
               

                           

 

Số:   226 /QĐ-CĐTM 

 Ộ     À XÃ  Ộ    Ủ    Ĩ  V Ệ      

 ộc lâp -  ự do -  ạnh phúc 

                        

       , ngày 23  tháng 04  ăm 2015 

 
QUYẾ   Ị   

                                                 ì    ộ        ấp    yê       p 

h  ch nh      ạ      n    o   n   h  n   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 5543/  DĐ - DĐ  ngày 09 tháng 09 năm 2010 của  ộ 

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

ngành đào tạo trung cấp chuyên nghiệp; 

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

QUYẾ   Ị  : 

  ề  1.  an hành 3  huẩn đầu ra các ngành đào tạo trung cấp chuyên nghiệp tại 

trường  ao đẳng  hư ng mại, gồm: Quản lý doanh nghiệp (mã số 42340101), Kế toán 

doanh nghiệp (mã số 42340303), Quản lý và kinh doanh nhà hàng và dịch vụ ăn uống (mã 

số 42340104). (Có vă  bả  kèm theo) 

  ề  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.  

  ề  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   h    o); 

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

-  hư điều 3  th   h   ); 

- Lưu V ,   -HC. 

  ỆU    Ở   

 

 

 

 

 

 S.   nh Văn    ên 

 



  UẨ   ẦU    

  À   QUẢ  LÝ D         ỆP   

VÀ   UYÊ    À   QUẢ    Ị D         ỆP            

  Ba  h  h kèm theo Quyết  ị h số 226  Q -C TM    y 23/04/2015  

 ủa H  u trưở   Trườ   Cao  ẳ   Thươ   m  )  

 

1.  ên n ành  ào  ạo: Quản lý doanh nghiệp ( usiness Management) 

 huyên ngành đào tạo: Quản trị doanh nghiệp thư ng mại (Commercial Corporate 

Management) 

2.   ình  ộ  ào  ạo:  rung cấp chuyên nghiệp 

3. Yê  cầ  về k ến  hức 

3.1. K ến  hức ch n  củ  n ành 

-  hận biết về thế giới quan và phư ng pháp luận của chủ nghĩa Mác – Lênin; nội 

dung c  bản và ý nghĩa của tư tưởng  ồ  hí Minh; đường lối cách mạng của Đảng  ộng 

sản Việt  am qua các thời kỳ làm nền tảng để nhận thức các học phần có liên quan và vận 

dụng trong cuộc sống; 

-  iểu biết những nội dung c  bản về bản chất, đặc trưng, vai tr  của nhà nước, 

pháp luật nói chung và của Việt  am nói riêng; nội dung chính các ngành luật  iến pháp, 

Hành chính, Lao động, Dân sự,  ình sự,  ôn nhân và gia đình, Ph ng chống tham nhũng 

và pháp luật về tố tụng trong hệ thống pháp luật Việt  am; 

-  iểu biết những vấn đề căn bản, cần thiết về kinh doanh và quản lý doanh nghiệp 

liên quan đến kinh tế vi mô, kinh tế thư ng mại, quản trị học, marketing, nguyên lý kế 

toán, thống kê và tài chính doanh nghiệp.   

3.2. K ến  hức ch  ên n ành Q ản   ị do nh n h  p  h  n   ạ  

  iểu biết nội dung chuyên sâu về:  

-  ách thức thực hiện các chức năng hoạch định, tổ chức, điều hành, kiểm soát của 

nhà quản trị tại doanh nghiệp thư ng mại; 

- Phư ng pháp và qui trình thực hiện các tác nghiệp trong các lĩnh vực quản trị 

marketing, quản trị lực lượng bán hàng, cung ứng, tài chính, nhân sự, hành chính văn 

ph ng tại doanh nghiệp thư ng mại. 

4. Yê  cầ  về kỹ năn   

4.1. Kỹ năn  ch n  củ  n ành  

4.1.1. Kỹ  ă    ứ   



- Soạn thảo hợp đồng mua bán, hợp đồng vận chuyển hàng hóa; kế hoạch làm việc, 

lịch công tác theo đúng thể thức, đáp ứng yêu cầu của doanh nghiệp;  

- Vận dụng các công cụ thống kê để thu thập, xử lý, lưu trữ thông tin; thiết lập bảng 

biểu số liệu về nhà cung cấp, khách hàng, đối thủ cạnh tranh đáp ứng yêu cầu kinh doanh 

theo sự phân công của lãnh đạo doanh nghiệp. 

