
               

                           

 

Số: 373/QĐ-CĐTM 

 Ộ     À XÃ  Ộ    Ủ    Ĩ  V Ệ      

 ộc lâp -  ự do -  ạnh phúc 

                        

       , ngày 27 tháng 6   ăm 2013 

 

QUYẾ   Ị   

V     c công bố chuẩn đầu ra các ngành đào tạo trình độ cao đẳng  

h  chính quy tạ  Tr  ng  ao đẳng  h  ng  ạ  

  

 

HIỆU TR Ở   TR                         

 ăn cứ  hông tư số 14/2009/  -  DĐ  ngày 28 tháng 5 năm 2009 của  ộ trưởng 

 ộ  iáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ trường cao đẳng;  

 ăn cứ công văn số 2196/  DĐ - DĐ  ngày 22 tháng 4 năm 2010 của  ộ trưởng 

 ộ  iáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn xây dựng và công bố chuẩn đầu ra ngành đào 

tạo; 

Xét đề nghị của  ội đồng xây dựng chuẩn đầu ra các ngành đào tạo; 
 

QUYẾ   Ị  : 

   u 1.  Ban hành 6  huẩn đầu ra các ngành đào tạo mới và bổ sung 2  huẩn đầu 

ra các ngành đang đào tạo trình độ cao đẳng hệ chính quy tại Trường  ao đẳng  hư ng 

mại (có vă  bả  kèm theo): 

 huẩn đầu ra các ngành đào tạo mới: Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (mã số 

51340103), Quản trị khách sạn (mã số 51340107), Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống 

(mã số 51340109), Kinh doanh thư ng mại (mã số 51340121),  ảo hiểm (mã số 

51340202), Kiểm toán (mã số 51340302); 

 huẩn đầu ra các ngành đang đào tạo: Quản trị kinh doanh (mã số 51340101), 

Marketing (mã số 51340115). 

   u 2.  huẩn đầu ra các ngành đào tạo được công bố công khai và được tiến hành 

rà soát, điều chỉnh và bổ sung định kỳ hằng năm nhằm đáp ứng kịp thời yêu cầu ngày 

càng cao của xã hội và của người sử dụng lao động.  

   u 3. Các ông (bà)  rưởng các phòng, khoa, bộ môn,  iám đốc trung tâm chịu 

trách nhiệm thi hành quyết định này. 
 

 

Nơi nhận:                                                               

-  ộ  D Đ ,  ộ  ông  hư ng ( báo cáo) 

- Đảng uỷ,  an  iám hiệu (ch    o); 

- Công đoàn, Đoàn    S   M (  h   th c h   ); 

-  hư điều 3 (th c h   ); 

- Lưu VT, TC-HC. 

  ỆU    Ở   

 

 

(Đã ký) 

 

 h .  guy n  á    n 

 



               

                           

 

Số:   225/QĐ-CĐTM 

 Ộ     À XÃ  Ộ    Ủ    Ĩ  V Ệ      

 ộc lâp -  ự do -  ạnh phúc 

                        

       , ngày 23  tháng 04   ăm 2015 

 

QUYẾ   Ị   

V     c công bố chuẩn đầu ra các ngành đào tạo trình độ cao đẳng  

h  chính quy tạ   r  ng  ao đẳng  h  ng  ạ  

  

 

HIỆU TR Ở   TR                         

 ăn cứ  hông tư số 14/2009/TT-  DĐ  ngày 28 tháng 5 năm 2009 của  ộ trưởng 

 ộ  iáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ trường cao đẳng;  

 ăn cứ công văn số 2196/  DĐ - DĐ  ngày 22 tháng 4 năm 2010 của  ộ trưởng 

 ộ  iáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn xây dựng và công bố chuẩn đầu ra ngành đào tạo; 

Xét đề nghị của  ội đồng Khoa học và Đào tạo nhà trường; 
 

QUYẾ   Ị  : 

   u 1.  Ban hành  huẩn đầu ra các chuyên ngành đào tạo mới:  hư ng mại điện 

tử và Kinh doanh xăng dầu thuộc ngành Kinh doanh thư ng mại (mã số 51340121) trình 

độ cao đẳng hệ chính quy tại  rường  ao đẳng  hư ng mại (có vă  bả  kèm theo) 

   u 2.  huẩn đầu ra các ngành đào tạo được công bố công khai và được tiến hành 

rà soát, điều chỉnh và bổ sung định kỳ hằng năm nhằm đáp ứng kịp thời yêu cầu ngày 

càng cao của xã hội và của người sử dụng lao động.  

   u 3. Các ông (bà)  rưởng các ph ng, khoa, bộ môn,  iám đốc trung tâm chịu 

trách nhiệm thi hành quyết định này. 
 

 

Nơi nhận:                                                               

-  ộ  D Đ ,  ộ  ông  hư ng ( báo cáo) 

- Đảng uỷ,  an  iám hiệu (ch    o); 

-  ông đoàn, Đoàn    S   M (  h   th c h   ); 

-  hư điều 3 (th c h   ); 

- Lưu V ,   -HC. 

  ỆU    Ở   

 

 

 

 

  .   nh Văn  uyên 

 



  UẨ   ẦU    

  À   QUẢ    Ị K    D      

VÀ  Á    UYÊ    À   QUẢ    Ị KINH DOANH 

(Ba  h  h kèm theo Quyết  ị h số 373 Q -C TM    y 27/6/2013  

của H  u trưở   Trườ   Cao  ẳ   Thươ   m  )  

 

1.  ên ngành đào tạo: Quản trị kinh doanh ( usiness Administration) 

 ác chuyên ngành đào tạo: 

- Quản trị doanh nghiệp thư ng mại (Commercial Corporate Management) 

- Quản trị doanh nghiệp công nghiệp (Industrial Corporate Management) 

- Quản trị kinh doanh xăng dầu (Oil and Gas Business Management) 

2.  rình độ đào tạo:  ao đẳng  

3. Yêu cầu    k ến thức 

3.1. Kiến thức chung của ngành 

-  hận biết các nguyên lý c  bản của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng  ồ  hí 

Minh, đường lối cách mạng của Đảng  ộng sản Việt  am làm nền tảng để vận dụng 

trong cuộc sống; 

-  iải thích được những vấn đề c  bản có ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của 

doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường như marketing, hạch toán kế toán, tài chính tín 

dụng, tâm lý quản trị, hệ thống thông tin quản lý; pháp luật trong kinh doanh;  

- Mô tả được cách thức ứng xử của doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường; của 

thị trường trước các quyết định của doanh nghiệp thông qua qui luật cung cầu, qui luật giá 

trị, qui luật cạnh tranh, hành vi của người tiêu dùng; 

-  hận biết được cách thức thực hiện các chức năng hoạch định, tổ chức, điều 

hành, kiểm soát của nhà quản trị trong doanh nghiệp.    

3.2. Kiến thức chuyên ngành 

3.2.1. Chuyê      h Quả  trị doa h   h    thươ   m   

- Mô tả được các phư ng pháp quản trị trong hoạch định, tổ chức thực hiện, điều 

hành và kiểm soát các hoạt động tác nghiệp về marketing, tài chính, cung ứng và nguồn 

nhân lực của doanh nghiệp; 

-  hận biết nội dung và quy trình thực hiện nghiệp vụ ở cấp tác nghiệp trong  các 

lĩnh vực marketing; tài chính; cung ứng; kinh doanh dịch vụ và nguồn nhân lực của một 

doanh nghiệp thư ng mại. 

 

 



3.2.2. Chuyê      h Quả  trị doa h   h    cô     h    

- Mô tả được các phư ng pháp hoạch định sản xuất, tiết kiệm chi phí, phư ng pháp 

xây dựng định mức lao động, qui trình thực hiện an toàn lao động và bảo vệ môi trường 

trong sản xuất; 

-  iểu biết nội dung chuyên sâu về:  ệ thống sản xuất và các phư ng pháp tổ chức 

và bố trí sản xuất;   iến trình lập và kiểm soát kế hoạch tiến độ cho từng loại hình sản 

xuất; Vai tr  và tiến trình quản trị cung ứng nguyên vật liệu trong doanh nghiệp;  ố trí và 

đào tạo, đánh giá và đãi ngộ lao động trong sản xuất. 

3.2.3. Chuyê      h Quả  trị k  h doa h xă   dầu 

- Mô tả được kỹ thuật - nghiệp vụ tổ chức khai thác, mua bán, kinh doanh, cất trữ 

xăng dầu và các sản phẩm từ dầu mỏ; 

-  hận biết nội dung và quy trình nghiệp vụ đánh giá, quản lý chất lượng xăng dầu; 

đảm bảo an toàn lao động và bảo vệ môi trường trong hoạt động kinh doanh xăng dầu. 

4. Yêu cầu    kỹ năng  

4.1. Kỹ năng chung của ngành  

4.1.1. Kỹ  ă   cứ   

- Soạn thảo các hợp đồng kinh tế, văn bản hành chính đúng thể thức, đáp ứng yêu 

cầu của doanh nghiệp; 

- Vận dụng công cụ xác suất thống kê, toán kinh tế để thu thập, xử lý thông tin hỗ 

trợ quá trình ra quyết định; 

- Phân tích, đánh giá được sự tác động của các yếu tố môi trường làm c  sở xây 

dựng kế hoạch kinh doanh; 

- Xây dựng, thực hiện và kiểm soát được kế hoạch làm việc cá nhân. 

4.1.2. Kỹ  ă   mềm  

-  ó khả năng giao tiếp thông thường bằng tiếng Anh (tư ng đư ng  OEI  300 điểm); 

- Sử dụng được phần mềm ứng dụng của tin học để soạn thảo văn bản, xây dựng 

trình chiếu; sử dụng tốt công cụ internet để thu thập và trao đổi thông tin; kết hợp với các 

công cụ thống kê, toán học để phân tích, đánh giá và quản lý thông tin; 

-  ư duy sáng tạo, phản biện để giải quyết vấn đề; xử lý được những tình huống 

thông thường trong kinh doanh; 

-  iao tiếp hiệu quả thông qua đọc hiểu, soạn thảo văn bản, thuyết trình và lắng nghe; 

-  ó khả năng làm việc độc lập; xây dựng, tổ chức, điều hành nhóm làm việc hiệu quả; 

-  ó kỹ năng quản lý thời gian và khả năng chịu áp lực công việc. 

4.2 Kỹ năng chuyên ngành  

4.2.1. Chuyê      h Quả  trị doa h   h    thươ   m   

- Xây dựng được các kế hoạch tác nghiệp trong các lĩnh vực quản trị nguồn nhân lực, 

quản trị cung ứng, quản trị marketing, quản trị tài chính và quản trị kinh doanh dịch vụ; 



-  ổ chức thực hiện, điều hành và kiểm soát hiệu quả kế hoạch tác nghiệp trong 

các lĩnh vực chức năng c  bản của doanh nghiệp thư ng mại. 

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

hoạt động kinh doanh thư ng mại; 

4.2.2. Chuyê      h Quả  trị doa h   h    cô     h    

 hực hiện thành thạo các nghiệp vụ trong qui trình quản trị doanh nghiệp công 

nghiệp, bao gồm:  

-  ổ chức sản xuất và bố trí nhà xưởng đáp ứng nhu cầu hoạt động của doanh nghiệp;  

-  ính toán, thiết lập tiến độ sản xuất; ứng dụng phần mềm vào lập và kiểm soát 

tiến độ sản xuất;  

-  oạch định nhu cầu nguyên vật liệu; tìm kiếm và lựa chọn nhà cung ứng; tổ chức 

thực hiện hợp đồng mua hàng; tổ chức vận chuyển, tiếp nhận và cấp phát  nguyên vật liệu 

nhằm đảm bảo các yếu tố đầu vào cho hoạt động của doanh nghiệp;  

- Phân công và bố trí lực lượng lao động trong quá trình sản xuất; lập kế hoạch đào 

tạo, đánh giá kết quả công việc và áp dụng các hình thức đãi ngộ phù hợp với đội ngũ lao 

động trong sản xuất.    

- Sử dụng được các thuật ngữ, mẫu câu tiếng Anh thông dụng trong lĩnh vực 

marketing để có thể giao dịch với khách nước ngoài. 

4.2.3. Chuyê      h Quả  trị k  h doa h xă   dầu 

-  ổ chức được quá trình mua bán, quy trình khai thác nguồn hàng; quản lý chặt 

chẽ số lượng và chất lượng xăng dầu thông qua các khâu:  iếp nhận, cấp phát, vận 

chuyển và chứa trữ; 

-  ổ chức giao nhận xăng dầu trên các phư ng tiện vận chuyển đường bộ, đường 

thủy, đường ống và các bể chứa. S  bộ đánh giá chất lượng bằng phư ng pháp thông 

thường khi tiếp nhận, cấp phát, vận chuyển, chứa trữ; thành thạo lưu trình công nghệ tại 

kho và cửa hàng xăng dầu; biết thiết kế lắp đặt hệ thống gas công nghiệp cỡ vừa và nhỏ. 

