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GIẢI THÍCH Ý NGHĨA  

CÁC KÝ HIỆU DÙNG TRONG CÁC TIẾN TRÌNH ĐÀO TẠO 

KÝ HIỆU Ý NGHĨA 

Kiến thức giáo dục đại cƣơng 

Phần bắt buộc 

Những NLCB của 

CN M.Lenin 1 

(2,1,1)
 

Những NLCB của 

CN Mác-Lênin 1 

Tên học phần 

(2,1,1) Số tín chỉ (tổng số, lý thuyết, 

thực hành) 

Kiến thức giáo dục đại cƣơng 

Phần bắt buộc học tiến độ chậm 

 

Văn bản và lƣu trữ 

học đại cƣơng 

Tên học phần 

(2,1,1) Số tín chỉ (tổng số, lý thuyết, 

thực hành) 

Kiến thức Giáo dục đại cƣơng 

Phần tự chọn học tiến độ chậm 

Kỹ năng 

giao tiếp

(2,1,1)

 

Kỹ năng giao tiếp Tên học phần 

(2,1,1) Số tín chỉ (tổng số, lý thuyết, 

thực hành) 

Kiến thức Giáo dục chuyên nghiệp 

Phần bắt buộc 

Pháp luât kinh tế

(2,1,1)

 

Pháp luật kinh tế Tên học phần 

(3,2,1) Số tín chỉ (tổng số, lý thuyết, 

thực hành) 

Kiến thức Giáo dục chuyên nghiệp 

Phần bắt buộc học tiến độ chậm 

Thanh toán 

quốc tế

(2,1,1)
 

Thanh toán quốc tế Tên học phần 

(2,1,1) Số tín chỉ (tổng số, lý thuyết, 

thực hành) 

Kiến thức Giáo dục chuyên nghiệp 

Phần tự chọn  

Thị trƣờng 

chứng khoán

(2,1,1)
 

Thị trƣờng  

chứng khoán 

Tên học phần 

(2,1,1) Số tín chỉ (tổng số, lý thuyết, 

thực hành) 

VB và LT học 

đại cƣơng

(2,1,1)
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KÝ HIỆU Ý NGHĨA 

Kiến thức Giáo dục chuyên nghiệp 

Phần tự chọn học tiến độ chậm 

Tài chính công

(2,1,1)

 

Tài chính công Tên học phần 

(2,1,1) Số tín chỉ (tổng số, lý thuyết, 

thực hành) 

 Liên hệ giữa các học phần 

 Chọn giữa các học phần trong nhóm  

theo chương trình 

 



 37 
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    SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP. HỒ CHÍ MINH 

TRƢỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ TP.HỒ CHÍ MINH 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

CHƢƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC 

Tên chƣơng trình  : Quản trị kinh doanh xuất nhập khẩu  

                        (Import and Export Business Administration) 

Ngành đào tạo : Quản trị kinh doanh (Business Administration) 

 Mã ngành :  51340101 

 Trình độ đào tạo : Cao đẳng 

Loại hình đào tạo  : Chính quy  
 

(Ban hành tại Quyết định số  ……. /QĐ-CĐKT, ngày …… tháng ……. năm 2015  

của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh) 

1. Mục tiêu đào tạo 

1.1 Kiến thức 

1.1.1. Kiến thức chung 

- Xác lập cơ sở lý luận cơ bản nhất của Chủ nghĩa Mác – Lênin để từ đó 

có thể tiếp cận được nội dung môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh và Đường lối 

cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam, hiểu biết nền tảng tư tưởng của Đảng. 

- Sinh viên tốt nghiệp có chứng chỉ Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc 

phòng đảm bảo sức khỏe đáp ứng nhu cầu học tập, xây dựng và bảo vệ tổ quốc. 

- Kiến tạo những nội dung cơ bản về toán học, thống kê và pháp luật. 

