cáo thuế, báo cáo tài chính và lưu trữ tài liệu kế toán theo đúng luật và chế độ 

kế toán tại doanh nghiệp; 

+ Có khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh một cách đơn giản và trực tiếp các chủ 

đề quen thuộc liên quan đến công việc hằng ngày (Năng lực sử sử dụng tiếng Anh 

tương đương bậc 2/6 theo Khung năng lực Ngoại ngữ Việt nam); 

+ Sử dụng được các thuật ngữ, mẫu câu tiếng Anh thông dụng liên quan đến lĩnh 

vực kế toán doanh nghiệp;    

+ Sử dụng hệ điều hành Microsoft Windows và một số ứng dụng của bộ công cụ 

Microsoft Office để soạn thảo văn bản, xử lý bảng tính, xây dựng trình chiếu; sử dụng 

tốt công cụ Internet để thu thập và trao đổi thông tin; 

+ Sử dụng phần mềm kế toán hoặc ứng dụng MS Excel để hỗ trợ thực hiện các 

nghiệp vụ kế toán và tổng hợp báo cáo; 

+ Phân tích được tình hình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. 

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm 

+ Có phẩm chất đạo đức tốt, có ý thức tổ chức kỷ luật, có tinh thần trách nhiệm, 

tinh thần cầu tiến, tinh thần học tập không ngừng để nâng cao trình độ. 

+ Có đạo đức nghề nghiệp, trung thực, tỉ mỉ, nguyên tắc, trách nhiệm và đáng tin 

cậy, có tác phong chuyên nghiệp, có kỹ năng tự điều chỉnh để thích nghi với môi 

trường công tác; có thái độ, khả năng chịu áp lực công việc. 

+ Có khả năng cập nhật kiến thức về chuyên môn, nghiệp vụ kế toán đã được đào 

tạo; có sáng kiến trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao; tự học tập, tích lũy 

kiến thức, kinh nghiệm để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. 

2. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp 

Sau khi tốt nghiệp, người học có đủ năng lực làm việc tại các doanh nghiệp sản 

xuất, kinh doanh thương mại và dịch vụ; các đơn vị hành chính sự nghiệp, có thể đảm 

nhiệm các vị trí kế toán viên các phần hành như: kế toán tiền mặt, kế toán hàng tồn 

kho, kế toán doanh thu - chi phí, kế toán giá thành, kế toán công nợ phải thu - phải trả, 

kế toán nguồn vốn, kế toán thuế…; triển vọng trong tương lai có thể trở thành kế toán 

tổng hợp, kế toán trưởng. 
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3. Nội dung chương trình 

Thứ 

tự 

môn 

học 

Tên môn học 

Thời gian học tập 

Tổng số 
Lý 

thuyết 
Thực hành 

Tỷ lệ 

LT/ 

TH Tín 

chỉ 
Giờ Giờ Giờ 

I. Các môn học chung 21 450 180 270 40/60 

1 Chính trị 5 90 60 30 67/33 

2 Pháp luật 2 30 30 0 100/0 

3 Giáo dục thể chất 2 60 0 60 0/100 

4 Giáo dục quốc phòng 3 75 15 60 20/80 

5 Tin học 3 75 15 60 20/80 

6 Tiếng Anh cơ bản 6 120 60 60 50/50 

II. Các môn học chuyên môn 71,5 
1.69

5 
525 1.170 31/69 

II.1. Môn học cơ sở 36,5 765 330 435 43/57 

7 Luật kinh tế 2 45 15 30 33/67 

8 Kinh tế vi mô 3 60 30 30 50/50 

9 Nguyên lý kế toán 3 60 30 30 50/50 

10 Tài chính tiền tệ 3 60 30 30 50/50 

11 Quản trị học 3 60 30 30 50/50 

12 Luật Kế toán 2 45 15 30 33/67 

13 Tổ chức công tác kế toán 2 45 15 30 33/67 

14 Ứng dụng Excel trong kế toán 3 60 30 30 50/50 

15 Thuế 3 60 30 30 50/50 

16 Thống kê kinh doanh 3 60 30 30 50/50 

17 Tài chính doanh nghiệp 3,5 75 30 45 40/60 

18 Phân tích hoạt động kinh doanh 3,5 75 30 45 40/60 

19 Tiếng Anh chuyên ngành KTDN 2,5 60 15 45 25/75 

II.2. Môn học chuyên môn sâu 29 795 150 645 19/81 

20 Kế toán doanh nghiệp 1 4 90 30 60 33/67 

21 Kế toán doanh nghiệp 2 4 90 30 60 33/67 

22 Kế toán doanh nghiệp 3 4 90 30 60 33/67 

23 Kế toán doanh nghiệp 4 4 90 30 60 33/67 

24 Kế toán doanh nghiệp 5 4 90 30 60 33/67 

25 Thực hành chuyên ngành 4 120 0 120 0/100 

26 Thực tập tốt nghiệp 5 225 0 225 0/100 

II.3. Môn học tự chọn (chọn 3 trong 6 môn) 6 135 45 90 33/67 
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27 Kế toán quản trị  2 45 15 30 33/67 

28 Kiểm toán  2 45 15 30 33/67 

29 Kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa  2 45 15 30 33/67 

30 Kế toán dịch vụ vận tải  2 45 15 30 33/67 

31 Kế toán hành chính sự nghiệp  2 45 15 30 33/67 

32 Kế toán trên máy vi tính  2 45 15 30 33/67 

Tổng cộng 92,5 2145 705 1440 33/67 
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CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH 

(Ban hành theo Quyết định số 433/QĐ-CĐTM ngày 24 tháng 7 năm 2018  

của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Thương mại) 

 