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

vực mua bán xăng dầu; 

5. Yêu cầu    thá  độ  

-  hấp hành đường lối, chủ trư ng của Đảng và chính sách, pháp luật của  hà 

nước; chấp hành đúng trách nhiệm và nghĩa vụ công dân; 

-  hấp hành kỷ luật, nội qui của c  quan, doanh nghiệp; 

-  ó ý thức trách nhiệm cao trong công việc và cộng đồng, trung thực và có đạo 

đức nghề nghiệp; sẵn sàng nhận nhiệm vụ và luôn có tinh thần vượt khó để hoàn thành 

nhiệm vụ; 



-  ăng động, sáng tạo trong công việc; có thái độ cầu thị, tích cực học hỏi để nâng 

cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu của công việc; 

-  ư xử đúng mực với lãnh đạo, đồng nghiệp; sẵn sàng hợp tác và giúp đỡ đồng nghiệp. 

6. Vị trí    c là   

6.1. Chuyên ngành Quản trị doanh nghiệp thương mại 

Sau khi tốt nghiệp, người học có thể làm việc tại các doanh nghiệp có vốn đầu tư 

trong nước, vốn đầu tư nước ngoài, đặc biệt là các doanh nghiệp thư ng mại ở các vị trí 

như phụ trách bán hàng, marketing, cung ứng … Qua một thời gian làm việc có thể phát 

triển lên những vị trí công tác cao h n như cửa hàng trưởng, trưởng đại diện bán hàng, 

trưởng ph ng kinh doanh, trưởng ph ng cung ứng… 

6.2. Chuyên ngành Quản trị doanh nghiệp công nghiệp 

Sau khi tốt nghiệp, người học có thể làm việc tại các doanh nghiệp sản xuất ở các 

vị trí nhân viên điều độ sản xuất, nhân viên lập kế hoạch sản xuất, nhân viên quản lý kho, 

trợ lý sản xuất… Sau một thời gian làm việc có thể phát triển lên những vị trí công tác cao 

h n như tổ trưởng sản xuất, quản đốc phân xưởng, trưởng bộ phận kho, trưởng ph ng kế 

hoạch sản xuất, trưởng ph ng điều độ sản xuất… 

6.3. Chuyên ngành Quản trị kinh doanh xăng dầu 

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

xăng dầu có vốn đầu tư trong nước, vốn đầu tư nước ngoài thuộc mọi thành phần kinh tế 

ở các vị trí như ph ng kinh doanh, nhân viên giao nhận, nhân viên kho hàng… Qua một 

thời gian làm việc có thể phát triển lên những vị trí công tác cao h n như cửa hàng 

trưởng, đội trưởng đội giao nhận, trưởng ph ng kinh doanh… 

7. Khả năng học tập nâng cao trình độ 

-  ó khả năng tiếp tục học liên thông lên trình độ đại học theo quy định của c  sở 

đào tạo.  

-  ó khả năng tự học tập, nghiên cứu sâu, rộng trong lĩnh vực chuyên môn để đáp 

ứng yêu cầu công việc hiện tại và tư ng lai. 

8.  ác ch  ng trình, tà  l  u, chuẩn trong n ớc  à quốc tế  à  hà tr  ng tha  khảo 

-  ướng dẫn xây dựng và công bố chuẩn đầu ra ngành đào tạo; ban hành kèm theo 

 ông văn 2196/  DĐ - DĐ ; ngày 22 tháng 4 năm 2010; của  ộ  iáo dục và Đào 

tạo; 

-  hiến lược phát triển  rường  ao đẳng  hư ng mại đến năm 2015 và tầm nhìn 

đến năm 2025; 

-  hư ng trình đào tạo ngành Quản trị kinh doanh, chuyên ngành Quản trị doanh 

nghiệp công nghiệp của trường  ao đẳng  hư ng mại ban hành năm 2013 

-  huẩn đầu ra ngành quản lý công nghiệp, Đại học Sư phạm kỹ thuật  P. HCM;  

ngành quản trị kinh doanh, Đại học  ông nghiệp  à  ội;  ao đẳng  ông nghiệp  am 

Định. 



  UẨ   ẦU    

NGÀNH MARKETING  

VÀ CÁC CHUYÊN NGÀNH MARKETING 

  
(Ba  h  h kèm theo Quyết  ị h số 373 Q -C TM    y 27/6/2013  

của H  u trưở   Trườ   Cao  ẳ   Thươ   m  )  

 

1.  ên ngành đào tạo: Marketing  

 ác chuyên ngành đào tạo: 

- Marketing thư ng mại (Trade Marketing) 

-  ruyền thông marketing (Marketing Communications) 

2.  rình độ đào tạo:  ao đẳng 

3. Yêu cầu    k ến thức 

3.1. Kiến thức chung của ngành 

-  hận biết về các nguyên lý c  bản của  hủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng  ồ  hí 

Minh, đường lối cách mạng của Đảng  ộng sản Việt  am, làm nền tảng để vận dụng 

trong cuộc sống; 

-  hận biết những quy định c  bản của luật kinh doanh; kiến thức về thống kê kinh 

doanh, tin học ứng dụng để vận dụng vào hoạt động nghiên cứu và phân tích hoạt động 

kinh doanh; 

-  hận biết các kiến thức về kinh tế - xã hội, tài chính - tiền tệ, kế toán, giao tiếp, 

đàm phán, thư ng lượng… trong việc điều hành hoạt động kinh doanh tại doanh nghiệp; 

- Mô tả được nguyên lý tác động của môi trường kinh doanh, hành vi khách hàng, 

nhu cầu thị trường đến các hoạt động marketing ở doanh nghiệp. 

3.2. Kiến thức chuyên ngành 

3.2.1. Chuyê      h Market    thươ   m   

-  iải thích được các kiến thức chuyên môn như:  oạt động nghiên cứu Marketing, 

xây dựng chính sách giá, tổ chức bán hàng và quản trị lực lượng bán hàng, thiết lập kênh 

phân phối và quản trị kênh phân phối, tổ chức hoạt động khuyến mãi, quảng cáo và truyền 

thông. 

-  hận biết các kiến thức bổ trợ như: Marketing bán lẻ,  2  Marketing, giao tiếp, 

đàm phán, thư ng mại điện tử... để hỗ trợ cho các hoạt động marketing thư ng mại; 

3.2.2. Chuyê      h Truyề  thô   market    

-  iểu biết nội dung chuyên sâu về: Quyết định quảng cáo, khuyến mãi; kế hoạch 

và chư ng trình quảng cáo, khuyến mãi; Mô hình xây dựng và phát triển thư ng hiệu; 



định vị và thiết kế, bảo vệ và quản lý thư ng hiệu; Kế hoạch, phư ng pháp tổ chức hội 

nghị - sự kiện; hoạt động tài trợ gắn với sự kiện; Quy trình ra các quyết định về marketing 

trực tiếp, vấn đề cần phân tích để đưa ra những quyết định marketing trực tiếp hiệu quả; 

-  hận biết các kiến thức bổ trợ như: quản trị quan hệ khách hàng, sáng tạo trong 

truyền thông marketing, quản trị khủng hoảng,  2  marketing… để hỗ trợ cho các hoạt 

động truyền thông marketing. 

4. Yêu cầu    kỹ năng 

4.1. Kỹ năng chung của ngành 

4.1.1. Kỹ  ă   cứ   

- Xây dựng và thực hiện được các dự án nghiên cứu marketing; xử lý, phân tích dữ 

liệu và báo cáo chính xác kết quả nghiên cứu marketing; đánh giá và dự báo nhu cầu thị 

trường và khách hàng;  

- Lập kế hoạch và triển khai thực hiện được các chư ng trình marketing cho thư ng 

hiệu, nhãn hàng;  

- Xử lý và giải quyết các tình huống liên quan đến hoạt động marketing. 

4.1.2. Kỹ  ă   mềm 

-  ó khả năng giao tiếp thông thường bằng tiếng Anh (tư ng đư ng  OEI  300 

điểm); 

- Sử dụng được phần mềm tin học ứng dụng để soạn thảo văn bản, xây dựng trình 

chiếu; sử dụng tốt công cụ Internet để thu thập và trao đổi thông tin; kết hợp với các công 

cụ thống kê, toán học để phân tích, đánh giá và quản lý thông tin; 

-  ư duy sáng tạo, phản biện để giải quyết vấn đề; xử lý được những tình huống 

thông thường trong kinh doanh ở vị trí công việc đảm nhận; 

-  iao tiếp hiệu quả thông qua đọc hiểu, soạn thảo văn bản, thuyết trình và lắng nghe; 

-  ó khả năng làm việc độc lập; xây dựng, tổ chức, điều hành nhóm làm việc hiệu quả; 

-  ó kỹ năng quản lý thời gian và khả năng chịu áp lực công việc. 

4.2. Kỹ năng chuyên ngành 

4.2.1. Chuyê      h Market    thươ   m   

-  riển khai chư ng trình quản lý quan hệ khách hàng ( RM); 

- Xây dựng kênh phân phối và quản lý hệ thống kênh phân phối sản phẩm; 

-  ổ chức hoạt động bán hàng, quản trị lực lượng bán hàng và lập kế hoạch xúc tiến 

bán hàng;  

- Xây dựng các chư ng trình và biện pháp tăng cường hoạt động truyền thông cổ 

động cho sản phẩm. 

 

 



4.2.2. Chuyê      h Truyề  thô   market    

 ham gia, thực hiện thành thạo các nghiệp vụ trong quy trình truyền thông 

marketing cho một tổ chức, bao gồm: 

- Xây dựng và triển khai các chư ng trình quảng cáo và khuyến mãi;  

- Lập và triển khai chư ng trình, kế hoạch xây dựng, bảo vệ và phát triển thư ng 

hiệu; 

- Lập kế hoạch và thực hiện chư ng trình tổ chức sự kiện, gọi mời tài trợ; thiết lập 

được các mối quan hệ cộng đồng và khả năng kiểm soát các rủi ro trong quá trình triển 

khai kế hoạch tổ chức sự kiện;  

-  riển khai các công cụ marketing trực tiếp trong hoạt động truyền thông 

marketing. 

- Sử dụng được các thuật ngữ, mẫu câu tiếng Anh thông dụng trong lĩnh vực 

marketing để có thể giao dịch với khách nước ngoài. 

5. Yêu cầu    thá  độ 

- Chấp hành tốt đường lối, chủ trư ng của Đảng và chính sách, pháp luật của  hà 

nước; xác định đúng đắn trách nhiệm và nghĩa vụ của công dân; 

- Yêu nghề, có tinh thần phục vụ khách lưu trú, có thái độ giao tiếp phù hợp với mọi 

người và tuân thủ các chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp trong kinh doanh khách sạn;  

- Chủ động và tích cực rèn luyện kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp và kỹ năng sống. 

6. Vị trí    c là  

6.1. Chuyên ngành Marketing thương mại 

Sau khi tốt nghiệp, người học có thể làm việc tại các doanh nghiệp thư ng mại ở  

các vị trí như nhân viên marketing, trực tiếp tác nghiệp về nghiên cứu thị trường, theo dõi 

hệ thống phân phối, giao tiếp và phục vụ khách hàng, quảng cáo, quan hệ công chúng… 

Qua một thời gian làm việc có thể phát triển lên những vị trí  cao h n như trưởng bộ phận 

bán hàng, đại diện bán hàng, trưởng ph ng kinh doanh, trưởng ph ng Marketing của 

doanh nghiệp vừa và nhỏ. 

6.2. Chuyên ngành Truyền thông marketing 

Sau khi tốt nghiệp, người học có thể làm việc tại các doanh nghiệp ở các vị trí nhân 

viên marketing, trực tiếp tác nghiệp về xây dựng, triển khai chư ng trình quảng cáo, 

khuyến mãi, tổ chức sự kiện, marketing trực tiếp, giao tiếp và phục vụ khách hàng… Qua 

một thời gian làm việc có thể phát triển lên những vị trí công tác cao h n như trưởng bộ 

phận sự kiện và tài trợ, bộ phận chăm sóc khách hàng, trưởng ph ng marketing của doanh 

nghiệp vừa và nhỏ. 

 



7. Khả năng học tập nâng cao trình độ 

-  ó khả năng tiếp tục học liên thông lên trình độ đại học theo quy định của c  sở 

đào tạo.  

-  ó khả năng tự học tập, nghiên cứu sâu, rộng trong lĩnh vực chuyên môn để đáp 

ứng yêu cầu công việc hiện tại và tư ng lai. 

8. Các chương trình, tài liệu, chuẩn trong nước và quốc tế mà Nhà trường tham khảo 

-  ông văn 2196/  DĐ - DĐ  ngày 22 tháng 4 năm 2010 của  ộ  iáo dục và 

Đào tạo về hướng dẫn xây dựng và công bố chuẩn đầu ra ngành đào tạo; 

-  hiến lược phát triển  rường  Đ  hư ng mại đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 

2025; 

- Quyết định số 48/QĐ- Đ M, ngày 24/01/2011 của  iệu  rưởng  rường  ao 

đẳng  hư ng mại về việc công bố chuẩn đầu ra các ngành đào tạo bậc cao đẳng chính quy 

tại  rường  ao đẳng  hư ng mại; 

-  huẩn đầu ra ngành marketing của các trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Đại học 

 hư ng mại, Đại học Kinh tế  P.  M; 

-  hư ng trình đạo tạo chuyên ngành  ruyền thông marketing (đào tạo từ năm 

2012) của  rường Đại học Kinh tế quốc dân. 