1.1.2. Kiến thức chuyên ngành 

- Hiểu biết nội dung và quy trình các nghiệp vụ trong quá trình xuất 

nhập khẩu gồm: Marketing xuất nhập khẩu, thanh toán quốc tế, vận tải – bảo 

hiểm ngoại thương. 

- Nắm bắt quá trình đàm phán, ký kết, tổ chức thực hiện hợp đồng kinh 

doanh xuất nhập khẩu và quản trị hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu tại 

doanh nghiệp. 

-  iểu biết về nền kinh tế quốc tế với các mối liên kết kinh tế quốc tế 

Nhà nước và liên kết kinh tế quốc tế tư nhân để có thể trao đổi những lợi thế 

của các quốc gia ph  hợp với  uật pháp quốc tế nh m mang  ại hiệu quả tối ưu 

trong hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu của Nhà nước và các c ng t  quốc 

tế. 
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1.2 Kỹ năng 

1.2.1.  Kỹ năng nghề nghiệp 

- Đánh giá và  ựa chọn được phương thức mua bán giao dịch trên thị 

trường thế giới phù hợp với từng trường hợp của doanh nghiệp xuất nhập khẩu. 

- Phân tích, đánh giá các phương án kinh doanh xuất nhập khẩu để lựa 

chọn phương án tối ưu. 

- Tìm kiếm thị trường kinh doanh xuất nhập khẩu  chọn  ựa các phương 

thức thâm nhập thị trường có hiệu quả  đưa ra các qu ết định về sản phẩm, giá 

cả, phân phối và x c tiến trong kinh doanh xuất nhập khẩu. 

- Kỹ thuật đàm phán để ký kết hợp đồng kinh doanh xuất nhập khẩu 

được hiệu quả. 

- Phân tích, đánh giá các hợp đồng kinh doanh xuất nhập khẩu đã ký kết 

của các doanh nghiệp xuất nhập khẩu để có thể soạn thảo các hợp đồng có hiệu 

quả và hiệu lực. 

- Vận dụng kiến thức và nghiệp vụ để tổ chức thực hiện các hợp đồng 

kinh doanh xuất nhập khẩu, đồng thời giải quyết được những tình huống thực tế 

phát sinh trong quá trình thực hiện hợp đồng. 

- Khai báo hải quan nhanh chóng, chính xác, đ ng qu  định để rút ngắn 

được thời gian thông quan hàng xuất nhập khẩu. 

- Kỹ thuật soạn thảo, ký kết hợp đồng vận tải, hợp đồng bảo hiểm hàng 

hóa xuất nhập khẩu. Qua đó, vận dụng được các phương thức thuê vận tải, các 

điều kiện mua bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu cùng với việc thực hiện các 

nghiệp vụ có liên quan. 

- Kỹ năng soạn thảo các chứng từ xuất nhập khẩu như: Hóa đơn thương 

mại, phiếu đóng gói,... 

- Vận dụng các phương thức thanh toán quốc tế cùng với các nghiệp vụ 

có  iên quan để thanh toán tiền hàng xuất nhập khẩu được an toàn và hiệu quả; 

tranh thủ được các nguồn tín dụng, tài trợ hoạt động xuất nhập khẩu tại các 

ngân hàng. 

1.2.2. Các kỹ năng khác có liên quan 

- Hình thành kỹ năng  àm việc nhóm, kỹ năng giải quyết vấn đề,  

kỹ năng ra qu ết định, kỹ năng quản lý thời gian. 

- Hình thành kỹ năng giao tiếp, xử lý tình huống, ứng xử, giải quyết 

mâu thuẫn trong đơn vị. 

- Hình thành kỹ năng giao tiếp, xử lý tình huống, ứng xử, giải quyết 

mâu thuẫn trong đơn vị. 

- Sử dụng ngoại ngữ, tin học để thực hiện các nhiệm vụ trong  ĩnh vực 

chuyên môn. 
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1.3 Thái độ 

- Phẩm chất đạo đức cá nhân: sẵn sàng đương đầu với khó khăn và chấp nhận 

rủi ro, kiên trì, linh hoạt, tự tin, chăm chỉ, nhiệt tình, phản biện, sáng tạo. 