1. Mục tiêu đào tạo  

1.1. Mục tiêu chung  

Chương trình Quản trị kinh doanh nhằm đào tạo cử nhân trình độ cao đẳng, có 

phẩm chất chính trị vững vàng, đạo đức nghề nghiệp và sức khỏe tốt; có kiến thức thực 

tế, kiến thức lý thuyết rộng về công việc quản trị kinh doanh, có kiến thức cơ bản về 

chính trị, văn hóa, xã hội, pháp luật và công nghệ thông tin; có kỹ năng nhận thức, kỹ 

năng thực hành nghề nghiệp và kỹ năng giao tiếp ứng xử cần thiết để giải quyết những 

công việc hoặc những vấn đề phức tạp trong lĩnh vực quản trị kinh doanh; có khả năng 

sáng tạo, ứng dụng kỹ thuật, công nghệ hiện đại vào công việc, hướng dẫn và giám sát 

được người khác trong nhóm thực hiện công việc, thích ứng với môi trường làm việc 

trong bối cảnh hội nhập quốc tế. Người tốt nghiệp ngành Quản trị kinh doanh, trình độ 

cao đẳng có thái độ tôn trọng pháp luật, tôn trọng đồng nghiệp, khách hàng, có trách 

nhiệm với công việc; có khả năng tìm việc làm phù hợp với ngành đào tạo; tự tạo việc 

làm hoặc học lên trình độ cao hơn. 

1.2. Mục tiêu cụ thể  

- Kiến thức 

+ Hiểu được những vấn đề cơ bản về chính trị, pháp luật, giáo dục quốc phòng 

đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp; 

+ Hiểu được bản chất hoạt động sản xuất kinh doanh, môi trường hoạt động của 

doanh nghiệp; các chức năng cơ bản của nhà quản trị; 

+ Hiểu được bản chất những công việc: Tuyển dụng, đào tạo, đánh giá thành tích 

và đãi ngộ nhân viên, thực hiện các hoạt động lễ tân, văn thư và lập lịch công tác; 

nghiên cứu cơ hội thị trường và lựa chọn chiến lược marketing cạnh tranh, lập kế 

hoạch marketing; phân tích tình hình tài chính và lập kế hoạch tài chính ngắn hạn; mua 

hàng, vận chuyển hàng hóa, tiếp nhận, bảo quản và xuất kho hàng hóa; dự báo nhu cầu 

sản phẩm, quản trị tồn kho và lập kế hoạch sản xuất; lập kế hoạch, tổ chức và đánh giá 

kết quả hoạt động bán hàng; 

+ Có kiến thức về thống kê, tin học, ngoại ngữ đáp ứng nhu cầu công việc. 

- Kỹ năng 

+ Thực hiện các hoạt động tác nghiệp về tuyển dụng, đào tạo, đãi ngộ nhân sự; 

và các công việc tiếp nhận, lưu trữ văn thư, lễ tân văn phòng, soạn thảo văn bản; 

+ Phân tích cơ hội thị trường, thực hiện được các công việc của các chính sách: 

sản phẩm, giá, phân phối, xúc tiến; lập được kế hoạch marketing; 

+ Lập và thực hiện được kế hoạch bán hàng; 

+ Lập và thực hiện được kế hoạch mua hàng, tổ chức hoạt động vận chuyển hàng 

hóa; 

+ Thực hiện nghiệp vụ tiếp nhận, bảo quản và xuất kho hàng hóa; 

+ Phân tích tình hình tài chính và lập kế hoạch tài chính ngắn hạn cho doanh nghiệp; 

+ Dự báo được nhu cầu sản phẩm, lập kế hoạch sản xuất và cung ứng vật tư cho 

hoạt động sản xuất; 

+ Tham mưu cho cấp quản lý về hoạt động sản xuất kinh doanh; 
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+ Có thể giao tiếp bằng tiếng Anh một cách đơn giản và trực tiếp về các chủ đề 

quen thuộc liên quan đến công việc và cuộc sống hàng ngày (Năng lực sử dụng tiếng 

Anh tương đương bậc 2/6 theo Khung năng lực Ngoại ngữ Việt Nam); 

+ Sử dụng được các thuật ngữ, mẫu câu tiếng Anh thông dụng liên quan đến lĩnh 

vực quản trị kinh doanh; 

+ Sử dụng hệ điều hành Microsoft Windows và một số ứng dụng của bộ công cụ 

Microsoft Office để soạn thảo văn bản, xử lý bảng tính, xây dựng trình chiếu; sử dụng 

Microsoft Excel để hỗ trợ thực hiện các nghiệp vụ chuyên môn; sử dụng tốt công cụ 

Internet để thu thập và trao đổi thông tin.  

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm 

+ Có phẩm chất đạo đức, yêu nghề và có lương tâm nghề nghiệp; 

+ Có ý thức tổ chức kỷ luật và tác phong công nghiệp, nghiêm túc, cẩn thận và 

chính xác trong công việc; 

+ Có tinh thần tự học, tự nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, sáng tạo đáp 

ứng nhu cầu công việc. 

2. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp 

Sau khi tốt nghiệp, người học có thể làm việc tại các doanh nghiệp thuộc mọi 

thành phần kinh tế ở các vị trí/bộ phận hành chính nhân sự, kinh doanh/bán hàng, kho 

hàng, vật tư, kế hoạch sản xuất,... Sau một thời gian, có thể được đề bạt lên vị trí cao 

hơn như Tổ trưởng/nhóm trưởng bán hàng, giám sát bán hàng, giám sát kinh doanh, 

phó/trưởng phòng kinh doanh, thủ kho, trưởng bộ phận thu mua ... của doanh nghiệp.  