-  ài liệu dịch thuật  ướng dẫn chuẩn đầu ra từ mạng Internet do  rường  Đ 

 hư ng mại sưu tầm, dịch thuật; 

-   ác học phần thuộc chuyên ngành  ruyền  hông marketing – Đ  mở  P.   M. 

-  hư ng trình đào tạo  ruyền thông marketing của Viện AR I Việt  am 

www.arti.edu.vn 

- Marketing Communication curriculum – Emerson College - www.emerson.edu 

(United States) 

- Curriculum – Bachelor of Science degree in Integrated Marketing Communications 

2011-2012 – The University of Mississippi 

- Master of Marketing Communications - De La Salle University – Philippines 

- http://www.apm.edu.au/apm-courses/marketing/bachelor-of-business-marketing 

-  http://www.dbs.ie/advanced-marketing/evening-diploma.htm\ 

-http://www.icm.ac.uk/icm.qualifications/professional-courses/marketing-

advertising-public-relations-diploma-advanced-diploma-associate-degree/ 

- http://www2.athabascau.ca/programs/bman4mktg/ 

 

http://www.arti.edu.vn/
http://www.apm.edu.au/apm-courses/marketing/bachelor-of-business-marketing
http://www.dbs.ie/advanced-marketing/evening-diploma.htm/
http://www.icm.ac.uk/icm.qualifications/professional-courses/marketing-advertising-public-relations-diploma-advanced-diploma-associate-degree/
http://www.icm.ac.uk/icm.qualifications/professional-courses/marketing-advertising-public-relations-diploma-advanced-diploma-associate-degree/
http://www2.athabascau.ca/programs/bman4mktg/


  UẨ   ẦU     

  À   K    D                 

VÀ CÁ    UYÊ    À   K    D                

(Ba  h  h kèm theo Quyết  ị h số 373 Q -C TM    y 27/6/2013 

 và Quyết  ị h số 225 Q -C TM    y 23/04/2015  

của H  u trưở   Trườ   Cao  ẳ   Thươ   m  )  
 

1. Tên ngành đào tạo: Kinh doanh thư ng mại (Commercial Business) 

Các chuyên ngành đào tạo:  

-  hư ng mại quốc tế (International  rade) 

-  hư ng mại điện tử (Electronic Commerce) 

- Kinh doanh xăng dầu (Petrol Business) 

2. Trình độ đào tạo:  ao đẳng 

3. Yêu cầu    k ến thức 

3.1. Kiến thức chung của ngành 

-  hận biết về các nguyên lý c  bản của  hủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng  ồ  hí 

Minh, đường lối cách mạng của Đảng  ộng sản Việt  am, làm nền tảng về phư ng pháp 

luận để vận dụng trong cuộc sống; 

-  iểu biết c  bản về khoa học xã hội, khoa học tự nhiên; qua đó, củng cố nền tảng nhận 

thức, xây dựng năng lực phân tích và suy luận hỗ trợ cho công tác chuyên môn; 

-  iểu biết c  bản về luật, các nguyên lý hoạt động của nền kinh tế, tiến trình và các 

chức năng quản trị được áp dụng phổ quát trong các tổ chức/doanh nghiệp; 

-  iểu biết c  bản về kinh doanh thư ng mại, tài chính, kế toán, marketing, đàm 

phán; làm c  sở để nghiên cứu sâu về các nghiệp vụ kinh doanh thư ng mại. 

3.2. Kiến thức chuyên ngành  

3.2.1. Chuyê      h Thươ   m   quốc tế 

 iểu biết nội dung chuyên sâu về:  

-  ghiên cứu thị trường, xây dựng phư ng án kinh doanh, đàm phán ký kết và thực 

hiện hợp đồng xuất nhập khẩu, tổ chức thu mua, cung ứng và tiêu thụ hàng hóa xuất nhập 

khẩu, phư ng pháp tính hiệu quả kinh doanh;  

- Vận tải giao nhận và bảo hiểm; 

-  hanh toán và phân tích điều kiện thanh toán quốc tế;  



-  hủ tục hải quan; các nghiệp vụ kiểm tra sau thông quan; kiểm tra, giám sát hải 

quan; quản lý thuế xuất nhập khẩu.  

3.2.2. Chuyê      h Thươ   m        tử 

 iểu biết nội dung chuyên sâu về:  

- Quy trình, nội dung các hoạt động tác nghiệp và phư ng pháp thực hiện đ n hàng;  

-  ghiên cứu hành vi khách hàng và thị trường, chiến lược marketing điện tử, quản 

trị quan hệ khách hàng; 

-  ác phư ng tiện trong thanh toán điện tử, hệ thống thanh toán điện tử và hạ tầng an 

toàn, bảo mật;  

- Phư ng pháp phân tích các thành phần, đối tượng của một website thư ng mại điện tử.  

3.2.3. Chuyê      h K  h doa h xă   dầu 

 iểu biết nội dung chuyên sâu về:  

-  guồn gốc, thành phần hóa học, tính chất lý, hóa của khí dầu mỏ hóa lỏng;  

-  ấu tạo, nguyên lý làm việc, phư ng pháp sử dụng, bảo quản, bảo dưỡng một số 

thiết bị trong kinh doanh xăng dầu; 

- Cấu tạo, nguyên lý hoạt động của thiết bị cung cấp, sử dụng gas và các qui định về 

an toàn trong kinh doanh và sử dụng gas; 

- Phư ng pháp và quy trình thực hiện nghiệp vụ tiếp nhận, cấp phát, bảo quản, mua 

bán xăng dầu và khí dầu mỏ hóa lỏng; 

-  ác loại chứng từ, sổ sách và hợp đồng trong kinh doanh xăng dầu. 

4. Yêu cầu    kỹ năng 

4.1. Kỹ năng chung của ngành 

4.1.1. Kỹ  ă   cứ   

-  hực hiện đúng quan điểm phát triển kinh tế nói chung và phát triển kinh doanh 

thư ng mại nói riêng của Đảng và  hà nước; 

- Sử dụng thành thạo các công cụ toán học, tin học, khoa học xã hội và các công cụ 

tài chính, thống kê, marketing trong việc thực hiện các nghiệp vụ về kinh doanh thư ng 

mại; 

- Phân tích được các tình huống kinh tế xảy ra trong nền kinh tế thị trường và vận 

dụng được qui định của pháp luật cũng như kỹ năng quản trị nhằm định hướng sát thực 

đối với hoạt động của doanh nghiệp thư ng mại; 

- Phối hợp xác lập và thực hiện được các bước công việc trong công tác tài chính, kế 

toán, marketing và các nghiệp vụ cụ thể trong một doanh nghiệp thư ng mại. 

 



4.1.2. Kỹ  ă   mềm 

-  ó khả năng giao tiếp thông thường bằng tiếng Anh (tư ng đư ng  OEI  300 điểm);  

- Sử dụng được một số phần mềm ứng dụng của tin học để soạn thảo văn bản, xây 

dựng trình chiếu; sử dụng tốt công cụ Internet để thu thập và trao đổi thông tin;  

-  ư duy sáng tạo, phản biện để giải quyết vấn đề; xử lý được những tình huống 

thông thường trong kinh doanh ở vị trí công việc đảm nhận; 

-  iao tiếp hiệu quả thông qua đọc hiểu, soạn thảo văn bản, thuyết trình và lắng nghe; 

-  ó khả năng làm việc độc lập; xây dựng, tổ chức, điều hành nhóm làm việc hiệu quả; 

-  ó kỹ năng quản lý thời gian và khả năng chịu áp lực công việc. 

4.2. Kỹ năng chuyên ngành  

4.2.1. Chuyê      h Thươ   m   quốc tế 

 ham gia, thực hiện thành thạo các nghiệp vụ trong hoạt động thư ng mại quốc tế, 

bao gồm:  

- Dự thảo, đọc hiểu các loại thư giao dịch; dự thảo, kiểm soát hợp đồng mua bán 

hàng hóa ngoại thư ng; thực hiện đúng các bước trong quy trình nghiệp vụ xuất nhập 

khẩu; phân tích, xây dựng và lựa chọn phư ng án kinh doanh xuất nhập khẩu tối ưu; lựa 

chọn và khai thác nguồn hàng phục vụ xuất khẩu;  

-  huê phư ng tiện vận chuyển, giao nhận hàng hóa và làm thủ tục giám định, bồi 

thường tổn thất hàng hóa, xây dựng được hợp đồng bảo hiểm, tính toán phí bảo hiểm;  

-  ính toán và lựa chọn đồng tiền phù hợp trong thanh toán quốc tế; sử dụng các 

công cụ thanh toán quốc tế; lập chứng từ thanh toán quốc tế; thực hiện qui trình thanh 

toán quốc tế tư ng ứng với các phư ng thức thanh toán;  

- Khai báo hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu của doanh nghiệp. 

Đọc hiểu và soạn thảo được các thư giao dịch, chứng từ, hợp đồng mua bán ngoại 

thư ng thông dụng bằng tiếng Anh. 

4.2.2. Chuyê      h Thươ   m        tử 

 ham gia, thực hiện thành thạo các nghiệp vụ trong hoạt động thư ng mại điện tử, 

bao gồm:  

-  ác tác nghiệp thư ng mại điện tử như: Ký kết hợp đồng, tổ chức mua bán, dự trữ, 

vận chuyển, giao hàng;  

- Marketing qua internet như:  ghiên cứu thị trường trực tuyến, cung cấp dịch vụ khách 

hàng qua mạng, quảng cáo trực tuyến, phân phối sản phẩm, quản trị quan hệ khách hàng;  



- Sử dụng được các phư ng tiện trong thanh toán điện tử như:  hẻ, hối phiếu, séc, 

tiền điện tử, ví tiền điện tử... và sử dụng mạng internet để thực hiện các quy trình thanh 

toán điện tử một cách an toàn và hiệu quả;  

-  ài đặt và cấu hình các ứng dụng, phần mềm, website thư ng mại điện tử của một 

doanh nghiệp; thiết kế các module trong một website thư ng mại điện tử, quản lý và cấu 

hình tên miền và máy chủ web phục vụ quản trị website thư ng mại điện tử. 

4.2.3. Chuyê      h K  h doa h xă   dầu 

 ham gia, thực hiện thành thạo các nghiệp vụ trong hoạt động kinh doanh xăng dầu, 

bao gồm:  

- Soạn thảo, kiểm soát các loại hợp đồng trong kinh doanh xăng dầu; lập được các 

chứng từ, sổ sách theo qui định tại kho và cửa hàng xăng dầu; tổ chức và thực hiện được 

các quy trình mua, bán, bảo quản, vận chuyển và tính toán được lượng dự trữ trong kinh 

doanh xăng dầu; 

- Lập được phư ng án nhập xuất xăng dầu; tính toán chính xác số lượng xăng dầu 

trong tiếp nhận, cấp phát; thực hiện nhập xuất xăng dầu theo đúng qui trình, đảm bảo 

tuyệt đối an toàn trước, trong và sau khi nhập;  

-  hao tác vận hành, bảo quản, bảo dưỡng và sửa chữa những hư hỏng thông thường 

một số thiết bị thường dùng trong kinh doanh xăng dầu; 

- Tính toán, lựa chọn các thiết bị cung cấp gas; thiết kế, lắp đặt được hệ thống gas 

dân dụng, gas công nghiệp cỡ nhỏ và vừa.  

5. Yêu cầu    thá  độ 

- Chấp hành nghiêm chỉnh đường lối, chủ trư ng của Đảng và chính sách, pháp luật của 

 hà nước; thực thi đúng trách nhiệm và nghĩa vụ của công dân, nội quy của tổ chức;  

- Tuân thủ đạo đức nghề nghiệp; tôn trọng và quan hệ tốt với khách hàng; cư xử 

đúng mực với cấp trên, đồng nghiệp; sẵn sàng hợp tác và giúp đỡ đồng nghiệp hoàn thành 

nhiệm vụ;  

- Năng động, có ý thức trách nhiệm cao, tích cực học hỏi trong công việc, sẵn sàng 

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

6. Vị trí    c là  sau kh  tốt ngh  p 

6.1. Chuyên ngành Thương mại quốc tế 

- Sau khi tốt nghiệp, người học có thể làm việc tại các c  sở kinh doanh hoặc các c  

quan quản lý nhà nước, các tổ chức kinh tế xã hội khác liên quan đến thư ng mại quốc tế;  

- Vị trí làm việc thích hợp nhất là: nhân viên kinh doanh xuất nhập khẩu, giao nhận 

hàng hóa…;  



- Qua một thời gian làm việc, có thể đảm nhận các vị trí cao h n như trưởng/phó  

ph ng kinh doanh xuất nhập khẩu, giao nhận, thanh toán quốc tế… 

6.2. Chuyên ngành Thương mại điện tử 

- Sau khi tốt nghiệp, người học có thể làm việc tại các doanh nghiệp ứng dụng 

thư ng mại điện tử;  

- Vị trí làm việc thích hợp nhất là:  hân viên marketing, kinh doanh, quản trị tác 

nghiệp thư ng mại điện tử;  

- Qua một thời gian làm việc, có thể đảm nhận các vị trí cao h n như trưởng/phó  

phòng kinh doanh, phòng marketing. 

