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1. Mục tiêu của chương trình đào tạo (Programme Objectives - POs): 

1.1 Mục tiêu chung: 

Chương trình hướng đến đào tạo những cử nhân ngành Logistics và quản trị chuỗi cung ứng theo 

chuẩn quốc tế, đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực trong nước khu vực và thế giới. Đây là bước đầu và 

sau đó khi có điều kiện và được Bộ giáo dục đào tạo cho phép thì trường sẽ đào tạo lên mức Thạc sĩ 

và Tiến sĩ ngành Logistics & quản lý chuỗi cung ứng. 

Chương trình trang bị cho người học những kiến thức căn bản về kinh tế, tài chính, quản trị kinh 

doanh và chuyên sâu về quản trị logistics và chuỗi cung ứng. Với nền tảng kiến thức căn bản, sinh 

viên ra trường có khả năng tự học, tự nâng cao trình độ để thích ứng với sự biến động không ngừng 

của thị trường ; có khả năng phân tích, xử lý thông tin liên quan đến kinh doanh thương mại quốc tế, 

logistics, chuỗi cung ứng. Từ đó sinh viên có thể đề xuất hoặc tổ chức thực hiện các chiến lược tài 

chính, marketing, nhân sự, cũng như quản trị và điều hành các hoạt động thương mại, thương mại 

quốc tế của doanh nghiệp, đặc biệt là cho logistics và quản lý chuỗi cung ứng. Sinh viên sẽ có ý thức 

trách nhiệm, có đạo đức nghề nghiệp, có trình độ ngoại ngữ tốt; và có đủ năng lực đảm nhận công tác 

tại mọi loại hình doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh thương mại, logistics, và chuỗi cung ứng với 

quy mô và trình độ khác nhau, đặc biệt phù hợp với yêu cầu của hàng trăm ngàn doanh nghiệp nhỏ và 

vừa của Việt Nam. 
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1.2 Mục tiêu cụ thể (PO): 

Từ mục tiêu chung, Trường đại học quốc tế Sài Gòn –SIU xác định Chương trình đào tạo cử 

nhân Logistics và quản trị chuỗi cung ứng trang bị cho người học các khối kiến thức cụ thể như sau: 

A KIẾN THỨC (PO) 

PO1: Có kiến thức về chính trị, quốc phòng an ninh, giáo dục thể chất và kiến thức toàn diện về 

Logistics và quản lý chuỗi cung ứng, kết hợp với kiến thức nền tảng về khoa học tự nhiên, khoa học 

xã hội, kinh doanh và quản lý hiện đại, để thực hiện hiệu quả công việc; 

PO2: Có kỹ năng nghề nghiệp, kỹ năng phân tích, tổng hợp, khả năng ngoại ngữ, tin học đạt chuẩn 

và có thể sử dụng cho ngành nghề Logistics và quản lý chuỗi cung ứng.  

PO3: Kiến thức căn bản về kinh tế, tài chính, quản trị kinh doanh, thương mại quốc tế. Kiến thức cơ 

sở ngành và chuyên ngành về quản trị logistics và chuỗi cung ứng. Có khả năng tư duy, năng lực tự 

học, tự nghiên cứu để phát triển kiến thức mới và có thể tiếp tục học ở trình độ cao hơn. 

PO4: Có bản lĩnh, nhiệt tình, đam mê với nghề, có đạo đức nghề nghiệp, trách nhiệm xã hội, phong 

cách làm việc chuyên nghiệp, thích ứng nhanh với môi trường làm việc trong và ngoài nước, có ý 

thức tổ chức kỷ luật, tuân thủ các quy định đặc thù của nghề nghiệp 

B. KỸ NĂNG 

Các kỹ năng (PO5 thông qua làm việc nhóm các môn học, thuyết trình, nghiên cứu khoa  

 học trong sinh viện, thực tập tại doanh nghiệp). 