3. Nội dung chương trình 

Thứ 

tự 

môn 

học 

Tên môn học 

Thời gian học tập 

Tổng số 
Lý 

thuyết 
Thực hành 

Tỷ lệ 

LT/ 

TH Tín 

chỉ 
Giờ Giờ Giờ 

I. Các môn học chung 21 450 180 270 40/60 

01  Chính trị  5 90 60 30 67/33 

02 Pháp luật   2 30 30 0 100/0 

03 Giáo dục thể chất  2 60 0 60 0/100 

04 Giáo dục quốc phòng  3 75 15 60 20/80 

05 Tin học  3 75 15 60 20/80 

06 Tiếng Anh cơ bản    6 120 60 60 50/50 

II. Các môn học chuyên môn 72 1695 540 1155 32/68 

II.1. Môn học cơ sở 37 765 345 420 45/55 

07 Luật Kinh tế  2 45 15 30 33/67 

08 Kinh tế vi mô   3 60 30 30 50/50 

09 Quản trị học  3 60 30 30 50/50 

10 Marketing căn bản 3 60 30 30 50/50 

11 Hành vi tổ chức 3 60 30 30 50/50 

12 Tâm lý khách hàng 3 60 30 30 50/50 

13 Kỹ năng lãnh đạo 3 60 30 30 50/50 
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14 Nguyên lý kế toán 3 60 30 30 50/50 

15 Tài chính doanh nghiệp 3 75 30 45 40/60 

16 Thống kê kinh doanh 3 60 30 30 50/50 

17 
Tin học ứng dụng trong kinh 

doanh  
3 60 30 30 50/50 

18 
Văn hóa doanh nghiệp và đạo 

đức kinh doanh    
2 45 15 30 33/67 

19 
Tiếng Anh ngành Quản trị 

kinh doanh  
3 60 15 45 25/75 

II.2. Môn học chuyên môn sâu 29 795 150 645 19/81 

20 Quản trị nguồn nhân lực  4 90 30 60 33/67 

21 Quản trị marketing  4 90 30 60 33/67 

22 Quản trị tài chính  4 90 30 60 33/67 

23 Quản trị cung ứng  4 90 30 60 33/67 

24 Quản trị sản xuất  4 90 30 60 33/67 

25 Thực hành chuyên ngành  4 120 0 120 0/100 

26 Thực tập tốt nghiệp  5 225 0 225 0/100 

II.3. Môn học tự chọn (chọn 3 trong 6 

môn) 
6 135 45 90 33/67 

27 Kỹ năng thương lượng 2 45 15 30 33/67 

28 Nghiệp vụ hành chính văn phòng 2 45 15 30 33/67 

29 Quản trị bán hàng 2 45 15 30 33/67 

30 Khởi sự kinh doanh 2 45 15 30 33/67 

31 Quản trị chất lượng 2 45 15 30 33/67 

32 Quản trị kinh doanh dịch vụ 2 45 15 30 33/67 

Tổng cộng 93 2145 720 1427 33/67 
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CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO  

NGÀNH QUẢN TRỊ DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ LỮ HÀNH 

(Ban hành theo Quyết định số 431/QĐ-CĐTM  ngày 24 tháng 7 năm 2018  

của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Thương mại) 

 

1. Mục tiêu đào tạo  

1.1. Mục tiêu chung 

Chương trình Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành nhằm đào tạo cử nhân trình độ 

cao đẳng, có phẩm chất chính trị vững vàng, đạo đức nghề nghiệp và sức khỏe tốt; có 

kiến thức thực tế, kiến thức lý thuyết rộng về công việc quản dịch vụ du lịch và lữ 

hành, có kiến thức cơ bản về chính trị, văn hóa, xã hội, pháp luật và công nghệ thông 

tin; có kỹ năng nhận thức, kỹ năng thực hành nghề nghiệp và kỹ năng giao tiếp ứng xử 

cần thiết để giải quyết những công việc hoặc những vấn đề phức tạp trong lĩnh vực 

quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành; có khả năng sáng tạo, ứng dụng kỹ thuật, công 

nghệ hiện đại vào công việc, hướng dẫn và giám sát được người khác trong nhóm thực 

hiện công việc, thích ứng với môi trường làm việc trong bối cảnh hội nhập quốc tế. 

Người tốt nghiệp ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, trình độ cao đẳng có thái 

độ tôn trọng pháp luật, tôn trọng đồng nghiệp, khách hàng, đối tác, có trách nhiệm với 

công việc; có khả năng tìm việc làm phù hợp với ngành đào tạo; tự tạo việc làm hoặc 

học lên trình độ cao hơn. 

1.2. Mục tiêu cụ thể  

- Kiến thức 

+ Hiểu biết được tình hình kinh tế, chính trị, những qui định của pháp luật đối 

với ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành; Hiểu biết được địa lý, văn hóa và tuyến 

điểm du lịch Việt Nam; 

+ Hiểu biết được bản chất của nhiệm vụ: Hướng dẫn du lịch, tổ chức hoạt náo, 

điều hành chương trình du lịch, quản trị kinh doanh lữ hành và tổ chức sự kiện – hội nghị; 

+ Hiểu biết được bản chất những công việc: Đón tiễn khách, hướng dẫn tham 

quan; phục vụ khách trong suốt chuyến đi du lịch; tổ chức các trò chơi; xây dựng kế 

hoạch và tổ chức các sự kiện; triển khai động xúc tiến và tổ chức thực hiện các chương 

trình du lịch; quản trị nhân sự trong doanh nghiệp lữ hành, mối quan hệ với nhà cung 

cấp và kiểm soát chất lượng các chương trình du lịch. 