6.2. Chuyên ngành Kinh doanh xăng dầu 

- Sau khi tốt nghiệp, người học có thể làm việc tại các doanh nghiệp kinh doanh 

xăng dầu và khí dầu mỏ hóa lỏng; các tổ chức, c  quan quản lý nhà nước về xăng dầu; 

- Vị trí làm việc thích hợp là nhân viên kinh doanh, giao nhận ... trong lĩnh vực xăng dầu; 

- Qua một thời gian làm việc, có thể đảm nhận các vị trí cao h n như cửa hàng 

trưởng, đội trưởng đội giao nhận tại kho xăng dầu, trưởng ph ng kinh doanh... 

7. Khả năng học tập nâng cao trình độ 

-  ó 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.  

- Có thể học liên thông lên trình độ cao h n. 

8.  ác ch  ng trình, tà  l  u, chuẩn trong n ớc  à quốc tế  à  hà tr  ng tha  khảo 

-  ông văn 2196/  DĐ - DĐ , ngày 22 tháng 4 năm 2010, của  ộ  iáo dục   

Đào tạo về  ướng dẫn xây dựng và công bố chuẩn đầu ra ngành đào tạo; 

-  hiến lược phát triển trường  ao đẳng  hư ng mại đến năm 2020 và tầm nhìn đến 

năm 2025; 

-  hư ng trình đào tạo ngành Kinh doanh thư ng mại, chuyên ngành  hư ng mại 

quốc tế của  rường  ao đẳng  hư ng mại, ban hành năm 2013; 

-  hư ng trình đào tạo ngành Kinh doanh thư ng mại, chuyên ngành  hư ng mại 

điện tử của  rường  ao đẳng  hư ng mại, ban hành năm 2014; 

-  hư ng trình đào tạo ngành Kinh doanh thư ng mại, chuyên ngành Kinh doanh 

xăng dầu của  rường  ao đẳng  hư ng mại, ban hành năm 2014; 

-  huẩn đầu ra ngành Kinh doanh thư ng mại của  rường Đại học  hư ng mại, 

 rường Đại học Kinh tế  P. HCM,  rường Đại học Kinh tế - Đại học Đà  ẵng; 

- http://www.ccri.edu/businessadmin/programoutcomes1.shtml; 

http://www.ggu.edu/academic_programs/business/bachelor_of_science_in_business 

http://www.ccri.edu/businessadmin/programoutcomes1.shtml
http://www.ggu.edu/academic_programs/business/bachelor_of_science_in_business


  UẨ   ẦU     

  À   QUẢ    Ị DỊ   VỤ DU LỊ   VÀ LỮ  À  , 

CHUYÊN N À   QUẢ    Ị K    D     DU LỊ   

(Ba  h  h kèm theo Quyết  ị h số 373 Q -C TM    y 27/6/2013  

của H  u trưở   Trườ   Cao  ẳ   Thươ   m  )  

 

1. Tên ngành đào tạo: Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành ( ravel and  ourism Management) 

 huyên ngành đào tạo: Quản trị kinh doanh du lịch ( ourism  usiness Management) 

2. Trình độ đào tạo:  ao đẳng 

3. Yêu cầu    k ến thức 

3.1. Kiến thức chung của ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 

-  hận biết về các nguyên lý c  bản của  hủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng  ồ  hí 

Minh, đường lối cách mạng của Đảng  ộng sản Việt  am, làm nền tảng về phư ng pháp 

luận để vận dụng trong cuộc sống; 

-  iểu biết c  bản về khoa học xã hội, khoa học tự nhiên; qua đó, củng cố nền tảng nhận 

thức, xây dựng năng lực phân tích và suy luận hỗ trợ cho công tác chuyên môn; 

-  iểu biết c  bản về luật, các nguyên lý hoạt động của nền kinh tế, tiến trình và các 

chức năng quản trị được áp dụng phổ quát trong các tổ chức/ doanh nghiệp; 

-  iểu biết c  bản về tài chính, kế toán, thống kê, marketing, tâm lý ứng xử; các 

nguyên lý và đặc thù của hoạt động du lịch; tổ chức kinh doanh dịch vụ du lịch; làm c  sở 

để nghiên cứu sâu về nghiệp vụ quản trị kinh doanh du lịch. 

3.2. Kiến thức chuyên ngành Quản trị kinh doanh du lịch 

 iểu biết nội dung chuyên sâu về:  

- Chiến lược quản trị cầu dịch vụ, năng lực sản xuất dịch vụ, chu trình quản trị chất 

lượng dịch vụ;  

- Xây dựng, thực hiện và quản lý các chư ng trình du lịch của doanh nghiệp lữ hành;  

- Mô hình tổ chức quản lý, kinh doanh khu du lịch và các loại hình Resort; các hoạt 

động c  bản trong quá trình kinh doanh khu du lịch; cách thức tổ chức các dịch vụ phục 

vụ nhu cầu ăn uống, nghỉ dưỡng và vui ch i giải trí của du khách;  

-  ác loại hình sự kiện, hội nghị; nguyên tắc c  bản trong việc phục vụ, tổ chức một 

sự kiện, hội nghị; qui trình thiết kế và triển khai một sự kiện, hội nghị. 



4. Yêu cầu    kỹ năng 

4.1. Kỹ năng chung của ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 

4.1.1. Kỹ  ă   cứ   

-  hực hiện đúng đắn quan điểm phát triển kinh tế nói chung và phát triển du lịch, 

dịch vụ  nói riêng của Đảng và  hà nước; 

- Sử dụng thành thạo các công cụ toán học, tin học, khoa học xã hội và các công cụ 

tài chính, thống kê, marketing trong việc thực hiện các nghiệp vụ về quản trị kinh doanh 

du lịch; 

- Phân tích được các tình huống kinh tế xảy ra trong nền kinh tế thị trường và vận 

dụng được qui định của pháp luật cũng như kỹ năng quản trị nhằm định hướng sát thực 

đối với hoạt động của doanh nghiệp kinh doanh du lịch; 

- Phối hợp xác lập và thực hiện được các bước công việc trong công tác tài chính, kế 

toán, công tác quản trị, các nghiệp vụ kinh doanh cụ thể đối với một doanh nghiệp kinh 

doanh du lịch;  hực hiện thành thạo thao tác trong hướng dẫn và bán hàng cho du khách. 

4.1.2. Kỹ  ă   mềm 

-  ó khả năng giao tiếp thông thường bằng tiếng Anh (tư ng đư ng  OEI  300 điểm); 

- Sử dụng được phần mềm ứng dụng của tin học để soạn thảo văn bản, xây dựng 

trình chiếu; sử dụng tốt công cụ Internet để thu thập và trao đổi thông tin; kết hợp với các 

công cụ thống kê, toán học để phân tích, đánh giá và quản lý thông tin; 

-  ư duy sáng tạo, phản biện để giải quyết vấn đề; xử lý được những tình huống 

thông thường trong kinh doanh ở vị trí công việc đảm nhận; 

-  iao tiếp hiệu quả thông qua đọc hiểu, soạn thảo văn bản, thuyết trình và lắng nghe; 

- Có khả năng làm việc độc lập; xây dựng, tổ chức, điều hành nhóm làm việc hiệu quả; 

-  ó kỹ năng quản lý thời gian và khả năng chịu áp lực công việc. 

4.2. Kỹ năng chuyên ngành Quản trị kinh doanh du lịch 

Phối hợp, thực hiện thành thạo từng công đoạn trong qui trình quản trị kinh doanh du 

lịch, bao gồm:  

- Dự báo nhu cầu dịch vụ, phát triển các tiêu chí đánh giá chất lượng dịch vụ;  

- Lập kế hoạch và tổ chức các hoạt động Marketing trong kinh doanh khu du lịch; 

- Lập kế hoạch sử dụng nhân lực; tổ chức xây dựng chư ng trình du lịch, xúc tiến, 

bán, thực hiện các chư ng trình du lịch và kiểm soát các chỉ tiêu kinh tế đặc trưng của 

doanh nghiệp lữ hành; 



-  ổ chức các dịch vụ, điều hành các hoạt động đón tiếp, phục vụ ăn uống, lưu trú và 

vui ch i giải trí của du khách tại khu du lịch;  

- Lập kế hoạch, tổ chức thực hiện, giám sát các hoạt động và quản lý rủi ro trong quá 

trình tổ chức sự kiện.  

- Sử dụng được các thuật ngữ, mẫu câu tiếng Anh thông dụng trong lĩnh vực dịch vụ 

du lịch và lữ hành để có thể giao dịch với khách nước ngoài. 

5. Yêu cầu    thá  độ 

- Chấp hành tốt đường lối, chủ trư ng của Đảng và chính sách, pháp luật của  hà 

nước; xác định đúng đắn trách nhiệm và nghĩa vụ của công dân; 

- Tuân thủ đạo đức nghề nghiệp; cư xử đúng mực với cấp trên, đồng nghiệp; sẵn 

sàng hợp tác và giúp đỡ đồng nghiệp hoàn thành nhiệm vụ;  

- Năng động, có ý thức trách nhiệm cao, tích cực học hỏi trong công việc, sẵn sàng 

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

6. Vị trí    c là  

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

vụ du lịch và lữ hành bao gồm các c  sở lưu trú; nhà hàng, khu du lịch, vui ch i, giải trí; 

công ty tổ chức sự kiện; các điểm tham quan du lịch; 

- Vị trí làm việc thích hợp nhất là: nhân viên sale và marketing, nhân viên điều hành, 

kinh doanh của các công ty du lịch, hướng dẫn viên du lịch, tổ trưởng các bộ phận trong 

các khách sạn, tổ trưởng trong nhà hàng và khu vui ch i giải trí; 

- Qua một thời gian làm việc có thể phát triển lên những vị trí công tác cao h n như giám 

sát, trưởng bộ phận nghiệp vụ, trưởng ph ng thị trường, trưởng ph ng điều hành…  

7. Khả năng học tập nâng cao trình độ 

-  ó 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;  

-  ó thể học liên thông lên trình độ cao h n. 

8. Các chương trình, tài liệu, chuẩn trong nước và quốc tế mà Nhà trường tham khảo 

-  ông văn 2196/  DĐ - DĐ , ngày 22 tháng 4 năm 2010, của  ộ  iáo dục   

Đào tạo về  ướng dẫn xây dựng và công bố chuẩn đầu ra ngành đào tạo; 

-  hiến lược phát triển trường  ao đẳng  hư ng mại đến năm 2020 và tầm nhìn đến 

năm 2025; 

-  hư ng trình đào tạo ngành Quản trị kinh doanh du lịch và lữ hành, chuyên ngành Quản 

trị kinh doanh du lịch của trường  ao đẳng  hư ng mại, ban hành năm 2013; 



-  huẩn đầu ra ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành của các trường: Đại học 

Khoa học xã hội   nhân văn (Đại học Quốc gia  à  ội); Đại học  ha  rang; Đại học 

Dân lập Văn Lang. 



  UẨ   ẦU     

NGÀNH QUẢ    Ị   À  À   VÀ DỊ   VỤ    U   ,  

CHUYÊN NGÀNH QUẢ    Ị K    D       À  À   

(Ba  h  h kèm theo Quyết  ị h số 373 Q -C TM    y 27/6/2013  

của H  u trưở   Trườ   Cao  ẳ   Thươ   m  )  

 

1.  ên ngành đào tạo: Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống (Catering and Restaurant 

Management) 

 huyên ngành đào tạo: Quản trị kinh doanh nhà hàng (Restaurant Business 

Management) 

2.  rình độ đào tạo:  ao đẳng 

3. Yêu cầu    k ến thức 

3.1. Kiến thức chung của ngành 

-  hận biết về các nguyên lý c  bản của  hủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng  ồ  hí 

Minh, đường lối cách mạng của Đảng  ộng sản Việt  am, làm nền tảng về phư ng pháp 

luận để vận dụng trong cuộc sống; 

-  iểu biết c  bản về khoa học xã hội, khoa học tự nhiên; qua đó, củng cố nền tảng nhận 

thức, xây dựng năng lực phân tích và suy luận hỗ trợ cho công tác chuyên môn; 

-  iểu biết c  bản về luật, các nguyên lý hoạt động của nền kinh tế, tiến trình và các 

chức năng quản trị được áp dụng phổ quát trong các tổ chức/ doanh nghiệp; 

-  iểu biết c  bản về kinh doanh du lịch, tài chính, kế toán, marketing, văn hoá ẩm 

thực, nghiệp vụ bàn, nghiệp vụ bar, nghiệp vụ bếp; làm c  sở để nghiên cứu sâu về nghiệp 

vụ quản trị kinh doanh nhà hàng. 