C. MỨC ĐỘ TỰ CHỦ 

Thái độ, năng lực tự chủ và chịu trách nhiệm (PO6 - Thông qua) 

Các mục tiêu cụ thể này (Programme Objectives – PO1- PO6): là cơ sở để xác định chuẩn  

 đầu ra PLOs (Program Learning Outcomes, PLO1- PLO13) 

2. Chuẩn đầu ra (Program Learning Outcomes - PLOs): 

Nhóm các 

PLOs 

Ký 

hiệu 
Nội dung 

Kiến thức 

 

PLO1 

Đảm bảo nền kiến thức giáo dục đại cương của khối ngành Kinh tế. Cụ 

thể: Đường lối, chính sách và pháp luật của Nhà nước CHXHCN Việt 

Nam (PO1- Các môn Mac-Lê Nin, các môn Luật, tư tưởng Hồ chí minh) 

PLO2 Trang bị kiến thức ngoại ngữ Tiếng Anh theo chuẩn của trường, kiến thức 



 

Chương trình đào tạo ngành Logistics và quản trị chuỗi cung ứng – Trang 3 của 12 

 

 

 

tin học căn bản, kiến thức cơ bản về phương pháp nghiên cứu khoa học. 

PLO3 

Có kiến thức cơ sở ngành đủ rộng và bao quát về kinh tế, kinh doanh 

và quản trị kinh doanh bao gồm: Kinh tế vi mô, kinh tế vĩ mô, quản trị 

chiến lược, quản trị nguồn nhân lực, luật kinh tế, nguyên lý kinh doanh và 

nguyên lý quản trị, nguyên lý và quản trị marketing, … 

PLO4 

Có kiến thức cơ sở ngành gắn trực tiếp đến logistics và chuỗi cung 

ứng, đặc biệt là logistics &chuỗi cung ứng quốc tế trong điều kiện hội 

nhập và toàn cầu hóa. Đó là là các kiến thức thương mại quốc tế như 

hợp đồng thương mại quốc tế, vận tải quốc tế, thanh toán quốc tế. Những 

kiến thức này: 

+ Tạo khả năng cho sinh viên làm việc tại các doanh nghiệp XNK, bảo 

hiểm, ngân hàng,  

+ Làm nền tảng vững chắc để sinh viên có thể tiếp thu kiến thức kinh tế 

liên quan đến ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng thuộc PLO 4 

PLO5 

PLO 5: Nắm vững kiến thức chuyên sâu và kiến thức thực tiễn về 

chuyên ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng gồm: mua hàng và 

quản lý nguồn cung, quản trị sản xuất, bán hàng, quản trị logistics & dịch 

vụ logistics (quản lý kho và trung tâm phân phối, hệ thống quản lý thông 

tin, quản trị giao nhận và vận chuyển hàng hóa, Chiến lược chuỗi cung 

ứng, thiết kế đánh giá chuỗi cung ứng  

PLO6 

Vận dụng kiến thức chuyên ngành logistics và SCM vào thực tiễn 

thông qua: 

+ Nghiên cứu lý thuyết, thực tiễn, làm các đề án hay báo cáo thuyết 

trình, giúp sinh viên đạt được năng lực nghề nghiệp, cụ thể sinh viên 

có thể lập được kế hoạch hàng dự trữ; lập được phương án với hệ thống 

phân phối và quản lý kho hàng; xây dựng và giám sát kế hoạch vận tải, kế 

hoach mua hàng; áp dụng được các loại hình công nghệ thông tin phù hợp 

(tại trường) 

+ Các đề tài nghiên cứu có liên quan đến môn học    

Kỹ năng PLO7 Kỹ năng lập và triển khai kế hoạch nghiên cứu, phát triển, và kế hoạch 
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giải quyết, thực hiện và kiểm tra các vấn đề thực tiễn 

PLO8 

Kỹ năng làm việc và nghề nghiệp (đàm phán, thuyết trình, làm việc nhóm, 

…); Kỹ năng giao tiếp và xử lý tình huống; Kỹ năng quản lý và lãnh đạo 

(điều khiển, phân công và đánh giá hoạt động nhóm và tập thể, phát triển 

và duy trì quan hệ với các đối tác; khả năng đàm phán, thuyết phục và 

quyết định trên nền tảng có trách nhiệm với xã hội và tuân theo luật pháp). 