4.1.2. Kỹ  ă   mềm  

-  ó khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh ở mức độ đ n giản; 

- Sử dụng được phần mềm tin học ứng dụng 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;  

-  ó khả năng làm việc độc lập và kỹ năng quản lý thời gian; xử lý được những tình 

huống thông thường trong kinh doanh; 

-  iao tiếp và làm việc theo nhóm hiệu quả; xây dựng và phát triển nhóm theo yêu 

cầu công việc. 

4.2. Kỹ năn  ch  ên n ành Q ản   ị do nh n h  p  h  n   ạ  

-  ổng hợp nhu cầu mua; liên hệ đặt hàng; vận chuyển; nhập kho, bảo quản, xuất 

kho cho các bộ phận theo yêu cầu; theo dõi, đối chiếu công nợ với nhà cung cấp; 

- Dự toán ngân sách cho hoạt động bán hàng; kế hoạch bán hàng tín dụng;  

-  rình bày bán hàng, chăm sóc khách hàng, quản lý nhà phân phối; giám sát, thúc 

đẩy nhân viên bán hàng thuộc phạm vi quản lý; triển khai kế hoạch bán hàng và chư ng 

trình quảng cáo, khuyến mãi; 

-  hi chép, phân loại, lưu trữ hồ s  nhân viên phục vụ cho các hoạt động tuyển 

dụng, đào tạo, đánh giá thành tích và đãi ngộ nhân sự; 

-  ổ chức công tác lễ tân văn ph ng; lập kế hoạch làm việc, hội họp, lịch trình 

chuyến công tác. 

5. Yê  cầ  về  há   ộ  

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

nước, các quy định của ngành, đ n vị;  

- Yêu nghề, quan tâm đến tình hình, sự phát triển của đ n vị; làm việc có trách 

nhiệm, khoa học và có tinh thần cầu tiến, tích cực tự học;  

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

có lối sống lành mạnh; cư xử đúng mực với cấp trên; hợp tác, thân thiện với đồng nghiệp; 

tôn trọng khách hàng; 

-  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     v  c là   

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

thư ng mại ở vị trí nhân viên kinh doanh, nhân viên cung ứng, nhân viên hành chính, 

nhân viên quản lý nhân sự... Qua một thời gian công tác có thể phát triển lên các vị trí 

quản trị viên cấp c  sở. 

7. Khả năn  học  ập nân  c o   ình  ộ 

-  ó khả năng tiếp tục học liên thông lên trình độ cao h n; 

-  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  n    ình,  à  l   , ch ẩn   on  n ớc và   ốc  ế  à  hà     n   h   khảo 

-  ông văn 5543/  DĐ - D  , ngày 09 tháng 9 năm 2010, của  ộ  iáo dục và 

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

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

đến năm 2030; 

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

nghiệp thư ng mại của  rường  ao đẳng  hư ng mại ban hành năm 2014; 

-  huẩn đầu ra ngành Quản lý doanh nghiệp ( rường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật 

 ình Dư ng và  rường  ao đẳng  ách khoa Đà  ẵng); ngành Quản trị kinh doanh, 

 rường Đại học  hư ng mại. 

 



  UẨ   ẦU     

NGÀNH QUẢN LÝ  À KINH DOANH NHÀ HÀNG  À DỊCH  Ụ ĂN UỐNG 

VÀ CHUYÊN NGÀNH QUẢ    Ị   À  À   

 Ba  h  h kèm theo Quyết  ị h số:226 Q -C TM    y 23 /04 /2015  

 ủa H  u trưở   trườ   Cao  ẳ   Thươ   m  ) 

 

1.  ên n ành  ào  ạo: Quản lý và kinh doanh nhà hàng và dịch vụ ăn uống (Restaurant 

& catering management) 

   huyên ngành đào tạo: Quản trị nhà hàng (Restaurant Management) 

2.   ình  ộ  ào  ạo:  rung cấp chuyên nghiệp 

3. Yê  cầ  về k ến  hức 

3.1. K ến  hức ch n  củ  n ành 

  -  hận biết về thế giới quan và phư ng pháp luận của chủ nghĩa Mác – Lênin; nội 

dung c  bản và ý nghĩa của tư tưởng  ồ  hí Minh; đường lối cách mạng của Đảng  ộng 

sản Việt  am qua các thời kỳ làm nền tảng để nhận thức các học phần có liên quan và vận 

dụng trong cuộc sống; 