3.2. Kiến thức chuyên ngành Quản trị kinh doanh nhà hàng 

 iểu biết nội dung chuyên sâu về:  

- Phát triển hình ảnh và lựa chọn địa điểm kinh doanh; thiết kế nội thất; thực đ n; 

nguồn tài chính và nhân sự của nhà hàng;  

- Qui trình quản trị một bữa tiệc tại nhà hàng;  

- Qui trình quản trị chế biến món ăn tại bộ phận bếp của nhà hàng;  

- Qui trình quản trị kinh doanh nhà hàng. 

4. Yêu cầu    kỹ năng 

4.1. Kỹ năng chung của ngành 

4.1.1. Kỹ  ă   cứ   



-  hận biết đúng đắn quan điểm phát triển kinh tế nói chung và phát triển du lịch, 

dịch vụ  nói riêng của Đảng và  hà nước; 

- Sử dụng thành thạo các công cụ toán học, tin học, khoa học xã hội và các công cụ 

tài chính, thống kê, marketing trong việc thực hiện các nghiệp vụ về quản trị kinh doanh 

nhà hàng; 

- Phân tích được các tình huống kinh tế xảy ra trong nền kinh tế thị trường và vận 

dụng được qui định của pháp luật cũng như kỹ năng quản trị nhằm định hướng sát thực 

đối với hoạt động của doanh nghiệp kinh doanh nhà hàng; 

- Phối hợp xác lập và thực hiện được các bước công việc trong công tác tài chính, kế 

toán, quản trị chất lượng dịch vụ, marketing của nhà hàng;  hực hiện thành thạo các thao 

tác trong phục vụ bàn, phục vụ bar và biết cách chế biến các món ăn phục vụ kinh doanh 

tại nhà hàng; 

4.1.2. Kỹ  ă   mềm 

-  ó khả năng giao tiếp thông thường bằng tiếng Anh (tư ng đư ng  OEI  300 điểm); 

- Sử dụng được phần mềm tin học ứng dụng để soạn thảo văn bản, xây dựng trình 

chiếu; sử dụng tốt công cụ Internet để thu thập và trao đổi thông tin; kết hợp với các công 

cụ thống kê, toán học để phân tích, đánh giá và quản lý thông tin; 

-  ư duy sáng tạo, phản biện để giải quyết vấn đề; xử lý được những tình huống 

thông thường trong kinh doanh ở vị trí công việc đảm nhận; 

-  iao tiếp hiệu quả thông qua đọc hiểu, soạn thảo văn bản, thuyết trình và lắng nghe; 

-  ó khả năng làm việc độc lập; xây dựng, tổ chức, điều hành nhóm làm việc hiệu quả; 

-  ó kỹ năng quản lý thời gian và khả năng chịu áp lực công việc. 

4.2. Kỹ năng chuyên ngành Quản trị kinh doanh nhà hàng 

 ham gia, thực hiện thành thạo từng quy trình tác nghiệp c  bản trong quản trị kinh 

doanh nhà hàng, bao gồm:  

- Xác định giá, đàm phán, ký kết hợp đồng, tổ chức điều hành, đánh giá quá trình 

phục vụ, quản lý doanh thu và lợi nhuận của một bữa tiệc;  

- Quản trị thực hiện thực đ n, quản trị hậu cần, quản trị quá trình chế biến, quản trị 

tài chính trong bộ phận bếp của nhà hàng;  

- Lập kế hoạch, tổ chức hoạt động và đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh của 

nhà hàng; 

Sử dụng được các thuật ngữ, mẫu câu tiếng Anh thông dụng trong lĩnh vực nhà hàng 

để có thể giao tiếp với khách nước ngoài. 



5. Yêu cầu    thá  độ 

- Chấp hành tốt đường lối, chủ trư ng của Đảng và chính sách, pháp luật của  hà 

nước; Xác định đúng đắn trách nhiệm và nghĩa vụ của công dân;  

- Yêu nghề, có tinh thần phục vụ tốt cho khách ăn uống, có thái độ giao tiếp phù hợp với 

mọi người và tuân thủ các chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp trong kinh doanh nhà hàng;  

- Chủ động và tích cực rèn luyện kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp và kỹ năng sống. 

6. Vị trí    c là  sau kh  tốt ngh  p 

- Sau khi tốt nghiệp người học có thể làm việc tại các nhà hàng hay các c  sở khác 

có liên quan đến dịch vụ ăn uống thuộc mọi thành phần kinh tế; 

- Vị trí làm việc thích hợp nhất là: nhân viên phục vụ bàn, bar, chế biến món ăn; 

- Qua một thời gian làm việc có thể đảm nhận những vị trí công tác cao h n như: 

giám sát nhà hàng, trưởng/phó ph ng kinh doanh; giám đốc nhà hàng… 

7. Khả năng học tập nâng cao trình độ 

-  ó 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;  

-  ó thể học liên thông lên trình độ cao h n. 

8. Các chương trình, tài liệu, chuẩn trong nước và quốc tế mà Nhà trường tham khảo 

-  ông văn 2196/  DĐ - DĐ , ngày 22 tháng 4 năm 2010, của  ộ  iáo dục   

Đào tạo về  ướng dẫn xây dựng và công bố chuẩn đầu ra ngành đào tạo; 

-  hiến lược phát triển trường  ao đẳng  hư ng mại đến năm 2020 và tầm nhìn đến 

năm 2025; 

-  hư ng trình đào tạo ngành Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống, chuyên ngành 

Quản trị kinh doanh nhà hàng của  rường  ao đẳng  hư ng mại, ban hành năm 2013; 

-  huẩn đầu ra ngành Quản trị kinh doanh của các trường: Đại học FPT, Đại học 

Kinh tế quốc dân,  ọc viện  ông nghệ  ưu chính viễn thông, Đại học  hư ng mại, Đại 

học Kinh tế  P.  ồ  hí Minh. 

 



  UẨ   ẦU     

  À   QUẢ    Ị K Á       VÀ   UYÊ    À   QUẢ  

  Ị K    D     K Á       

(Ban h  h kèm theo Quyết  ị h số 373 Q -C TM    y 27/6/2013  

của H  u trưở   Trườ   Cao  ẳ   Thươ   m  )  

 

1.  ên ngành đào tạo: Quản trị khách sạn ( ospitality Management) 

 huyên ngành đào tạo: Quản trị kinh doanh khách sạn ( ospitality  usiness 

Management) 

2.  rình độ đào tạo:  ao đẳng 

3. Yêu cầu    k ến thức 

3.1. Kiến thức chung của ngành 

-  hận biết về các nguyên lý c  bản của  hủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng  ồ  hí 

Minh, đường lối cách mạng của Đảng  ộng sản Việt  am, làm nền tảng về phư ng pháp 

luận để vận dụng trong cuộc sống; 

-  iểu biết c  bản về khoa học xã hội, khoa học tự nhiên; qua đó, củng cố nền tảng nhận 

thức, xây dựng năng lực phân tích và suy luận hỗ trợ cho công tác chuyên môn; 

-  iểu biết c  bản về luật, các nguyên lý hoạt động của nền kinh tế, tiến trình và các 

chức năng quản trị được áp dụng phổ quát trong các tổ chức/ doanh nghiệp; 

-  iểu biết c  bản về kinh doanh du lịch, tài chính, kế toán, marketing, nghiệp vụ lễ 

tân, nghiệp vụ buồng, nghiệp vụ bàn, nghiệp vụ bar; làm c  sở để nghiên cứu sâu về 

nghiệp vụ quản trị kinh doanh khách sạn. 

3.2. Kiến thức chuyên ngành Quản trị kinh doanh khách sạn 

 iểu biết nội dung chuyên sâu về:  

-  ổ chức các hoạt động hội nghị/hội thảo, khen thưởng, triển lãm/sự kiện trong 

khách sạn;  

- Qui trình quản trị bộ phận tiền sảnh;  

- Qui trình quản trị bộ phận buồng;  

- Qui trình quản trị nhà hàng.  

4. Yêu cầu    kỹ năng 

4.1. Kỹ năng chung của ngành 

4.1.1. Kỹ  ă   cứ   



-  hực hiện đúng quan điểm phát triển kinh tế nói chung và phát triển du lịch, dịch 

vụ  nói riêng của Đảng và  hà nước; 

- Sử dụng thành thạo các công cụ toán học, tin học, khoa học xã hội và các công cụ 

tài chính, thống kê, marketing trong việc thực hiện các nghiệp vụ về quản trị kinh doanh 

khách sạn; 

- Phân tích được các tình huống kinh tế xảy ra trong nền kinh tế thị trường và vận 

dụng được qui định của pháp luật cũng như kỹ năng quản trị nhằm định hướng sát thực 

đối với hoạt động của doanh nghiệp kinh doanh khách sạn; 

- Phối hợp xác lập và thực hiện được các bước công việc trong công tác tài chính, kế 

toán, quản trị chất lượng dịch vụ, marketing của khách sạn;  hực hiện thành thạo các thao 

tác trong phục vụ lễ tân, phục vụ buồng, phục vụ bàn, phục vụ bar tại khách sạn. 

4.1.2. Kỹ  ă   mềm 

-  ó khả năng giao tiếp thông thường bằng tiếng Anh (tư ng đư ng TOEIC 300 

điểm); 

- Sử dụng được phần mềm tin học ứng dụng để soạn thảo văn bản, xây dựng trình 

chiếu; sử dụng tốt công cụ Internet để thu thập và trao đổi thông tin; kết hợp với các công 

cụ thống kê, toán học để phân tích, đánh giá và quản lý thông tin; 

-  ư duy sáng tạo, phản biện để giải quyết vấn đề; xử lý được những tình huống 

thông thường trong kinh doanh ở vị trí công việc đảm nhận; 

-  iao tiếp hiệu quả thông qua đọc hiểu, soạn thảo văn bản, thuyết trình và lắng nghe; 

-  ó khả năng làm việc độc lập; xây dựng, tổ chức, điều hành nhóm làm việc hiệu quả; 

-  ó kỹ năng quản lý thời gian và khả năng chịu áp lực công việc. 

4.2. Kỹ năng chuyên ngành Quản trị kinh doanh khách sạn 

 ham gia, thực hiện thành thạo các công đoạn của quy trình quản trị kinh doanh 

khách sạn, bao gồm:  

- Lập kế hoạch, xây dựng giá bán, xây dựng hợp đồng, đón tiếp và phục vụ khách 

đối với dịch vụ M.I. .E trong khách sạn;  

- Lập kế hoạch, tổ chức thực hiện, kiểm soát và báo cáo hoạt động kinh doanh của 

bộ phận tiền sảnh;  

- Lập kế hoạch, tổ chức thực hiện, phân công lao động và kiểm soát các hoạt động 

trong bộ phận buồng;  

- Lập kế hoạch, tổ chức thực hiện và đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh của 

nhà hàng. 



Sử dụng được các thuật ngữ, mẫu câu tiếng Anh thông dụng trong lĩnh vực khách 

sạn để có thể giao tiếp với khách nước ngoài. 

5. Yêu cầu    thá  độ 

- Chấp hành tốt đường lối, chủ trư ng của Đảng và chính sách, pháp luật của  hà 

nước; xác định đúng đắn trách nhiệm và nghĩa vụ của công dân; 

- Yêu nghề, có tinh thần phục vụ khách lưu trú, có thái độ giao tiếp phù hợp với mọi 

người và tuân thủ các chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp trong kinh doanh khách sạn;  

- Chủ động và tích cực rèn luyện kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp và kỹ năng sống. 

6. Vị trí vi c làm sau kh  tốt ngh  p 

- Sau khi tốt nghiệp, người học có thể làm việc tại các khách sạn và các c  sở lưu trú 

khác với các cấp hạng và qui mô khác nhau; 

- Vị trí làm việc thích hợp nhất là: nhân viên lễ tân, nhân viên buồng, nhân viên bàn; 

- Qua một thời gian làm việc, có thể phát triển lên những vị trí công tác cao h n như: 

trưởng/phó bộ phận lễ tân, bộ phận buồng, bộ phận bàn. 

7. Khả năng học tập nâng cao trình độ 

-  ó 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;  

- Có thể học liên thông lên trình độ cao h n. 

8.  ác ch  ng trình, tà  l  u, chuẩn trong n ớc  à quốc tế  à  hà tr  ng tha  khảo 

-  ông văn 2196/  DĐ - DĐ , ngày 22 tháng 4 năm 2010, của  ộ  iáo dục   

Đào tạo về  ướng dẫn xây dựng và công bố chuẩn đầu ra ngành đào tạo; 

-  hiến lược phát triển trường  ao đẳng  hư ng mại đến năm 2020 và tầm nhìn đến 

năm 2025; 

-  hư ng trình đào tạo ngành Quản trị khách sạn, chuyên ngành Quản trị kinh doanh 

khách sạn của  rường  ao đẳng  hư ng mại, ban hành năm 2013; 

-  huẩn đầu ra ngành Quản trị khách sạn của  rường Đại học Kinh tế và Quản trị 

kinh doanh,  rường Đại học Văn Lang,  rường  ao đẳng  hư ng mại và Du lịch  à 

 ội.  