- Kỹ năng 

+ Tổ chức hướng dẫn du lịch bao gồm: Chuẩn bị, đón tiếp, hướng dẫn tham 

quan, phục vụ lưu trú ăn uống, tổ chức hoạt động vui chơi giải trí, giải quyết tình 

huống phát sinh, tiễn khách và thưc hiện các hoạt động sau khi kết thúc chuyến đi; 

+ Thực hiện nghiệp vụ lữ hành bao gồm: Xây dựng, tổ chức hoạt động xúc tiến, 

bán, điều hành và tổ chức thực hiện chương trình du lịch; 

+ Lập kế hoạch và triển khai tổ chức các sự kiện - hội nghị; 

+ Quản trị nhân sự và mối quan hệ với nhà cung cấp; kiểm soát chất lượng dịch 

vụ và hiệu quả kinh doanh lữ hành; 

+ Quan hệ và chăm sóc khách hàng 

+ Có thể giao tiếp bằng tiếng Anh một cách đơn giản và trực tiếp về các chủ đề 

quen thuộc liên quan đến công việc và cuộc sống hàng ngày (Năng lực sử dụng tiếng 

Anh tương đương bậc 2/6 theo Khung năng lực Ngoại ngữ Việt Nam); 
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+ Sử dụng hệ điều hành Microsoft Windows và một số ứng dụng của bộ công cụ 

Microsoft Office để soạn thảo văn bản, xử lý bảng tính, xây dựng trình chiếu; sử dụng 

tốt công cụ Internet để thu thập và trao đổi thông tin. 

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm 

+ Có phẩm chất đạo đức tốt, yêu nghề, kiên trì trong công việc; 

+ Có ý thức tổ chức kỷ luật và tác phong công nghiệp, nghiêm túc, cẩn thận và 

chính xác trong công việc; 

+ Tích cực học hỏi, cập nhật kiến thức mới, sẵn sàng nhận nhiệm vụ, năng động, 

sáng tạo và luôn có tinh thần vượt khó để hoàn thành nhiệm vụ; 

+ Hướng dẫn và giám sát được người khác trong nhóm thực hiện công việc. 

2. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp 

Sau khi tốt nghiệp, người học có thể làm việc tại các đơn vị kinh doanh dịch vụ 

du lịch và lữ hành, ở các vị trí hướng dẫn viên du lịch, điều hành chương trình du lịch, 

chuyên viên bộ phận kinh doanh, chuyên viên viên bộ phận tổ chức sự kiện. Sau một 

thời gian công tác có thể phát triển đến vị trí trưởng nhóm, trưởng bộ phận và các vị trí 

quản lý khác trong các đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch và lữ hành. 

3. Nội dung chương trình 

Thứ 

tự 

môn 

học 

Tên môn học 

Thời gian học tập 

Tổng số 
Lý 

thuyết 

Thực 

hành 

Tỷ lệ 

LT/ 

TH Tín 

chỉ 
Giờ Giờ Giờ 

I. Các môn học chung 21 450 180 270 40/60 

01 Chính trị 5 90 60 30 67/33 

02 Pháp luật 2 30 30 0 100/0 

03 Giáo dục thể chất 2 60 0 60 0/100 

04 Giáo dục quốc phòng 3 75 15 60 20/80 

05 Tin học 3 75 15 60 20/80 

06 Tiếng Anh cơ bản 6 120 60 60 50/50 

II. Các môn học chuyên môn 72 1695 540 1155 32/68 

II.1. Môn học cơ sở 36,5 765 330 435 43/57 

07 Luật kinh tế 2 45 15 30 33/66 

08 Kinh tế vi mô 3 60 30 30 50/50 

09 Tổng quan du lịch 3 60 30 30 50/50 

10 Quản trị học 3 60 30 30 50/50 

11 Marketing du lịch 3 60 30 30 50/50 

12 Cơ sở văn hóa Việt Nam 3 60 30 30 50/50 

13 
Địa lý và tài nguyên du lịch Việt 

Nam 
3 60 30 30 50/50 

14 Tuyến điểm du lịch Việt Nam 3 60 30 30 50/50 

15 Tâm lý khách du lịch 3 60 30 30 50/50 

16 Quản trị cung ứng dịch vụ du lịch 3 60 30 30 50/50 

17 
Tiếng Anh chuyên ngành Quản trị 

dịch vụ du lịch và lữ hành 1 
2.5 60 15 45 25/75 
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18 
Tiếng Anh chuyên ngành Quản trị 

dịch vụ du lịch và lữ hành 2 
2.5 60 15 45 25/75 

19 
Tiếng Anh chuyên ngành Quản trị 

dịch vụ du lịch và lữ hành 3 
2.5 60 15 45 25/75 

II.2. Môn học chuyên môn sâu 29,5 795 165 630 21/79 

20 Hướng dẫn du lịch 5 105 45 60 43/57 

21 Tổ chức hoạt náo 2,5 60 15 45 25/75 

22 Nghiệp vụ lữ hành 5 105 45 60 43/57 

23 Quản trị kinh doanh lữ hành 4 90 30 60 33/67 

24 Tổ chức sự kiện hội nghị 4 90 30 60 33/67 

25 Thực hành chuyên ngành 4 120 0 120 0/100 

26 Thực tập tốt nghiệp 5 225 0 225 0/100 

II.3. Môn học tự chọn (chọn 3 trong 6 

môn) 
6 135 45 90 33/67 

27 Lịch sử văn minh thế giới 2 45 15 30 33/67 

28 Du lịch sinh thái 2 45 15 30 33/66 

29 
Kỹ năng giao tiếp trong kinh 

doanh du lịch 
2 45 15 30 33/67 

30 
Quan hệ và chăm sóc khách hàng 

trong du lịch 
2 45 15 30 33/67 

31 Nghiệp vụ lưu trú 2 45 15 30 33/67 

32 Nghiệp vụ thanh toán 2 45 15 30 33/67 

Tổng cộng 93 2145 720 1425 34/66 
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CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN 

(Ban hành theo Quyết định số 432/QĐ-CĐTM  ngày 24 tháng 7 năm 2018  

của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Thương mại) 

 

1. Mục tiêu đào tạo  

1.1. Mục tiêu chung  

Chương trình Quản trị khách sạn nhằm đào tạo cử nhân trình độ cao đẳng, có 

phẩm chất chính trị vững vàng, đạo đức nghề nghiệp và sức khỏe tốt; có kiến thức thực 

tế về quản trị khách sạn, có kiến thức cơ bản về chính trị, văn hóa, xã hội, pháp luật và 

công nghệ thông tin; có kỹ năng thực hiện thuần thục các nghiệp vụ cơ bản trong 

khách sạn để vận dụng vào công tác quản trị khách sạn; thái độ yêu nghề, trách nhiệm 

nghề nghiệp cao và có khả năng thích ứng tốt với công việc trong môi trường hội nhập 

quốc tế. Người tốt nghiệp ngành Quản trị khách sạn, trình độ cao đẳng có thái độ tôn 

trọng pháp luật, tôn trọng đồng nghiệp, khách hàng, có trách nhiệm với công việc; có 

khả năng tìm việc làm phù hợp với ngành đào tạo hoặc học lên trình độ cao hơn. 