PLO9 

Kỹ năng tin học:  

+ Sinh viên sau khi tốt nghiệp sử dụng thành thạo phần mềm tin học văn 

phòng, Đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin đến mô-đun 06 

theo Thông tư 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và 

truyền thông. 

+ Đồng thời có khả năng sử dụng phần mềm chuyên dùng cho 

ngành/chuyên ngành sinh viên được đào tạo là logistics & quản lý chuỗi 

cung ứng (Môn học hệ thống thông tin Logistics & SC, phần mềm vận tải, 

Logware …)   

PLO10 

Kỹ năng ngoại ngữ:  

- Sinh viên sau khi tốt nghiệp đạt chuẩn đầu ra Tiếng Anh trình độ Bậc 3 

theo Thông tư 01/2014/TT-BGD&ĐT quy định về Khung năng lực ngoại 

ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (quy đổi tương đương sang một số chứng 

chỉ ngoại ngữ khác theo Thông tư số 05/2012/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 

2 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) (Minh chứng:  Môn 

học số …. 

- Sinh viên cũng được học tiếng Anh & thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh 

về thương mại quốc tế, thanh toán vận tải quốc tế (lồng ghép trong các 

môn này. 

- Sinh viên được học tiếng Anh & thuật ngữ chuyên ngành tiếng về 

logistics & quả trị chuỗi cung ứng (Môn English for Logistics and Supply 

Chain). 

Mức độ tự 

chủ và 
PLO11 

Vận dụng tuận thủ những quy định pháp luật, hình thành thói quen sống, 

làm việc kinh doanh theo pháp luật, tuân thủ các quy định và văn hóa của 
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chịu trách 

nhiệm 

doanh nghiệp, cũng như ý thức đạo đức kinh doanh 

PLO12 

Kỹ năng sáng tạo, đổi mới, thiết lập các ý tưởng và giải pháp thực hành 

mới trong hoạt động kinh doanh quốc tế nói chung về logistics và quản lý 

chuỗi cung ứng nói riêng phù hợp xu hướng phát triển của xã hội con 

người và tiến bộ khoa học công nghệ 

PLO13 

+ Thể hiện được đức tính trung thực, kiên trì, tinh thần trách nhiệm, cam 

kết thực hiện tốt công việc được giao, cũng như phát huy năng lực học tập 

suốt đời. 

 + Thể hiện sự hòa đồng và tinh thần sẵn sàng giúp đỡ bạn bè và đồng 

nghiệp trong cuộc sống cũng như công việc, tiến tới xây dựng các mối 

quan hệ tốt đẹp với mọi người, và nâng cao khả năng kết nối với cộng 

đồng 

3. Công ty tuyển dụng và vị trí việc làm: 

       Với vốn kiến thức đã học, đặc biệt là các môn thuộc cơ sở ngành và các môn chuyên sâu về 

logistics & quản trị chuỗi cung ứng cũng như khả năng sử dụng thành thạo ngoại ngữ tiếng Anh sau 

khi tốt nghiệp, sinh viên có thể đáp ứng tốt các yêu cầu làm việc tại các vị trí khác nhau tại nhiều tổ 

chức, doanh nghiệp. Sau đây là ví dụ & minh chứng:  

Loại hình doanh 

nghiệp 
Vị trí công việc lúc bắt đầu Kiến thức được trang bị 

Doanh nghiệp sản xuất   + Nhân viên quản trị sản xuất   Các môn; Quản trị SX, kho hàng, 

quản trị tồn kho …   

+ Nhân viên quản trị logistics   Các môn: Quản trị logistics, dịch 

vụ logistics, vận tải, kho hàng, 

quản trị tồn kho.    

+ Nhân viên mua hàng, bán 

hàng   

Các môn: Quản trị mua hàng, kỹ 

thuật thương mại quốc tế (hợp đồng 

ngoại thương, vận tải, bảo hiểm, 

thanh toán quốc tế, quản trị bán 

hàng và kênh phân phối.    