 



  UẨ   ẦU     

  À   K      Á   

VÀ   UYÊ    À   K      Á  D         Ệ  

(Ban hành kèm theo Quyết  ị h số 373 Q -C TM    y 27/6/2013  

của H  u trưở   Trườ   Cao  ẳ   Thươ   m  )  
 

1.  ên ngành đào tạo: Kiểm toán (Auditing) 

 huyên ngành: Kiểm toán doanh nghiệp (Corporate Auditing) 

2.  rình độ đào tạo:  ao đẳng 

3. Yêu cầu    k ến thức 

3.1. Kiến thức chung của ngành 

-  hận biết về các nguyên lý c  bản của  hủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng  ồ  hí 

Minh, đường lối cách mạng của Đảng  ộng sản Việt  am, làm nền tảng về phư ng pháp 

luận để vận dụng trong cuộc sống; 

-  iểu biết c  bản về khoa học xã hội, khoa học tự nhiên; qua đó, củng cố nền tảng nhận 

thức, xây dựng năng lực phân tích và suy luận hỗ trợ cho công tác chuyên môn; 

-  iểu biết c  bản về luật, các nguyên lý hoạt động của nền kinh tế, tiến trình và các 

chức năng quản trị, nguyên tắc và chuẩn mực kế toán được áp dụng phổ quát trong các tổ 

chức/ doanh nghiệp; 

-  iểu biết c  bản về kế toán, tài chính, nguyên lý kiểm toán; làm c  sở để nghiên 

cứu sâu về các nghiệp vụ kiểm toán. 

3.2. Kiến thức chuyên ngành Ki m toán doanh nghiệp 

 iểu biết nội dung chuyên sâu về:  

-  rình tự và phư ng pháp sử dụng để tìm hiểu và đánh giá hệ thống kiểm soát nội 

bộ của một doanh nghiệp;  

-  rình tự và các thủ tục áp dụng kiểm toán các khoản mục chủ yếu trên báo cáo tài 

chính thông qua kiểm toán các chu trình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;  

-  ác chuẩn mực và tiêu chuẩn đánh giá trong kiểm toán hoạt động; kỹ thuật thu thập 

thông tin và quy trình thực hiện kiểm toán hoạt động sản xuất trong doanh nghiệp. 

4. Yêu cầu    kỹ năng 

4.1. Kỹ năng chung của ngành 

4.1.1. Kỹ  ă   cứ   

-  hận biết đúng đắn quan điểm phát triển kinh tế nói chung và công tác kiểm toán 

nói riêng của Đảng và  hà nước; 



- Sử dụng thành thạo các công cụ toán học, tin học, khoa học xã hội và các công cụ 

tài chính trong việc thực hiện các nghiệp vụ về kiểm toán; 

- Phân tích được các tình huống kinh tế xảy ra trong nền kinh tế thị trường và vận 

dụng được qui định của pháp luật cũng như kỹ năng quản trị, hạch toán kế toán nhằm 

định hướng sát thực đối với hoạt động của đ n vị kiểm toán; Sử dụng được các thuật ngữ, 

mẫu câu tiếng Anh thông dụng liên quan đến lĩnh vực kế toán, kiểm toán; 

- Xử lý các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trên hệ thống chứng từ kế toán, sổ kế toán và 

tổng hợp số liệu, lập báo cáo tài chính đúng luật, đúng chuẩn mực và chế độ kế toán; Tính 

toán, phân tích được các chỉ tiêu tài chính trên báo cáo tài chính, báo cáo kế toán quản trị; 

4.1.2. Kỹ  ă   mềm 

- Có khả năng giao tiếp thông thường bằng tiếng Anh (tư ng đư ng  OEI  300 

điểm), đồng thời đọc hiểu một số chứng từ kế toán, báo cáo tài chính thông dụng bằng 

tiếng Anh; 

- Sử dụng được phần mềm tin học ứng dụng để soạn thảo văn bản, xây dựng trình 

chiếu; sử dụng tốt công cụ Internet để thu thập và trao đổi thông tin; kết hợp với các công 

cụ thống kê, toán học để phân tích, đánh giá và quản lý thông tin;  

-  ư duy sáng tạo, phản biện để giải quyết vấn đề; xử lý được những tình huống 

thông thường trong kinh doanh ở vị trí công việc đảm nhận; 

-  iao tiếp hiệu quả thông qua đọc hiểu, soạn thảo văn bản, thuyết trình và lắng nghe; 

-  ó khả năng làm việc độc lập; xây dựng, tổ chức, điều hành nhóm làm việc hiệu quả; 

-  ó kỹ năng quản lý thời gian và khả năng chịu áp lực công việc. 

4.2. Kỹ năng chuyên ngành Ki m toán doanh nghiệp 

 ham gia, thực hiện thành thạo từng công đoạn trong quy trình kiểm toán đối với 

doanh nghiệp, bao gồm:  

- Khảo sát, đánh giá các thủ tục kiểm soát trong một số chu trình nghiệp vụ chủ yếu 

và chất lượng của hoạt động kiểm soát nội bộ, qua đó đề xuất các giải pháp hoàn thiện; 

- Lập kế hoạch kiểm toán; đánh giá rủi ro, mức độ trung thực, hợp lý của các khoản 

mục chủ yếu trên báo cáo tài chính và lựa chọn các thủ tục thường áp dụng trong kiểm 

toán, các khoản mục trên báo cáo tài chính; 

-  hực hiện quy trình kiểm toán hoạt động; đánh giá được tính hiệu năng, hiệu quả, 

tính kinh tế của hoạt động sản xuất trong doanh nghiệp. 

5. Yêu cầu    thá  độ  

- Chấp hành tốt đường lối, chủ trư ng của Đảng và chính sách, pháp luật của  hà 

nước; thực hiện đúng trách nhiệm và nghĩa vụ công dân; 



- Xác định đúng đắn trách nhiệm và nghĩa vụ của nhân viên kiểm toán;  

- Yêu nghề, thực hiện công tác được giao liên quan đến kiểm toán một cách năng 

động, chính xác, đúng theo qui định của pháp luật;  

- Chủ động và tích cực rèn luyện kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp và kỹ năng sống. 

6. Vị trí    c là  của ng    học sau kh  tốt ngh  p 

- Sau khi tốt nghiệp, người học có thể đảm nhận các vị trí như kiểm toán viên tại các 

doanh nghiệp; kế toán viên, kế toán viên tổng hợp tại các doanh nghiệp, c  quan hành 

chính sự nghiệp, các tổ chức chính trị - xã hội.  

- Qua một thời gian làm việc có thể phát triển lên vị trí công tác cao h n như kiểm 

toán viên  hà nước, kiểm toán viên độc lập.  

7. Khả năng học tập nâng cao trình độ sau kh  ra tr  ng 

-  ó 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.  

- Có thể học liên thông lên trình độ cao h n. 

8.  ác ch  ng trình, tà  l  u, chuẩn trong n ớc  à quốc tế  à  hà tr  ng tha  khảo 

-  ông văn số 2196/  DĐ - DĐ  ngày 22 tháng 4 năm 2010 của  ộ  iáo dục 

và Đào tạo về  ướng dẫn xây dựng chuẩn đầu ra ngành đào tạo; 

-  hiến lược phát triển  rường Cao đẳng  hư ng mại đến năm 2020 và tầm nhìn 

đến năm 2025; 

-  hư ng trình đào tạo ngành Kiểm toán, chuyên ngành Kiểm toán doanh nghiệp 

của  rường  ao đẳng  hư ng mại ban hành năm 2013; 

- Chuẩn đầu ra ngành Kế toán, Tài chính – Ngân hàng của các trường:  ao đẳng 

 guyễn  ất  hành,  ao đẳng  ình Dư ng,  ao đẳng Kinh tế đối ngoại  P.  ồ  hí 

Minh,  ao đẳng Tài chính -  ải quan,  ao đẳng  ông  hư ng; 

-  ài liệu dịch thuật  ướng dẫn chuẩn đầu ra từ mạng Internet do trường Cao đẳng 

 hư ng mại sưu tầm, dịch thuật. 



  UẨ   ẦU     

  À    Ả       VÀ   UYÊ    À    

K    D      Ả       

(Ba  h  h kèm theo Quyết  ị h số 373 Q -C TM    y 27/6/2013  

của H  u trưở   Trườ   Cao  ẳ   Thươ   m  )  

 

1.  ên ngành đào tạo:  ảo hiểm (Insurance)  

 huyên ngành đào tạo: Kinh doanh bảo hiểm (Insurance  usiness)  

2.  rình độ đào tạo:  ao đẳng 

3. Yêu cầu    k ến thức 

3.1. Kiến thức chung của ngành 

-  hận biết về các nguyên lý c  bản của  hủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng  ồ  hí 

Minh, đường lối cách mạng của Đảng  ộng sản Việt  am, làm nền tảng để vận dụng 

trong cuộc sống; 

-  iểu biết c  bản về khoa học xã hội, khoa học tự nhiên; qua đó, củng cố nền tảng 

nhận thức, xây dựng năng lực phân tích và suy luận hỗ trợ cho công tác chuyên môn; 

-  iểu biết c  bản về luật, các nguyên lý hoạt động của nền kinh tế, tiến trình và các 

chức năng quản trị, nguyên tắc và chuẩn mực kế toán được áp dụng phổ quát trong các tổ 

chức/ doanh nghiệp; 

-  iểu biết c  bản về các nguyên lý của hoạt động bảo hiểm, tài chính, ngân hàng, 

marketing; làm c  sở để nghiên cứu sâu về các nghiệp vụ kinh doanh bảo hiểm. 

3.2. Kiến thức chuyên ngành Kinh doanh bảo hi m 

 iểu biết nội dung chuyên sâu về:  

-    chế hoạt động, các sản phẩm của loại hình bảo hiểm nhân thọ và quy trình 

nghiệp vụ trong công ty bảo hiểm nhân thọ;  

- Rủi ro, tổn thất trong bảo hiểm hàng hải và nội dung của các loại nghiệp vụ bảo 

hiểm hàng hải;  

-  ỏa hoạn và rủi ro, bảo hiểm xây dựng và lắp đặt, bảo hiểm xe c  giới, bảo hiểm 

con người;  

- Phân tích năng lực tài chính, phân tích dự báo tài chính doanh nghiệp bảo hiểm; mô 

hình doanh nghiệp, sản phẩm, khách hàng, nhân sự, tài chính, hiệu quả kinh doanh của 

doanh nghiệp bảo hiểm; làm c  sở để thực hiện thành thạo các kỹ năng về kinh doanh bảo 

hiểm. 

4. Yêu cầu    kỹ năng 

4.1. Kỹ năng chung của ngành 

4.1.1. Kỹ  ă   cứ   



-  hực hiện đúng quan điểm phát triển kinh tế nói chung và phát triển kinh doanh 

bảo hiểm nói riêng của Đảng và  hà nước; 

- Sử dụng thành thạo các công cụ toán học, tin học, khoa học xã hội và các công cụ 

tài chính, thống kê, marketing trong việc thực hiện các nghiệp vụ về bảo hiểm; 

- Phân tích được các tình huống kinh tế xảy ra trong nền kinh tế thị trường và vận 

dụng được qui định của pháp luật cũng như kỹ năng quản trị, hạch toán kế toán nhằm 

định hướng sát thực đối với hoạt động của đ n vị kinh doanh bảo hiểm. Sử dụng được các 

thuật ngữ, mẫu câu tiếng Anh thông dụng liên quan đến lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm; 

- Phối hợp xác lập và thực hiện được các bước công việc trong công tác tài chính và 

kế toán, công tác quản trị, các nghiệp vụ kinh doanh cụ thể đối với doanh nghiệp bảo 

hiểm; phân tích được tính thời sự trong lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng có ảnh hưởng đến bảo 

hiểm; biết cách huy động vốn, cho vay, thanh toán và quản lý rủi ro tại ngân hàng thư ng 

mại.  

4.1.2. Kỹ  ă   mềm  

-  ó khả năng giao tiếp thông thường bằng tiếng Anh (tư ng đư ng  OEI  300 

điểm). 

- Sử dụng được phần mềm tin học ứng dụng để soạn thảo văn bản, xây dựng trình 

chiếu và xử lý các bài toán trong bảo hiểm; sử dụng tốt công cụ Internet để thu thập và 

trao đổi thông tin; kết hợp với các công cụ thống kê, toán học để phân tích, đánh giá và 

quản lý thông tin; 

-  ư duy sáng tạo, phản biện để giải quyết vấn đề; xử lý được những tình huống 

thông thường trong kinh doanh ở vị trí công việc đảm nhận; 

-  iao tiếp hiệu quả thông qua đọc hiểu, soạn thảo văn bản, thuyết trình và lắng 

nghe; 

-  ó khả năng làm việc độc lập; xây dựng, tổ chức, điều hành nhóm làm việc hiệu 

quả; 

-  ó kỹ năng quản lý thời gian và khả năng chịu áp lực công việc. 