  -  iểu biết những nội dung c  bản về bản chất, đặc trưng, vai tr  của nhà nước, pháp 

luật nói chung và của Việt  am nói riêng; nội dung chính các ngành luật  iến pháp,  ành 

chính, Lao động, Dân sự,  ình sự,  ôn nhân và gia đình, Ph ng chống tham nhũng và 

pháp luật về tố tụng trong hệ thống pháp luật Việt  am; 

  -  iểu biết những vấn đề c  bản về kinh tế vi mô, quản trị học và marketing, tâm lý 

khách du lịch; qua đó, củng cố nền tảng nhận thức nhằm hỗ trợ cho công tác chuyên môn; 

  -  iểu biết những vấn đề c  bản và chuyên sâu về môi trường và an ninh - an toàn 

trong nhà hàng, văn hóa ẩm thực, thư ng phẩm và an toàn thực phẩm, sinh lý dinh dưỡng, 

xây dựng thực đ n được áp dụng phổ biến trong kinh doanh nhà hàng và dịch vụ ăn uống. 

3.2. K ến  hức ch  ên n ành Q ản   ị nhà hàn  

 iểu biết nội dung chuyên sâu về:  

- Phư ng pháp thực hiện các thao tác và quy trình phục vụ ăn uống tại nhà hàng, pha 

chế đồ uống tại quầy bar và chế biến món ăn trong nhà hàng; 

  - Phư ng pháp và quy trình thực hiện các tác nghiệp trong lĩnh vực quản trị kinh 

doanh nhà hàng như: tổ chức và phân công lao động; tổ chức mua sắm, bảo quản hàng 

hóa, nguyên liệu và trang thiết bị; tổ chức các hạng mục sự kiện c  bản trong kinh doanh 

nhà hàng; lập kế hoạch và tuyển dụng lao động; kiểm soát doanh thu và chi phí.  

 

 

 



4. Yê  cầ  về kỹ năn  

4.1. Kỹ năn  ch n  củ  n ành 

4.1.1. Kỹ  ă    ứ   

  - Sử dụng được các công cụ tin học, ngoại ngữ trong quản lý và kinh doanh nhà 

hàng và dịch vụ ăn uống; 

  - Vận dụng những kiến thức c  bản về môi trường và an ninh an toàn trong nhà 

hàng, vệ sinh an toàn thực phẩm, mối quan hệ giữa văn hóa ẩm thực với công tác xây 

dựng thực đ n …vào công tác quản trị hoạt động kinh doanh tại nhà hàng và c  sở kinh 

doanh dịch vụ ăn uống; 

  - 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 bằng tiếng Anh ở mức độ đ n giản; 

- Sử dụng được phần mềm tin học ứng dụng 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;  

-  ó khả năng làm việc độc lập và kỹ năng quản lý thời gian; xử lý được những tình 

huống thông thường trong kinh doanh; 

-  iao tiếp và làm việc theo nhóm hiệu quả; xây dựng và phát triển nhóm theo yêu 

cầu công việc. 

4.2. Kỹ năn  ch  ên n ành Q ản   ị nhà hàn  

  - Tham gia lập kế hoạch và tham gia phục vụ các sự kiện trong kinh doanh nhà 

hàng;  

  -  ổ chức và phân công lao động; tham gia tổ chức cung ứng, bảo quản và cấp phát 

hàng hóa, nguyên liệu, thực phẩm; tổ chức kinh doanh ăn uống và dịch vụ bổ sung trong 

nhà hàng; 

  - Quản trị chất lượng dịch vụ; tham gia lập kế hoạch tuyển dụng và đãi ngộ nhân sự; 

lập kế hoạch mua sắm trang thiết bị - kỹ thuật; 

  - Pha chế và phục vụ các loại đồ uống một cách chuẩn mực tại quầy bar; 

  -  ham gia chế biến được những món ăn theo thực đ n của nhà hàng; 

  -  ài trí các kiểu bàn ăn; tiếp nhận yêu cầu và phục vụ trực tiếp khách ăn uống tại 

nhà hàng; xử lý các tình huống trong quá trình kinh doanh tại nhà hàng. 