Doanh nghiệp kinh 

doanh XNK 

+ Nhân viên mua hàng 

+ Nhân viên bán hàng 

+ Nhân viên quản trị kho 

hàng và tồn kho    

Các môn: Quản trị mua hàng, kỹ 

thuật thương mại quốc tế (hợp đồng 

ngoại thương, vận tải, bảo hiểm, 

thanh toán quốc tế, quản trị bán 

hàng và kênh phân phối. Quản trị 

kho & tồn kho     

Doanh nghiệp vận tải + Nhân viên Sales Các môn:  Vận tải nội địa và quốc 
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và dịch vụ logistics  + Nhân viên chứng từ (hợp 

đồng dịch vụ, làm chứng từ 

XNK, khai hải quan.  

+ Nhân viên hiện trường 

(giao nhận hải quan)   

tế, Quản trị vận tải, dịch vụ 

logistics, logistics quốc tế, quản trị 

kho hàng, marketing dịch vụ 

logistics, …  

Cảng biển, cảng hàng 

không  

+ Nhân viên Sales 

+ Nhân viên chứng từ (hợp 

đồng dịch vụ, làm chứng từ 

XNK, khai hải quan.  

+ Nhân viên hiện trường 

(giao nhận hải quan)  

Vận tải nội địa và quốc tế, Quản trị 

vận tải, dịch vụ logistics, logistics 

quốc tế, quản trị kho hàng, 

marketing Cảng, Marketing vận tải 

hàng hóa đường hàng không … 

Ngân hàng  + Nhân viên thanh toán quốc 

tế. 

+ Nhân viên tín dụng ngân 

hàng  

Kỹ thuật thương mại quốc tế (hợp 

đồng ngoại thương, vận tải, bảo 

hiểm, thanh toán quốc tế) 

Bảo hiểm  + Nhân viên bảo hiểm. 

+ Nhân viên xử lý các tình 

huống tổn thất & bồi thường  

Kỹ thuật thương mại quốc tế (hợp 

đồng ngoại thương, vận tải, bảo 

hiểm, thanh toán quốc tế) 

Các cơ quan quản lý 

nhà nước như Bộ GT-

VT, Bộ công Thương 

Bộ Tài nguyên và môi 

trường    

+Nhân viên tại các nơi như 

cục quản lý cạnh tranh, quản 

lý XNK, hợp tác quốc tế …   

Kinh tế quốc tế, Quản lý XNK, 

Vận tải nội địa và quốc tế, Quản trị 

vận tải, dịch vụ logistics, logistics 

quốc tế, chính sách thương mại và 

bảo vệ mội trường, cạnh tranh và 

phòng vệ trong thương mại quốc tế 

… 

Các cơ quan đại diện 

thương mại của Việt 

Nam ở nước ngoài; các 

công ty liên doanh 

quốc tế, các tổ chức 

quốc tế; các hiệp hội 

nghề nghiệp; các công 

ty tư vấn; 

+ Nhân viên  

 

Kinh tế quốc tế, Quản lý XNK, 

Vận tải nội địa và quốc tế, Quản trị 

vận tải, dịch vụ logistics, logistics 

quốc tế, chính sách thương mại và 

bảo vệ mội trường, cạnh tranh và 

phòng vệ trong thương mại quốc tế 

… 

Các Bộ, ngành, các cơ 

quan quản lý Nhà nước 

khác trong lĩnh vực 

kinh tế và kinh doanh; 

cơ quan nghiên cứu, 

đào tạo về lĩnh vực 

kinh tế và kinh doanh 

quốc tế nói chung, 

logistics & quản lý 

chuỗi cung ứng nói 

riêng. 

+ Nhân viên  

 

Kinh tế quốc tế, Quản lý XNK, 

Vận tải nội địa và quốc tế, Quản trị 

vận tải, dịch vụ logistics, logistics 

quốc tế, chính sách thương mại và 

bảo vệ mội trường, cạnh tranh và 

phòng vệ trong thương mại quốc tế 

… 
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4. Thời gian đào tạo: 04 năm 

5. Khối lượng kiến thức toàn khoá: 133 tín chỉ, chưa kể Giáo dục thể chất và Giáo dục quốc 

phòng, các môn tin học (không tích lũy), các môn ngoại ngữ (không tích lũy). 