4.2. Kỹ năng chuyên ngành Kinh doanh bảo hi m 

 ham gia, thực hiện thành thạo từng công đoạn trong quy trình kinh doanh bảo 

hiểm, bao gồm:  

- Phối hợp tổ chức các hoạt động tư vấn, ký kết hợp đồng đối với các lĩnh vực kinh 

doanh bảo hiểm;  

- Xác định giá trị, số tiền, phí bảo hiểm và giám định, bồi thường tổn thất đối với 

loại hình bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm hàng hải, bảo hiểm phi hàng hải và bảo hiểm xã 

hội;  

-  hu thập, tổng hợp, phân tích và dự báo tình hình tài chính của doanh nghiệp kinh 

doanh bảo hiểm;  

-  ham gia thiết kế c  cấu tổ chức, xây dựng c  chế quản lý và thực hiện các nghiệp 

vụ quản lý c  bản tại doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm. 



5. Yêu cầu    thá  độ 

-  hấp hành đường lối, chủ trư ng của Đảng và chính sách, pháp luật của  hà nước; 

thực hiện đúng trách nhiệm và nghĩa vụ công dân; 

- Xác định đúng đắn trách nhiệm và nghĩa vụ của nhân viên kinh doanh bảo hiểm; 

- Yêu nghề, có tinh thần phục vụ cộng đồng, có thái độ giao tiếp phù hợp với mọi 

người và tuân thủ các chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp; 

-  hủ động, tích cực rèn luyện kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp và kỹ năng sống. 

6. Vị trí    c là  sau kh  tốt ngh  p 

- Sau khi tốt nghiệp, người học có thể làm việc tại các công ty bảo hiểm, c  quan 

bảo hiểm xã hội, c  quan bảo hiểm y tế, công ty tài chính, công ty quản lý quỹ và các tổ 

chức kinh tế xã hội khác; 

 - Vị trí làm việc thích hợp nhất là: nhân viên tư vấn bảo hiểm, nhân viên định phí 
bảo hiểm, nhân viên hỗ trợ giám định bồi thường thiệt hại, nhân viên làm chế độ chính 

sách về bảo hiểm nhân thọ và bảo hiểm xã hội; 

 - Qua một thời gian làm việc, có thể phát triển lên những vị trí công tác cao h n như 

trưởng/phó ph ng kinh doanh bảo hiểm tại doanh nghiệp.  

7. Khả năng học tập nâng cao trình độ sau kh  tốt ngh  p 

-  ó 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.  

- Có thể học liên thông lên trình độ cao h n. 

8.  ác ch  ng trình, tà  l  u, chuẩn trong n ớc  à quốc tế  à  hà tr  ng tha  

khảo 

-  ông văn số 2196/  DĐ - DĐ  ngày 22 tháng 4 năm 2010 của  ộ  iáo dục và 

Đào tạo về Hướng dẫn xây dựng chuẩn đầu ra ngành đào tạo; 

-  hư ng trình đào tạo ngành  ảo hiểm, chuyên ngành Kinh doanh bảo hiểm của 

 rường Cao đẳng  hư ng mại, ban hành năm 2013; 

-  hiến lược phát triển  rường  ao đẳng  hư ng mại đến năm 2020 và tầm nhìn 

đến năm 2025; 

-  huẩn đầu ra ngành  ài chính -  gân hàng, chuyên ngành  ảo hiểm của  ọc viện 

Tài chính.  

-  huẩn đầu ra ngành  ài chính - Ngân hàng, chuyên ngành Kinh doanh  ảo hiểm 

của  rường Đại học  Kinh tế  P.  ồ  hí Minh.  

-  ài liệu dịch thuật  ướng dẫn chuẩn đầu ra từ mạng Internet do  rường  Đ 

 hư ng mại sưu tầm, dịch thuật. 



  UẨ   ẦU     

NGÀNH KẾ   Á  VÀ  Á    UYÊ    À   KẾ   Á  
 

(Ban h  h kèm theo Quyết  ị h số 373 Q -C TM    y 27/6/2013  

của H  u trưở   Trườ   Cao  ẳ   Thươ   m  )  

1.  ên ngành đào tạo: Kế toán 

Các chuyên ngành: 

- Kế toán Doanh nghiệp (Corporate  Accounting) 

- Kế toán  hư ng mại và Dịch vụ (Trading and Service Accounting) 

- Kế toán Khách sạn - Nhà hàng (Accounting for Hotel – Restaurant) 

2.  rình độ đào tạo:  ao đẳng 

3. Yêu cầu    k ến thức 

3.1. Kiến thức chung của ngành 

-  hận biết về các nguyên lý c  bản của  hủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng  ồ  hí 

Minh, đường lối cách mạng của Đảng  ộng sản Việt  am, làm nền tảng để nhận thức các 

học phần có liên quan và vận dụng trong cuộc sống; 

-  hận biết những quy định c  bản của Luật kinh doanh, Luật thuế và Luật kế toán 

hiện hành của Việt  am; 

- Lựa chọn được các công cụ, chỉ tiêu phân tích kinh tế chủ yếu sử dụng trong quản lý 

doanh nghiệp; 

- Xác định chính xác các nghiệp vụ về tổ chức công tác kế toán tại doanh nghiệp 

và các đ n vị   S  bao gồm:  ổ chức bộ máy kế toán, lựa chọn hình thức kế toán, quy 

trình kế toán, phư ng pháp hạch toán các phần hành kế toán, hệ thống chứng từ - sổ kế 

toán, các báo cáo quyết toán và báo cáo tài chính. 

3.2. Kiến thức chuyên ngành  

3.2.1. Chuyê      h Kế toá  Doa h   h    

-  hận biết các phư ng pháp để phân tích được các chỉ tiêu tài chính c  bản trong 

doanh nghiệp thư ng mại, sản xuất, xây lắp; 

- Xác định được quy trình hoạt động, c  cấu tổ chức và các nghiệp vụ chuyên môn về 

kế toán tài chính trong doanh nghiệp thư ng mại, sản xuất, xây lắp. 

3.2.2. Chuyê      h Kế toá  Thươ   m   v  Dịch vụ 

-  hận biết được phư ng pháp để phân tích được các chỉ tiêu tài chính c  bản trong 

doanh nghiệp thư ng mại và dịch vụ; 

- Xác định được quy trình hoạt động, c  cấu tổ chức và các nghiệp vụ chuyên môn về 

kế toán tài chính trong doanh nghiệp thư ng mại và dịch vụ. 

 



3.2.3. Chuyê      h Kế toá  Khách s   - Nhà hàng 

-  hận biết tốt về văn hoá ứng xử, văn hóa kinh doanh, môi trường kinh doanh, kế 

hoạch kinh doanh, kế hoạch tài chính của doanh nghiệp du lịch; 

-  hận biết được phư ng pháp để phân tích được các chỉ tiêu tài chính c  bản trong 

doanh nghiệp du lịch; 

- Xác định được quy trình hoạt động, c  cấu tổ chức và các nghiệp vụ chuyên môn về 

kế toán tài chính trong doanh nghiệp du lịch. 

4. Yêu cầu    kỹ năng 

4.1. Kỹ năng chung của ngành 

4.1.1. Kỹ  ă   cứ   

- Soạn thảo các hợp đồng kinh tế, các văn bản pháp quy thông thường đúng thể thức, 

đáp ứng yêu cầu của doanh nghiệp; 

-  hực hiện tốt việc thu thập, phân loại, xử lý, ghi chép, tổ chức hạch toán các nghiệp 

vụ kinh tế phát sinh của doanh nghiệp trên hệ thống tài khoản kế toán, sổ kế toán và tổng 

hợp số liệu trên báo cáo tài chính đúng luật pháp và chuẩn mực kế toán; 

- Sử dụng  tốt một phần mềm kế toán và biết thao tác trên vài phần mềm khác; 

-  hực hiện kê khai và quyết toán thuế (thuế     , thuế  hu nhập doanh nghiệp, 

thuế  hu nhập cá nhân, thuế Xuất nhập khẩu) chính xác và đúng luật pháp; 

-  ính toán, phân tích được các chỉ tiêu tài chính chủ yếu và lập được các báo cáo tài 

chính, báo cáo kế toán quản trị chi phí chính xác để phục vụ yêu cầu quản lý, điều hành 

doanh nghiệp. 

4.1.2. Kỹ  ă   mềm 

- Có khả năng giao tiếp thông thường bằng tiếng Anh (tư ng đư ng  OEI  300 

điểm), đồng thời đọc hiểu một số chứng từ kế toán, báo cáo tài chính thông dụng bằng 

tiếng Anh; 

- Sử dụng được phần mềm ứng dụng của tin học để soạn thảo văn bản, xây dựng trình 

chiếu; sử dụng tốt công cụ Internet để thu thập và trao đổi thông tin; kết hợp với các công cụ 

thống kê, toán học để phân tích, đánh giá và quản lý thông tin;  

-  ư duy sáng tạo, phản biện để giải quyết vấn đề; xử lý được những tình huống 

thông thường trong kinh doanh ở vị trí công việc đảm nhận; 

-  iao tiếp hiệu quả thông qua đọc hiểu, soạn thảo văn bản, thuyết trình và lắng nghe; 

-  ó khả năng làm việc độc lập; xây dựng, tổ chức, điều hành nhóm làm việc hiệu quả; 

-  ó kỹ năng quản lý thời gian và khả năng chịu áp lực công việc. 

4.2. Kỹ năng chuyên ngành  

4.2.1. Chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp 

-  ính toán được các chi phí đầu vào của quá trình sản xuất; xác định chính xác chi 

phí sản xuất, giá thành sản phẩm bằng nhiều phư ng pháp khác nhau;  



- Xác định được kết quả kinh doanh của doanh nghiệp thư ng mại, sản xuất, xây lắp; 

-  hành thạo các nghiệp vụ kế toán tiền lư ng, kế toán tài sản cố định, kế toán tập hợp 

chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm, kế toán tiêu thụ hàng hóa - thành phẩm, sản 

phẩm xây lắp, kế toán đầu tư tài chính trong doanh nghiệp thư ng mại, sản xuất, xây lắp. 

4.2.2. Chuyê      h Kế toá  Thươ   m   v  dịch vụ 

-  ính toán và phân bổ chính xác chi phí khấu hao tài sản cố định, chi phí tiền lư ng, 

các khoản trích theo lư ng; xác định chính xác giá trị thực tế vật tư, hàng hóa, tài sản cố định, 

chi phí của hoạt động sản xuất gia công phụ thuộc; 

- Xác định được kết quả kinh doanh của doanh nghiệp thư ng mại và dịch vụ; 

-  hành thạo các nghiệp vụ kế toán mua hàng, bán hàng, dự trữ hàng hóa, kế toán chi 

phí lưu thông, kế toán hoạt động sản xuất gia công phụ thuộc, kế toán đầu tư tài chính trong 

doanh nghiệp thư ng mại và dịch vụ. 

4.2.3. Chuyê      h Kế toá  Khách s   - Nhà hàng 

- Sử dụng tiếng Anh để giao tiếp thông thường, linh hoạt trong ứng xử; 

- Tính toán được các yếu tố đầu vào của quá trình sản xuất, xác định chính xác chi phí 

sản xuất và giá thành của sản phẩm dịch vụ;  

-  hành thạo các nghiệp vụ kế toán tiền lư ng, kế toán tài sản cố định, kế toán tập hợp 

chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm dịch vụ, kế toán tiêu thụ sản phẩm dịch vụ  trong 

doanh nghiệp du lịch; 

- Xác định được kết quả kinh doanh của doanh nghiệp du lịch. 

5. Yêu cầu    thá  độ  

-  hấp hành tốt chủ trư ng, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật  hà nước; 

chấp hành đúng trách nhiệm và nghĩa vụ công dân; 

-  hấp hành kỷ luật, nội quy của c  quan, doanh nghiệp; 

-  ó ý thức, trách nhiệm cao trong công việc và cộng đồng, trung thực và có đạo 

đức nghề nghiệp; sẵn sàng nhận nhiệm vụ và luôn có tinh thần vượt khó để hoàn thành 

nhiệm vụ; 

-  ăng động, sáng tạo trong công việc; có thái độ cầu thị, tích cực học hỏi để nâng 

cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu của công việc; 

-  ư xử đúng mực với lãnh đạo, đồng nghiệp; sẵn sàng hợp tác và giúp đỡ đồng 

nghiệp. 

6. Vị trí    c là  của ng    học sau kh  tốt ngh  p 

Sau khi tốt nghiệp, người học có thể đảm nhận các vị trí như nhân viên bán hàng tại 

các doanh nghiệp; nhân viên kế toán, nhân viên kế toán tổng hợp tại các doanh nghiệp, c  

quan hành chính sự nghiệp, các tổ chức chính trị - xã hội. Qua một thời gian làm việc có thể 

phát triển lên vị trí công tác cao h n như kế toán trưởng của đ n vị.  