5. Yê  cầ  về  há   ộ 

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

các quy định của ngành, đ n vị;  

  -  hực hiện đúng trách nhiệm, nghĩa vụ công dân; tuân thủ đạo đức nghề nghiệp; 

thực hành lối sống lành mạnh;  

  -  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; 



  -  âm huyết đối với nghề nghiệp, ý thức tổ chức kỷ luật cao, cư xử đúng mực với 

cấp trên và đồng nghiệp, tôn trọng khách hàng.  
 

6. Vị     v  c là      kh   ố  n h  p 

  Sau khi tốt nghiệp, người học chủ yếu làm việc tại các doanh nghiệp kinh doanh ăn 

uống thuộc mọi thành phần kinh tế; Vị trí làm việc thích hợp nhất là:  hân viên phục vụ 

bàn, bar, nhân viên phụ bếp; nhân viên kinh doanh; Qua một thời gian làm việc, có thể 

đảm nhận các vị trí cao h n như:  ổ trưởng tổ bàn  iám sát,  rưởng ca, Quản lý nhà hàng. 

7. Khả năn  học  ập nân  c o   ình  ộ  

  -  ó khả năng tiếp tục học liên thông lên trình độ cao h n; 

  -  ó khả năng tự học tập trong lĩnh vực chuyên môn để đáp ứng yêu cầu công việc 

hiện tại và tư ng lai. 

8. C     ươ     ì  ,     l   ,              ướ     q     ế m  N     ườ      m k ả  

  -  ông văn 5543/  DĐ -GDCN, ngày 09 tháng 09 năm 2010, của  ộ  iáo dục và 

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

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

năm 2030; 

  -  hư ng trình đào tạo ngành Quản lý và kinh doanh nhà hàng và dịch vụ ăn uống, 

chuyên ngành Quản trị nhà hàng của  rường  ao đẳng  hư ng mại, ban hành năm 2014; 

  -  huẩn đầu ra ngành Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống của  rường  ao đẳng 

 hư ng mại, ban hành năm 2013. 



  UẨ   ẦU     

NGÀ   KẾ   Á  D         ỆP 

VÀ   UYÊ    À   KẾ   Á   Ổ    ỢP 

(Ba  h  h kèm theo Quyết  ị h số 226  Q -C TM    y 23 /04/ 2015  

 ủa H  u trưở   Trườ   Cao  ẳ   Thươ   m  ) 

 

1.  ên n ành  ào  ạo: Kế toán doanh nghiệp ( orporate Accounting) 

 huyên ngành Kế toán tổng hợp ( eneral Accounting) 

2.   ình  ộ  ào  ạo:  rung cấp chuyên nghiệp 

3. Yê  cầ  về k ến  hức 

3.1. K ến  hức ch n  củ  n ành  

-  hận biết về thế giới quan và phư ng pháp luận của chủ nghĩa Mác – Lênin; nội 

dung c  bản và ý nghĩa của tư tưởng  ồ  hí Minh; đường lối cách mạng của Đảng  ộng 

sản Việt  am qua các thời kỳ làm nền tảng để nhận thức các học phần có liên quan và vận 

dụng trong cuộc sống; 

-  iểu biết những nội dung c  bản về bản chất, đặc trưng, vai tr  của nhà nước, pháp 

luật nói chung và của Việt  am nói riêng; nội dung chính các ngành luật  iến pháp, Hành 

chính, Lao động, Dân sự,  ình sự,  ôn nhân và gia đình, Ph ng chống tham nhũng và 

pháp luật về tố tụng trong hệ thống pháp luật Việt  am; Luật kinh doanh và Luật kế toán 

hiện hành; 

-  iểu biết những vấn đề c  bản, cần thiết về kinh doanh và kế toán doanh nghiệp 

liên quan đến kinh tế vi mô, kinh tế thư ng mại, nghiệp vụ kinh doanh thư ng mại, 

nguyên lý kế toán, thống kê, tài chính doanh nghiệp và đặc biệt là hệ thống phư ng pháp, 

chứng từ, tài khoản và sổ kế toán được sử dụng trong doanh nghiệp. 