6. Đối tượng tuyển sinh: Áp dụng theo quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ Giáo dục & Đào 

tạo, Đề án tuyển sinh của Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn. 

7. Quy trình đào tạo, điều kiện tốt nghiệp: Thực hiện theo Quy chế đào tạo hiện hành của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo và Quy chế học vụ hiện hành của Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

8. Phương thức đánh giá: theo Quy chế của Bộ GD&ĐT, quy định cụ thể về học vụ hiện hành 

của Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn. 

9. Nội dung chương trình (tên và khối lượng các học phần): 

 10.1 Các khối kiến thức: 

Khối kiến thức Số tín chỉ Tỷ lệ % 

1. Kiến thức đại cương 43 32,33% 

1.1 Các môn lý luận chính trị 11  

1.2 Xã hội  2  

1.3 Ngoại ngữ  13  

1.4 Toán 3  

1.5 Tin học 5  

1.6 Văn hóa 9  

2. Khối kiến thức chuyên nghiệp  80 60,15% 

2.1 Kiến thức cơ sở ngành chung   24  

2.2 Kiến thức cơ sở ngành gắn chặt chẽ với ngành chính  21  

2.3 Kiến thức ngành  35  

3. Thực tập và khóa luận tốt nghiệp 10 7,52% 

3.1 Thực tập tốt nghiệp  4  

3.2 Khóa luận tốt nghiệp  6  

Tổng cộng 133 100% 

10.2. Nội dung chi tiết 

STT Mã MH MÔN HỌC Số Phân bổ số tiết Mã học 
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Tên tiếng Việt Tên tiếng Anh 

tín 

chỉ 

Lý thuyết - LT, 

Thực hành - TH,  

Đồ án - ĐA, Thực tập – TT 

phần tiên 

quyết 

Tổng LT TH ĐA TT  

I KHỐI KIẾN THỨC ĐẠI CƯƠNG 43       

I.1 Các môn lý luận chính trị 11       

1 2GEN0011 
Triết học Mác - 

Lê nin 

Philosophy of 

Marxism and 

Leninism 

3 45 45     

2 2GEN0012 
Kinh tế chính 

trị Mác - Lê nin 

Political economics 

of Marxism and 

Leninism 

2 30 30     

3 2GEN0013 
Chủ nghĩa xã 

hội khoa học 
Scientific socialism 2 30 30     

4 2GEN0014 

Lịch sử Đảng 

Cộng Sản Việt 

Nam 

History of 

Vietnamese 

communist party 

2 30 30     

5 2GEN0007 
Tư tưởng Hồ 

Chí Minh 

Ho Chi Minh’s 

ideology 
2 30 30     

I.2 Xã hội 2       

6 2GEN0008 
Pháp luật đại 

cương  
General laws 2 30 30 

    

I.3 Ngoại ngữ 13     
 

 

7 2LAN1453 
English 

Proficiency 1 

English Proficiency 

1 
4 90 30 60  

 
 

8 2LAN1454 
English 

Proficiency 2 

English Proficiency 

2 
4 90 30 60  

 
2LAN1453 

9 2LAN1455 
English 

Proficiency 3 

English Proficiency 

3 
5 90 60 30  

 
2LAN1454 

I.4 Toán 3       

10 2BUS11440 
Xác suất và 

thống kê  

Probability & 

statistics 
3 45 45     

I.5 Tin học 5       

11 2GEN1094 Corel Draw Corel Draw 2 45 15 30    

12 2GEN1095 Access Access 3 75 15 60    

I.6 Văn hóa 9  
    

 

Bắt buộc 6       

13 2SOC11490 Văn hóa Mỹ American culture 3 45 45     

14 2ENG11492 Viết văn Anh 
English expository 

writing 
3 45 45     

Tự chọn (03 tín chỉ) 3       

15 2ENG11491 Viết luận Anh 
English 

composition 
3 45 45     

16 2ENG11467 Văn học Mỹ 
American 

Literature 
3 45 45     
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17 2ENG11405 
Tiểu thuyết 

Anh thế kỷ 20 

20th century British 

novels 
3 45 45     

II KHỐI KIẾN THỨC CHUYÊN NGHIỆP 90       

II.1 Kiến thức cơ sở ngành chung, có gắn kết 24    
  

 

II.1.