1.2. Mục tiêu cụ thể  

- Kiến thức 

+ Hiểu được những vấn đề cơ bản về chính trị, pháp luật, giáo dục quốc phòng 

đối với hoạt động quản trị khách sạn; 

+ Hiểu được bản chất của những công việc đón tiếp khách, phục vụ khách trong 

thời gian lưu trú và tiễn khách; vệ sinh buồng và các khu vực trong khách sạn; đặt bàn 

và phục vụ ăn Á, ăn Âu- Mỹ; pha chế đồ uống; 

+ Hiểu biết được bản chất của việc lập kế hoạch công việc, tổ chức và phân công 

lao động, tổ chức đào tạo, kiểm soát các hoạt động tại bộ phận tiền sảnh và bộ phận 

buồng; đánh giá sự hài lòng của khách hàng; tổ chức và giám sát các dịch vụ giải trí 

trong khách sạn; lập kế hoạch, tổ chức các hoạt động kinh doanh M.I.C.E trong khách 

sạn.    

- Kỹ năng 

+ Đón tiếp, phục vụ khách trong thời gian lưu trú và tiễn khách; làm vệ sinh 

buồng và các khu vực trong khách sạn; 

+ Lập kế hoạch công việc, tổ chức và phân công lao động, tổ chức đào tạo, kiểm 

soát các hoạt động tại bộ phận tiền sảnh và bộ phận buồng; 

+ Tổ chức và giám sát các dịch vụ giải trí trong khách sạn; 

+ Lập kế hoạch, tổ chức các hoạt động kinh doanh M.I.C.E trong khách sạn; 

+ Có thể giao tiếp bằng tiếng Anh một cách đơn giản và trực tiếp về các chủ đề 

quen thuộc liên quan đến công việc và cuộc sống hàng ngày (Năng lực sử dụng tiếng 

Anh tương đương bậc 2/6 theo Khung năng lực Ngoại ngữ Việt Nam); 

+ Sử dụng được các thuật ngữ, mẫu câu tiếng Anh thông dụng liên quan đến lĩnh 

vực quản trị khách sạn;  

+ Sử dụng hệ điều hành Microsoft Windows và một số ứng dụng của bộ công cụ 

Microsoft Office để soạn thảo văn bản, xử lý bảng tính, xây dựng trình chiếu; sử dụng 

tốt công cụ Internet để thu thập và trao đổi thông tin. 

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm 

+ Có phẩm chất đạo đức, yêu nghề và có lương tâm nghề nghiệp; 
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+ Có ý thức kỷ luật, tính tự giác trách nhiệm và tác phong chuyên nghiệp; 

+ Có khả năng tự học, không ngừng rèn luyện để nâng cao trình độ nhằm đáp 

ứng yêu cầu công việc.   

2. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp: 

Sau khi tốt nghiệp, người học có thể làm việc tại các khách sạn với các vị trí như 

nhân viên nhận đặt buồng, nhân viên hỗ trợ đón tiếp, nhân viên lễ tân, nhân viên tổng 

đài, nhân viên thu ngân, nhân viên quan hệ khách hàng tại bộ phận tiền sảnh; nhân 

viên phục vụ tại bộ phận buồng; nhân viên phục vụ tại bộ phận ẩm thực; nhân viên 

phòng kinh doanh, phòng marketing. Sau một thời gian công tác có thể phát triển đến 

vị trí công tác cao hơn như trưởng nhóm, trưởng ca, trưởng bộ phận và các vị trí quản 

lý khác trong khách sạn. 

3. Nội dung chương trình 

Thứ 

tự 

môn 

học 

Tên môn học 

Thời gian học tập 

Tổng số 
Lý 

thuyết 
Thực hành 

Tỷ lệ 

LT/ 

TH Tín 

chỉ 
Giờ Giờ Giờ 

I. Các môn học chung 21 450 180 270 40/60 

1 Chính trị  5 90 60 30 67/33 

2 Pháp luật 2 30 30 0 100/0 

3 Giáo dục thể chất 2 60 0 60 0/100 

4 Giáo dục quốc phòng 3 75 15 60 20/80 

5 Tin học 3 75 15 60 20/80 

6 Tiếng Anh cơ bản 6 120 60 60 50/50 

II. Các môn học chuyên môn 71.5 1695 525 1170 31/69 

II.1. Môn học cơ sở 36.5 765 330 435 43/57 

7 Luật kinh tế 2 45 15 30 33/67 

8 Kinh tế vi mô 3 60 30 30 50/50 

9 Tổng quan du lịch 3 60 30 30 50/50 

10 Quản trị học 3 60 30 30 50/50 

11 Marketing du lịch 3 60 30 30 50/50 

12 Nghiệp vụ lễ tân 3 60 30 30 50/50 

13 Nghiệp vụ buồng 3 60 30 30 50/50 

14 Nghiệp vụ bàn 3 60 30 30 50/50 

15 Nghiệp vụ bar 3 60 30 30 50/50 

16 Tâm lý khách du lịch 3 60 30 30 50/50 

17 
Tiếng Anh ngành Quản trị 

khách sạn 1 
2.5 60 15 45 25/75 

18 
Tiếng Anh ngành Quản trị 

khách sạn 2 
2.5 60 15 45 25/75 
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19 
Tiếng Anh ngành Quản trị 