3.2. K ến  hức ch  ên n ành Kế  oán  ổn  hợp 

 iểu biết nội dung chuyên sâu về: 

- Phư ng pháp kế toán trong doanh nghiệp như kế toán về dự trữ (hàng tồn kho), 

mua bán và xuất nhập khẩu hàng hóa, chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm - dịch 

vụ, tiêu thụ, xác định kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận; 

- Phư ng pháp kế toán trong đ n vị hành chính sự nghiệp như kế toán về nguyên 

liệu, vật liệu, công cụ dụng cụ, tài sản cố định, thu, chi, nguồn kinh phí và nội dung các 

báo cáo tài chính chủ yếu; 

-  ổ chức công tác kế toán trên máy vi tính, phư ng pháp thiết lập cấu hình hệ thống 

với phần mềm kế toán và hạch toán các phân hệ kế toán trên phần mềm hiện hành. 

4. Yê  cầ  về kỹ năn  

4.1. Kỹ năn  ch n  củ  ngành 

4.1.1. Kỹ năng cứng 



- Soạn thảo hợp đồng mua bán, hợp đồng vận chuyển hàng hóa theo đúng thể thức, 

đáp ứng yêu cầu của doanh nghiệp; 

-  hực hiện tốt việc thu thập, xử lý thông tin kế toán, 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 chế độ kế toán và Luật Kế toán. 

4.1.2. Kỹ năng mềm 

-  ó khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh ở mức độ đ n giản; 

- Sử dụng được phần mềm tin học ứng dụng 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;  

-  ó khả năng làm việc độc lập và kỹ năng quản lý thời gian; xử lý được những tình 

huống thông thường trong công việc; 

-  iao tiếp và làm việc theo nhóm hiệu quả, xây dựng và phát triển nhóm theo yêu 

cầu công việc. 

4.2. Kỹ năn  ch  ên n ành Kế  oán  ổn  hợp 

-  ính toán, lập chứng từ và ghi sổ kế toán các nghiệp vụ kế toán về dự trữ (hàng tồn 

kho), mua bán hàng trong nước, xuất nhập khẩu trực tiếp hàng hóa, chi phí sản xuất và 

tính giá thành sản phẩm - dịch vụ, quá trình tiêu thụ, xác định kết quả kinh doanh và phân 

phối lợi nhuận; tổng hợp số liệu để lập  áo cáo tài chính; 

-  ính toán, lập chứng từ và ghi sổ kế toán các nghiệp vụ về nguyên liệu, vật liệu, 

công cụ dụng cụ, tài sản cố định, thu, chi hành chính sự nghiệp, tiếp nhận và quyết toán 

nguồn kinh phí trong đ n vị hành chính sự nghiệp; 

-  ính toán, lập bảng biểu và quyết toán thuế (thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập 

doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân) theo tháng, quý, năm đảm bảo tính chính xác và 

đúng quy định của pháp luật; 

-  hực hiện được các phân hệ kế toán trên một phần mềm kế toán hiện hành và xử lý 

thông tin kế toán. 

5. Yê  cầ  về  há   ộ 

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

nước, các quy định của ngành, đ n vị;  

- Yêu nghề, quan tâm đến tình hình, sự phát triển của đ n vị; làm việc có trách 

nhiệm, khoa học và có tinh thần cầu tiến, tích cực tự học;  

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

có lối sống lành mạnh; cư xử đúng mực với cấp trên; hợp tác, thân thiện với đồng nghiệp; 

tôn trọng khách hàng; 

-  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. V  c là  củ  n     học     kh   ố  n h  p 

Sau khi tốt nghiệp, người học chủ yếu làm việc tại các doanh nghiệp thuộc mọi 

thành phần kinh tế, c  quan hành chính sự nghiệp, các tổ chức chính trị - xã hội ở vị trí kế 



toán viên, kế toán tổng hợp, nhân viên kinh doanh... Qua một thời gian công tác có thể 

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

7. Khả năn  học  ập nân  c o   ình  ộ  

-  ó khả năng tiếp tục học liên thông lên trình độ cao h n; 

-  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  n    ình,  à  l   , ch ẩn   on  n ớc và   ốc  ế  à  hà     n   h   khảo 

-  ông văn 5543/  DĐ - D  , ngày 09 tháng 9 năm 2010, của  ộ  iáo dục và 

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

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

đến năm 2030; 

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

hợp của  rường  ao đẳng  hư ng mại ban hành năm 2014. 

 

 