1 
Các môn bắt buộc 22       

18 2BUS11407 Kinh tế vi mô Microeconomics 3 45 45     

19 2BUS11408 Kinh tế vĩ mô Macroeconomics 3 45 45    2BUS11407 

20 2BUS11403 
Marketing căn 

bản 
Marketing 3 45 45     

21 2LOG4221 
Lý thuyết dự 

báo kinh tế 

Theories of 

economic 

forecasting 

2 30 30     

22 2ACC1301 
Nguyên lý kế 

toán  

Principles of 

accounting 
3 45 45     

23 2LOG3323 

Kinh tế quốc tế 

& hội nhập của 

VN   

International 

economic 

integration of 

Vietnam 

3 45 45     

24 2BUS12412 

Quản trị Tài 

chính doanh 

nghiệp 

Financial 

management 
3 45 45     

25 2LOG2225 
Nguyên lý 

thống kê 

Principles of 

statistics 
2 30 30     

II.1.

2 
Môn tự chọn (chọn 1 trong 4 môn) 2       

26 2LOG3226 
Thương mại 

điện tử 
E-commerce 2 30 30     

27 2LOG3227 
Quản trị nguồn 

nhân lực 

Human resource 

management 
2 30 30     

28 2LOG3228 
Quản trị  

chất lượng  

Quality 

management 
2 30 30     

29 2LOG3229 
Quản trị 

Thương hiệu  
Brand management 2 30 30     

II.2 
Kiến thức cơ sở ngành chung, gắn kết rất chặt chẽ 

với môn nghề nghiệp 
21       

II.2.

1 
Các môn bắt buộc  19       

30 2LOG7230 

Quản trị chiến 

lược chuỗi 

cung ứng 

Supply chain 

strategic 

management 

2 30 30    2LOG4331 

31 2LOG4331 

Kỹ thuật 

thương mại 

quốc tế 

Techniques in 

international trade 
3 45 45     

32 2BUS13431 
Thanh toán  

quốc tế 

International 

payments 
3 45 45    2LOG4331 

33 2LOG4233 
Vận tải đường 

biển quốc tế 

International sea 

transport 
2 30 30     
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34 2LOG4234 
Vận tải hàng 

hóa đường HK 
Air transport 2 30 30     

35 2LOG4235 
Bảo hiểm hàng 

hóa XNK 

Import and export 

cargo insurance 
2 30 30     

36 2LOG5336 

Thủ tục hải 

quan, Thuế và 

giao nhận hàng 

hóa XNK 

Customs clearance, 

taxes, import and 

export goods 

exchange 

3 45 45    
2LOG4331 

2LOG4233 

2LOG4234 

37 2LOG7237 

Chính sách 

cạnh tranh và 

phòng vệ trong 

thương mại 

quốc tế 

Competition and 

trade remedy 

policies in 

international trade 

2 30 30    2LOG4331 

II.2.

2 
Môn tự chọn (chọn 1 trong 3 môn)   2       

38 2LOG5238 

Quản trị rủi ro 

logistics & 

chuỗi cung ứng 

Risk management 

in logistics and 

supply chain 

2 30 30    
2LOG4331 

2LOG4233 

2LOG4234 

39 2LOG5239 
Vận tải đa 

phương thức 

Multimodal 

transport 
2 30 30    

2LOG4233 

2LOG4234 

40 2LOG5240 

Quản trị vận 

hành & khai 

thác Cảng biển  

Operational 

management & 

operation of 

seaports 

2 30 30    2LOG4233 

II.3 Các môn Kiến thức ngành  35  
    

 

II.3.