khách sạn 3 
2.5 60 15 45 25/75 

II.2. Môn học chuyên môn sâu 29 795 150 645 19/81 

20 Quản trị bộ phận tiền sảnh 4 90 30 60 33/67 

21 Quản trị bộ phận buồng 4 90 30 60 33/67 

22 Quản trị chất lượng dịch vụ 4 90 30 60 33/67 

23 Quản trị dịch vụ giải trí 4 90 30 60 33/67 

24 
Tổ chức kinh doanh MICE 

trong khách sạn 
4 90 30 60 33/67 

25 Thực hành chuyên ngành 4 120 0 120 0/100 

26 Thực tập tốt nghiệp 5 225 0 225 0/100 

II.3. Môn học tự chọn (chọn 3 

trong 6 môn) 
6 135 45 90 33/67 

27 Văn hóa du lịch 2 45 15 30 33/67 

28 
Kỹ năng bán hàng trong kinh 

doanh khách sạn 
2 45 15 30 33/67 

29 
Kỹ năng giao tiếp trong kinh 

doanh du lịch 
2 45 15 30 33/67 

30 Nghiệp vụ thanh toán 2 45 15 30 33/67 

31 Quản trị tiệc 2 45 15 30 33/67 

32 Nghệ thuật cắm hoa 2 45 15 30 33/67 

Tổng cộng 92.5 2145 705 1440 34/66 
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CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH  

QUẢN TRỊ NHÀ HÀNG VÀ DỊCH VỤ ĂN UỐNG 

(Ban hành theo Quyết định số 430/QĐ-CĐTM ngày 24 tháng 7 năm 2018  

của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Thương mại) 

 

1. Mục tiêu đào tạo 

1.1. Mục tiêu chung 

Chương trình Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống nhằm đào tạo cử nhân trình độ 

cao đẳng có kiến thức thực tế, kiến thức lý thuyết rộng về quản trị nhà hàng và dịch vụ 

ăn uống, có kiến thức cơ bản về chính trị, văn hóa, xã hội, pháp luật và công nghệ thông 

tin; có kỹ năng nhận thức, kỹ năng thực hiện thuần thục các nghiệp vụ cơ bản về phục 

vụ và tổ chức phục vụ ăn uống để vận dụng trong công tác quản trị nhà hàng; có kỹ năng 

giao tiếp ứng xử cần thiết để giải quyết những công việc hoặc vấn đề phức tạp trong 

kinh doanh nhà hàng, làm việc độc lập hoặc theo nhóm trong điều kiện làm việc thay 

đổi, chịu trách nhiệm cá nhân, trách nhiệm hướng dẫn tối thiểu, giám sát, đánh giá đối 

với nhóm thực hiện những nhiệm vụ đã được phân công. Người tốt nghiệp ngành Quản 

trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống, trình độ cao đẳng có thái độ tôn trọng pháp luật, tôn 

trọng đồng nghiệp, khách hàng; có khả năng tìm việc và tự tạo việc làm phù hợp với 

ngành đào tạo hoặc học lên trình độ cao hơn. 

1.2. Mục tiêu cụ thể  

- Kiến thức 

+ Hiểu được những vấn đề cơ bản về chính trị, pháp luật, giáo dục quốc phòng 

đối với hoạt động quản trị nhà hàng; 

+ Hiểu được bản chất những hoạt động phục ăn uống, pha chế đồ uống và chế 

biến món ăn; 

+ Hiểu được bản chất của việc mua sắm, kiểm soát và bảo quản trang thiết bị, 

dụng cụ, hàng hóa, nguyên liệu thực phẩm;  

+ Hiểu được bản chất của việc lập kế hoạch, tuyển dụng, đào tạo và đãi ngộ nhân sự; 

tổ chức, giám sát và điều hành nhân sự; kiểm soát doanh thu và chi phí trong nhà hàng; 

+ Hiểu được bản chất của việc xây dựng ý tưởng thiết kế và trang trí một số loại 

tiệc điển hình; đàm phán và ký kết hợp đồng tiệc; lập kế hoạch tổ chức phục vụ, kiểm 

soát và đánh giá hiệu quả kinh doanh tiệc; lập kế hoạch và triển khai công tác tổ chức 

sự kiện - hội nghị trong nhà hàng. 

- Kỹ năng 

+ Phục vụ ăn uống, pha chế đồ uống và chế biến món ăn; 

+ Mua sắm, kiểm soát và bảo quản trang thiết bị, dụng cụ, hàng hóa, nguyên liệu 

thực phẩm;  

+ Lập kế hoạch, tuyển dụng, đào tạo và đãi ngộ nhân sự; 

+ Xây dựng định mức lao động cho bộ phận; tổ chức, giám sát và điều hành nhân 

sự; kiểm soát doanh thu và chi phí trong nhà hàng; 

+ Thiết kế và trang trí các loại tiệc điển hình; đàm phán và ký kết hợp đồng tiệc; 

lập kế hoạch tổ chức phục vụ, kiểm soát và đánh giá hiệu quả kinh doanh tiệc; 
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+ Lập  kế hoạch và triển khai công tác tổ chức sự kiện - hội nghị trong nhà hàng; 

+ Có thể giao tiếp bằng tiếng Anh một cách đơn giản và trực tiếp về các chủ đề 

quen thuộc liên quan đến công việc và cuộc sống hàng ngày (Năng lực sử dụng tiếng 

Anh tương đương bậc 2/6 theo Khung năng lực Ngoại ngữ Việt Nam); 

+ Sử dụng được các thuật ngữ, mẫu câu tiếng Anh thông dụng liên quan đến lĩnh 

vực quản trị nhà hàng;  

+ Sử dụng hệ điều hành Microsoft Windows và một số ứng dụng của bộ công cụ 

Microsoft Office để soạn thảo văn bản, xử lý bảng tính, xây dựng trình chiếu; sử dụng 

tốt công cụ Internet để thu thập và trao đổi thông tin. 