 

 



7. Khả năng học tập nâng cao trình độ sau kh  ra tr  ng 

-  ó khả năng tiếp tục học liên thông lên trình độ cao h n trong cùng ngành đào 

tạo; 

-  ó khả năng tự học tập, nghiên cứu sâu, rộng trong lĩnh vực chuyên môn để đáp 

ứng yêu cầu công việc hiện tại và tư ng lai. 

8.  ác ch  ng trình, tà  l  u, chuẩn trong n ớc  à quốc tế  à Nhà tr  ng tha  khảo 

-  ông văn số 2196/  DĐ - DĐ  ngày 22 tháng 4 năm 2010 của  ộ  iáo dục 

và Đào tạo về hướng dẫn xây dựng chuẩn đầu ra ngành đào tạo; 

-  hiến lược phát triển  rường  Đ  hư ng mại đến năm 2015 và tầm nhìn đến 

năm 2020; 

-  hư ng trình giáo dục các chuyên ngành kế toán (theo hệ tín chỉ) của  rường 

 Đ  hư ng mại ban hành năm 2010; 

-  huẩn đầu ra ngành kế toán, tài chính - ngân hàng của các trường Đ  Kinh tế 

quốc dân, ĐH Mở  P   M, ĐH  goại thư ng, ĐH  à  ội, ĐH Kinh tế thành phố  ồ  hí 

Minh;  ọc viện  ài chính,  ọc viện  gân hàng, ĐH  hư ng mại, ĐH Ngân hàng; 

- Chuẩn đầu ra ngành kế toán, tài chính –  gân hàng của  Đ  guyễn  ất  hành, 

 Đ  ình Dư ng,  Đ Kinh tế đối ngoại  P   M,  Đ  ài chính -  ải quan,  Đ  ông 

 hư ng; 

-  ài liệu dịch thuật  ướng dẫn chuẩn đầu ra từ mạng Internet do  rường  Đ 

 hư ng mại sưu tầm, dịch thuật. 



  UẨ   ẦU     

NGÀNH TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG  

VÀ CÁC CHUYÊN NGÀNH  TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG 

 
(Ba  h  h kèm theo Quyết  ị h số 373 Q -C TM    y 27/6/2013  

của H  u trưở   Trườ   Cao  ẳ   Thươ   m  )  

 

1. Tên ngành đào tạo: Tài chính – Ngân hàng 

 ác chuyên ngành đào tạo: 

- Tài chính doanh nghiệp (Corporate Finance)  

- Ngân hàng (Banking) 

2.  rình độ đào tạo:  ao đẳng 

3. Yêu cầu    k ến thức 

3.1. Kiến thức chung của ngành 

-  hận biết về các nguyên lý c  bản của  hủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng  ồ  hí 

Minh, đường lối cách mạng của Đảng  ộng sản Việt  am, làm nền tảng để nhận thức các 

học phần có liên quan và vận dụng trong cuộc sống; 

-  hận biết những quy định c  bản của Luật kinh doanh, Luật thuế hiện hành của Việt 

Nam;  

-  hận biết những vấn đề c  bản liên quan đến hệ thống tài chính của Việt  am, các 

công cụ của thị trường tài chính - ngân hàng, kế toán, tài chính doanh nghiệp;  

- Lựa chọn đúng các kỹ thuật và phư ng pháp phân tích các chỉ tiêu tài chính, ngân 

hàng và thống kê. 

3.2. Kiến thức chuyên ngành  

3.2.1. Chuyên ngành Tài chính doanh nghiệp 

-  hận biết về hoạt động sản xuất kinh doanh, hoạt động tài chính của doanh nghiệp; 

- Lựa chọn được phư ng pháp lập và triển khai kế hoạch huy động nguồn lực tài 

chính và sử dụng nguồn lực tài chính để thực hiện kế hoạch vốn ngắn hạn, dài hạn; kế hoạch 

khấu hao, kế hoạch vốn lưu động, kế hoạch chi phí, doanh thu và lợi nhuận trong doanh 

nghiệp; 

- Xác định được phư ng pháp lựa chọn các dự án đầu tư về tài sản dài hạn, phư ng 

pháp hoạch định các chiến lược tài chính của doanh nghiệp; các phư ng pháp và kỹ thuật 

liên quan đến định giá tài sản. 

 

 



3.2.2. Chuyên ngành Ngân hàng 

-  hận biết một số nội dung c  bản về Luật  gân hàng, nghiệp vụ ngân hàng trung 

ư ng, ngân hàng thư ng mại và các định chế tài chính; 

- Xác định được được các loại hình dịch vụ, các hoạt động chủ yếu trong ngân hàng 

như kế toán, tín dụng và thẩm định tín dụng, thanh toán quốc tế và kinh doanh ngoại hối 

trong hoạt động ngân hàng;  

- Xác định được các sản phẩm, các hoạt động marketing và các nội dung liên quan đến 

quản trị hoạt động ngân hàng.  

4. Yêu cầu    kỹ năng 

4.1. Kỹ năng chung của ngành 

4.1.1. Kỹ  ă   cứ   

- Soạn thảo các hợp đồng kinh tế, các văn bản pháp quy thông thường đúng thể thức, 

đáp ứng yêu cầu của doanh nghiệp; 

-  hu thập, phân tích, đánh giá thông tin liên quan đến lĩnh vực tài chính - ngân hàng 

làm c  sở đề xuất các giải pháp hữu hiệu;   

-  hực hiện kê khai và quyết toán thuế (thuế     , thuế  hu nhập doanh nghiệp, 

thuế  iêu thụ đặc biệt, thuế Xuất nhập khẩu, thuế  hu nhập cá nhân) đảm bảo chính xác và 

đúng pháp luật; 

- Lập kế hoạch tài chính ngắn hạn, trung và dài hạn; đồng thời tính toán được các chỉ 

tiêu kinh tế tổng hợp của doanh nghiệp; 

- Lập được các báo cáo tài chính chính xác, trung thực và khách quan; đồng thời tính 

toán, sử dụng thành thạo các công cụ tài chính, thống kê để phân tích được báo cáo tài 

chính nhằm đánh giá sức mạnh tài chính của doanh nghiệp. 

4.1.2. Kỹ  ă   mềm  

-  ó khả năng giao tiếp thông thường bằng tiếng Anh (tư ng đư ng  OEI  300 

điểm), đồng thời sử dụng được các thuật ngữ, mẫu câu  iếng Anh thông dụng liên quan 

đến lĩnh vực tài chính - ngân hàng; 

- Sử dụng được phần mềm ứng dụng của tin học để soạn thảo văn bản, xây dựng trình 

chiếu; sử dụng tốt công cụ Internet để thu thập và trao đổi thông tin; kết hợp với các công cụ 

thống kê, toán học để phân tích, đánh giá và quản lý thông tin; 

-  ư duy sáng tạo, phản biện để giải quyết vấn đề; xử lý được những tình huống 

thông thường trong kinh doanh ở vị trí công việc đảm nhận; 

-  iao tiếp hiệu quả thông qua đọc hiểu, soạn thảo văn bản, thuyết trình và lắng nghe; 

-  ó khả năng làm việc độc lập; xây dựng, tổ chức, điều hành nhóm làm việc hiệu quả; 

-  ó kỹ năng quản lý thời gian và khả năng chịu áp lực công việc. 

 

 



4.2. Kỹ năng chuyên ngành  

4.2.1. Chuyê      h T   chí h doa h   h    

- Đọc hiểu các tài liệu chuyên ngành tài chính thông dụng bằng tiếng Anh; 

-  ham gia góp ý và thực hiện xây dựng, phân tích các mô hình tài chính góp 

phần nâng cao hiệu quả hoạt động tài chính; 

- Lập và triển khai kế hoạch huy động nguồn lực tài chính và sử dụng hiệu quả 

nguồn lực tài chính, tài sản; kế hoạch khấu hao, kế hoạch vốn lưu động, kế hoạch chi phí, 

doanh thu và lợi nhuận trong doanh nghiệp; 

-  hực hiện tốt việc lựa chọn danh mục đầu tư chứng khoán trên c  sở phân tích 

c  bản và phân tích kỹ thuật; phân tích tài chính doanh nghiệp từ đó đề xuất các giải 

pháp hữu hiệu. 

4.2.2. Chuyên ngành Ngân hàng 

- Sử dụng được tiếng Anh để giao dịch thông thường với người nước ngoài trong công 

việc; 

- Phối hợp tổ chức được các hoạt động marketing ngân hàng, tư vấn hợp đồng, tư 

vấn tổ chức thực hiện các nghiệp vụ ngân hàng và đánh giá rủi ro trong hoạt động ngân 

hàng thư ng mại; đồng thời tham gia góp ý cải tiến quy trình thẩm định nâng cao chất 

lượng quản lý nhằm hạn chế rủi ro tài chính; 

- Thực hiện đúng nghiệp vụ kế toán tài chính đối với các giao dịch ngân hàng và kế 

toán nội bộ của ngân hàng thư ng mại; 

-  hực hiện tốt các nghiệp vụ liên quan đến huy động vốn, tín dụng, tư vấn và các 

dịch vụ trong ngân hàng thư ng mại cho các đối tượng khách hàng đúng quy định, quy 

trình. 

5. Yêu cầu    thá  độ 

-  hấp hành đường lối, chủ trư ng của Đảng và chính sách, pháp luật của  hà 

nước; chấp hành đúng trách nhiệm và nghĩa vụ công dân; 

-  hấp hành kỷ luật, nội quy của c  quan, doanh nghiệp; 

- Tuân thủ các chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, làm việc với tinh thần kỷ luật cao, 

có lối sống lành mạnh;  

- Yêu nghề, có trách nhiệm với công việc, làm việc có khoa học; có tinh thần cầu 

tiến, tích cực trong việc tự học hỏi; hợp tác, thân thiện với đồng nghiệp và các cá nhân bên 

ngoài tổ chức; 

-  ăng động, bản lĩnh, tự tin khẳng định bản thân và có tinh thần phục vụ cộng đồng, 

có thái độ giao tiếp phù hợp với mọi người. 

6. Vị trí    c là  của ng    học sau kh  tốt ngh  p 

6.1. Chuyên ngành Tài chính doanh nghiệp 

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

phần kinh tế, các đ n vị, tổ chức tư vấn ở các vị trí như nhân viên kinh tế, tài chính... Qua 



một thời gian làm việc có thể phát triển lên những vị trí công tác cao h n như trưởng/phó 

ph ng tài chính tại đ n vị. 

6.2. Chuyên ngành Ngân hàng 

Sau khi tốt nghiệp, người học có thể làm việc tại các định chế tài chính trung gian 

(ngân hàng và phi ngân hàng); các tổ chức, đ n vị tư vấn tài chính, công ty đầu tư, tư vấn 

chứng khoán...  ở các vị trí như giao dịch viên, thủ quỹ, tín dụng, tư vấn, môi giới chứng 

khoán… Qua một thời gian làm việc có thể phát triển lên những vị trí công tác cao h n 

như trưởng/phó ph ng tại đ n vị. 

7. Khả năng học tập nâng cao trình độ sau kh  ra tr  ng 

-  ó khả năng tiếp tục học liên thông lên trình độ cao h n trong cùng ngành đào 

tạo; 

-  ó khả năng tự học tập, nghiên cứu sâu, rộng trong lĩnh vực chuyên môn để đáp 

ứng yêu cầu công việc hiện tại và tư ng lai. 

 

8.  ác ch  ng trình, tà  l  u, chuẩn trong n ớc  à quốc tế  à  hà tr  ng tha  khảo 

-  ông văn số 2196/  DĐ - DĐ  ngày 22 tháng 4 năm 2010 của  ộ  iáo dục 

và Đào tạo về hướng dẫn xây dựng chuẩn đầu ra ngành đào tạo; 

-  hư ng trình giáo dục các chuyên ngành  ài chính,  gân hàng (theo hệ tín chỉ) 

của  rường  Đ  hư ng mại ban hành năm 2010; 

-  hiến lược phát triển  rường  Đ  hư ng mại đến năm 2015 và tầm nhìn đến 

năm 2020; 

-  huẩn đầu ra ngành kế toán, tài chính - ngân hàng của các trường ĐH Kinh tế 

quốc dân, ĐH Mở  P   M, ĐH  goại thư ng, ĐH  à  ội, ĐH Kinh tế thành phố  ồ  hí 

Minh;  ọc viện  ài chính,  ọc viện  gân hàng, ĐH  hư ng mại, ĐH Ngân hàng; 

- Chuẩn đầu ra ngành kế toán, tài chính –  gân hàng của  Đ  guyễn  ất  hành, 

 Đ  ình Dư ng,  Đ Kinh tế đối ngoại  P   M,  Đ  ài chính -  ải quan,  Đ  ông 

 hư ng;  

-  ài liệu dịch thuật  ướng dẫn chuẩn đầu ra từ mạng Internet do  rường  Đ 

 hư ng mại sưu tầm, dịch thuật. 

 