1 
Các môn bắt buộc 33       

41 2LOG5341 
Quản trị 

Logistics 

Logistics 

management 
3 45 45    

2LOG4233 

2LOG4234 

42 2LOG6242 
Quản trị dự trữ 

-tồn kho 

Inventory 

management 
2 30 30    

2LOG5341 

2BUS13426 

43 2LOG6243 
Quản trị kho 

hàng 

Warehouse 

management 
2 30 30    

2LOG5341 

2BUS13426 

44 2LOG6344 

Hàng hóa - 

đóng gói và 

xếp dỡ trong 

Logistics 

Cargo - packing 

and loading - 

unloading in 

logistics 

3 45 45    
2LOG5341 

2BUS13426 

45 2BUS4384 
Logistics 

quốc tế 

International 

logistics 
3 45 45    

2LOG4233 

2LOG4234 

46 2LOG7346 

Quản trị kinh 

doanh Dịch vụ 

Logistics 

Logistics service 

management 
3 45 45    2LOG5341 

47 2BUS13426 
Quản trị chuỗi 

cung ứng 

Supply chain 

management 
3 45 45    

2LOG4233 

2LOG4234 

48 2BUS4385 
Quản trị Mua 

hàng 

Purchasing 

management 
3 45 45    

2LOG5341 

2BUS13426 

49 2LOG6349 

Quản trị sản 

xuất và tác 

nghiệp 

Production and 

operations 

management 

3 45 45    
2LOG5341 

2BUS13426 
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50 2LOG7250 

Quản trị kênh 

phân phối trong 

chuỗi cung ứng  

Management of 

distribution 

channels in the 

supply chain 

2 30 30    
2LOG5341 

2BUS13426 

51 2LOG7351 

Ứng dụng công 

nghệ thông tin 

trong quản trị 

Logistics & 

Chuỗi cung 

ứng 

Application of 

information 

technology in 

logistics & supply 

chain management 

3 45 45    
2LOG5341 

2BUS13426 

52 2LOG6352 

Anh văn 

chuyên ngành 

Logistics & 

quản trị chuỗi 

cung ứng 

English for 

logistics & supply 

chain 

3 45 45    
2LOG5341 

2BUS13426 

II.3.

2 
Các môn ngành tự chọn  2       

53 2LOG7253 
Marketing cảng 

biển   
Port marketing 2 30 30    2LOG4233 

54 2LOG7254 

Marketing VT 

hàng hóa hàng 

không  

Air freight 

marketing 
2 30 30    2LOG4234 

55 2LOG7255 

Logistics & 

Chuỗi cung 

ứng trong 

CMCN 4.0  

Logistics & supply 

chain in the fourth 

industrial 

revolution 

2 30 30    2BUS13426 

II.4 Thực tập & Khóa luận tốt nghiệp    10       

56 2LOG8456 
Thực tập tốt 

nghiệp 

Graduation 

Internship 
4 60    60  

57 2LOG8657 
Khóa luận tốt 

nghiệp 
Graduation Thesis 6 90   90   

III. KIẾN THỨC KHÔNG TÍCH LUỸ 21       

Bắt buộc, không tích lũy 21       

III.1 2GEN1091 
Word & 

Powerpoint 

Word & 

Powerpoint 
2 45 15 30    

III.2 2GEN1093 Excel Excel 2 45 15 30    

III.3 2LAN11450 English Skill 1 English skills 1 4 90 30 60    

III.4 2LAN11451 English Skill 2 English skills 2 4 90 30 60   2LAN11450 

III.5 2LAN11452 English Skill 3 English skills 3 4 90 30 60   2LAN11451 

III.6 2GEN0002 
Giáo dục thể 

chất 
Physical education 5 150  150    
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IV. CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ 

AN NINH (theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo) 
11       

Bắt buộc, không tích lũy 11       

IV.1 2GEN0001 
Giáo dục quốc 

phòng 
Defense education 11 165 

16

5 
    

TỔNG CỘNG 133          

 