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm 

+ Có phẩm chất đạo đức, yêu nghề và có lương tâm nghề nghiệp; 

+ Có ý thức kỷ luật, tính tự giác trách nhiệm và tác phong chuyên nghiệp; 

+ Có khả năng tự học, không ngừng rèn luyện để nâng cao trình độ nhằm đáp 

ứng yêu cầu công việc.   

2. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp 

Sau khi tốt nghiệp người học sẽ làm việc tại các nhà hàng độc lập, nhà hàng 

thuộc các khách sạn, khu nghỉ dưỡng, khu du lịch ở vị trí nhân viên tác nghiệp. Sau 

một thời gian công tác có thể phát triển đến vị trí trưởng nhóm nghiệp vụ, trưởng ca và 

các vị trí quản lý khác trong nhà hàng. 

3. Nội dung chương trình 

Thứ 

tự 

môn 

học 

Tên môn học 

Thời gian học tập 

Tổng số 
Lý 

thuyết 

Thực 

hành 

Tỷ lệ 

LT/ 

TH Tín chỉ Giờ Giờ Giờ 

I. Các môn học chung 21 450 180 270 40/60 

1 Chính trị 5 90 60 30 67/33 

2 Pháp luật 2 30 30 0 100/0 

3 Giáo dục thể chất 2 60 0 60 0/100 

4 Giáo dục quốc phòng 3 75 15 60 20/80 

5 Tin học 3 75 15 60 20/80 

6 Tiếng Anh cơ bản 6 120 60 60 50/50 

II. Các môn học chuyên môn 71.5 1.695 525 1.170 31/69 

II.1. Môn học cơ sở 36.5 765 330 435 43/57 

7 Luật kinh tế 2 45 15 30 33/67 

8 Kinh tế vi mô 3 60 30 30 50/50 

9 Tổng quan du lịch 3 60 30 30 50/50 

10 Quản trị học 3 60 30 30 50/50 

11 Marketing du lịch 3 60 30 30 50/50 

12 Xây dựng thực đơn 3 60 30 30 50/50 

13 Văn hóa ẩm thực 3 60 30 30 50/50 

14 Nghiệp vụ bàn 3 60 30 30 50/50 
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15 Nghiệp vụ bar 3 60 30 30 50/50 

16 Nghiệp vụ bếp 3 60 30 30 50/50 

17 
Tiếng anh ngành Quản trị 

nhà hàng 1 
2.5 60 15 45 25/75 

18 
Tiếng anh ngành Quản trị 

nhà hàng 2 
2.5 60 15 45 25/75 

19 
Tiếng anh ngành Quản trị 

nhà hàng 3 
2.5 60 15 45 25/75 

II.2. Môn học chuyên môn sâu 29 795 150 645 19/81 

20 Kinh doanh nhà hàng 4 90 30 60 33/67 

21 
Tổ chức sự kiện và hội nghị 

trong nhà hàng 
4 90 30 60 33/67 

22 Quản trị tiệc 4 90 30 60 33/67 

23 Quản trị chế biến món ăn 4 90 30 60 33/67 

24 Điều hành bộ phận ẩm thực 4 90 30 60 33/67 

25 Thực hành chuyên ngành 4 120 0 120 0/100 

26 Thực tập tốt nghiệp 5 225 0 225 0/100 

II.3. Môn học tự chọn (chọn 3 

trong 6 môn) 
6 135 45 90 33/67 

27 
Thương phẩm và an toàn 

thực phẩm 
2 45 15 30 33/67 

28 Thiết kế và trang trí tiệc 2 45 15 30 33/67 

29 
Kỹ năng giao tiếp trong kinh 

doanh du lịch 
2 45 15 30 33/67 

30 Quản trị chất lượng dịch vụ 2 45 15 30 33/67 

31 Nghiệp vụ thanh toán  2 45 15 30 33/67 

32 Nghệ thuật cắm hoa 2 45 15 30 33/67 

Tổng cộng 92.5 2145 705 1440 33/67 
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BỘ CÔNG THƯƠNG 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG THƯƠNG MẠI 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

THÔNG BÁO 
Công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế của  

cơ sở giáo dục nghề nghiệp năm học 2019 – 2020 

(trình độ cao đẳng chính quy) 
 

TT Các ngành 
Khóa học/ 

 Năm tốt nghiệp 

Số sinh 

viên 

nhập 

học 

Số sinh 

viên tốt 

nghiệp 

Phân loại tốt nghiệp 

(%) 

Tỷ lệ sinh 

viên tốt 

nghiệp có 

việc làm sau 

1 năm ra 

trường 

Xuất 

sắc 
Giỏi Khá 

1 Kế toán doanh nghiệp 
K4-K10/2013-2019 2.629 2.020 82 339 1.172 83% 

K11-K12/2020-2021 263 0 0 0 0 Chưa TN 

2 
Kinh doanh thương mại, 

Kinh doanh xuất nhập khẩu 

K4-K10/2013-2019 252 176 19 30 98 89% 

K11-K12/2020-2021 40 0 0 0 0 Chưa TN 

3 Marketing du lịch 
K4-K10/2013-2019 0 0 0 0 0 Chưa TN 

K11-K12/2020-2021 19 0 0 0 0 Chưa TN 

4 Marketing thương mại 
K4-K10/2013-2019 651 422 17 40 257 83% 

K11-K12/2020-2021 111 0 0 0 0 Chưa TN 

5 
Quản trị dịch vụ du lịch và 

lữ hành 

K4-K10/2013-2019 1.575 995 78 172 597 85% 

K11-K12/2020-2021 612 0 0 0 0 Chưa TN 

6 Quản trị khách sạn 
K4-K10/2013-2019 1.479 951 74 195 510 81% 

K11-K12/2020-2021 951 0 0 0 0 Chưa TN 

7 Quản trị kinh doanh 
K4-K10/2013-2019 2.327 1.690 23 134 964 78% 

K11-K12/2020-2021 287 0 0 0 0 Chưa TN 

8 
Quản trị nhà hàng và dịch vụ 

ăn uống 

K4-K10/2013-2019 565 343 19 53 228 85% 

K11-K12/2020-2021 132 0 0 0 0 Chưa TN 

9 Tiếng Anh thương mại 
K4-K10/2013-2019 0 0 0 0 0 Chưa TN 

K11-K12/2020-2021 84 0 0 0 0 Chưa TN 

10 Bảo hiểm 
K4-K10/2013-2019 37 21 1 4 14 77% 

K11-K12/2020-2021 0 0 0 0 0 Chưa TN 

11 Kiểm toán 
K4-K10/2013-2019 82 53 8 11 27 73% 

K11-K12/2020-2021 0 0 0 0 0 Chưa TN 

12 Tài chính doanh nghiệp 
K4-K10/2013-2019 966 700 8 98 439 79% 

K11-K12/2020-2021 0 0 0 0 0 Chưa TN 

  
 

Đà Nẵng, ngày 21 tháng 10 năm 2019 

KT. HIỆU TRƯỞNG  

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

(Đã ký) 

TS. Nguyễn Tri Vũ 
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 BỘ CÔNG THƯƠNG 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG THƯƠNG MẠI 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

THÔNG BÁO 

Công khai thông tin cơ sở vật chất của  

cơ sở giáo dục nghề nghiệp năm học 2019 – 2020 

STT Nội dung  Đơn vị tính Số lượng 

I Diện tích đất  ha 2,1  

II Diện tích sàn xây dựng     17.178 

1 Giảng đường     

  Số phòng phòng  56 

  Tổng diện tích m2  7.068 

2 Phòng học máy tính     

  Số phòng  phòng  5 

  Tổng diện tích m2  515 

3 Phòng học ngoại ngữ     

  Số phòng  phòng  2 

  Tổng diện tích m2  215 

4 Thư viện m2  244,4 

5 Phòng thí nghiệm     

  Số phòng  phòng /  

  Tổng diện tích m2 /  

6 Xưởng thực tập, thực hành      

  Số phòng  phòng 27 

  Tổng diện tích m2 1.995 

7 Ký túc xá thuộc cơ sở đào tạo quản lý     

  Số phòng phòng  62 

  Tổng diện tích m2  3.189 

8 Diện tích nhà ăn của cơ sở đào tạo m2  286 

9 Diện tích khác:     

  Diện tích hội trường m2  447 

  Diện tích nhà văn hóa  m2  / 

  Diện tích nhà thi đấu đa năng  m2  557 

  Diện tích bể bơi  m2  / 

 Diện tích sân vận động  m2  2.239 

    
 

Đà Nẵng, ngày  21  tháng  10  năm 2019 

KT. HIỆU TRƯỞNG  

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

(Đã ký) 

TS. Nguyễn Tri Vũ 
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BỘ CÔNG THƯƠNG 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG THƯƠNG MẠI 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

THÔNG BÁO 

Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu  

của cơ sở giáo dục nghề nghiệp năm học 2019 – 2020 

Đơn vị tính: Người 

TT Nội dung Tổng số 

Trong đó  

Tiến 

sĩ 

Thạc  

sĩ 

Cử 

nhân 

 Tổng số 148 11 126 11 

1 Ban giám hiệu 4 2 2 0 

2 Khoa Kế toán - Tài chính 29 5 23 1 

3 Khoa Quản trị kinh doanh 20 1 19 0 

4 Khoa Thương mại và Du lịch 33 0 29 4 

5 Khoa Khoa học cơ bản 30 1 26 3 

6 Khoa Ngoại ngữ 12 0 11 1 

7 Phòng Đào tạo 6 1 5 0 

8 Phòng Khoa học – Công nghệ 2 0 2 0 

9 Phòng Thanh tra, Khảo thí và Đảm bảo chất lượng 3 0 3 0 

10 Phòng Tổ chức - Hành chính 1 0 1 0 

11 Phòng Tài chính - Kế toán 3 0 2 1 

12 Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng 2 0 1 1 

13 Trung tâm Đối ngoại, Truyền thông và Hỗ trợ sinh viên  3 1 2 0 

  

    
Đà Nẵng, ngày  21  tháng  10  năm 2019 

KT. HIỆU TRƯỞNG  

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

(Đã ký) 

TS. Nguyễn Tri Vũ 
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BỘ CÔNG THƯƠNG 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG THƯƠNG MẠI 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

THÔNG BÁO 

Công khai tài chính của cơ sở giáo dục nghề nghiệp  

năm học 2019 – 2020 

 

TT Nội dung 
Số tiền 

(Triệu đồng) 

I Học phí hệ chính quy năm học 2018-2019  

1 Cao đẳng (mức thu bình quân trên 1 sinh viên) 7,8 

a) Các ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành; Quản trị nhà hàng và 

dịch vụ ăn uống; Quản trị khách sạn 
8,5 

b) Các ngành khác 7,1 

2 Trung cấp (mức thu bình quân trên 1 sinh viên) 6,2 

II Tổng thu năm 2018  35.560 

1 Từ Ngân sách 6,80 

2 Từ học phí, lệ phí 22,82 

3 Từ hoạt động dịch vụ 4,38  

4 Từ nguồn khác. 1,56  

   

  
Đà Nẵng, ngày  21  tháng  10  năm 2019 

KT. HIỆU TRƯỞNG  

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

(Đã ký) 

TS. Nguyễn Tri Vũ 

 