- Phẩm chất đạo đức nghề nghiệp: trung thực, hợp tác được với  ãnh đạo, với 

đồng nghiệp trong bộ phận kinh doanh xuất nhập khẩu, với các phòng ban trong 

doanh nghiệp và các cơ quan hữu quan (hải quan, vận tải, bảo hiểm, trung tâm 

giám định,…). 

- Phẩm chất đạo đức xã hội: có trách nhiệm với xã hội và tuân theo pháp luật, 

ửng hộ và bảo vệ cái đ ng. 

1.4 Vị  trí làm việc sau khi tốt nghiệp 

- Nhân viên kinh doanh hoặc nhà đàm phán, nhà quản trị xuất nhập khẩu tại 

các doanh nghiệp xuất nhập khẩu. 

- Nhân viên hoặc nhà quản trị bộ phận marketing tại các doanh nghiệp xuất 

nhập khẩu. 

- Nhân viên hoặc nhà quản trị phòng Thanh toán quốc tế, phòng Tín dụng xuất 

nhập khẩu tại các ngân hàng, các doanh nghiệp xuất nhập khẩu. 

- Nhân viên hoặc nhà quản trị tại các cơ quan hữu quan xuất nhập khẩu như: 

Hãng tàu, Hãng hàng không, Công ty giao nhận, Công ty bảo hiểm, trung tâm 

giám định hàng hóa xuất nhập khẩu, phòng Thương mại công nghiệp, hải quan,… 

2. Thời gian đào tạo: 3 năm. 

3. Khối lƣợng kiến thức toàn khóa: 116 tín chỉ  

4. Đối tƣợng tuyển sinh: Tốt nghiệp T PT. 

5. Quy trình đào tạo, điều kiện tốt nghiệp 

 Thực hiện theo Quyết định số 590/QĐ-CĐKT ngà  01 tháng 10 năm 2015 của 

Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành  

Qu  định đào tạo cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ tại Trường Cao đẳng 

Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh. 

6. Thang điểm: Tính theo thang điểm 10 (từ 0 đến  10) 
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7. Nội dung chƣơng trình  

STT HỌC PHẦN 

Số tín chỉ 

Tổng 
   

thuyết 

Thực 

hành 

(1) (2) (3) (4) (5) 

2.1 KIẾN THỨC GIÁO DỤC ĐẠI CƢƠNG 37 24 13 

2.1.1 Lý luận Mác -  ênin và tƣ tƣởng Hồ Chí Minh 10 6 4 

1. Những ngu ên  ý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin 1 2 1 1 

2. Những ngu ên  ý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin 2 3 2 1 

3. Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 1 1 

4. Đường lối cách mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam 3 2 1 

2.1.2 Khoa học xã hội và nhân văn 4 2 2 

5. Pháp luật đại cương 2 1 1 

6. Văn bản và lưu trữ học đại cương 2 1 1 

2.1.3 Ngoại ngữ 6 4 2 

7. Anh văn căn bản 1 3 2 1 

8. Anh văn căn bản 2 3 2 1 

2.1.4 Toán học - Tin học 6 4 2 

9. Toán cao cấp 3 2 1 

10. Tin học đại cương 3 2 1 

2.1.5 Giáo dục thể chất 3 0 3 

11. Giáo dục thể chất 1 1 0 1 

12. Giáo dục thể chất 2 1 0 1 

13. Giáo dục thể chất 3 1 0 1 

2.1.6 Giáo dục quốc phòng 8 8 0 

2.2 KIẾN THỨC GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP 79 40 39 

2.2.1 Kiến thức cơ sở ngành 15 9 6 

14. Kinh tế vi mô 3 2 1 

15. Quản trị học 2 1 1 

16. Nguyên lý thống kê 2 1 1 

17. Pháp luật kinh tế 2 1 1 

18. Toán kinh tế 3 2 1 

19. Tin học ứng dụng trong kinh doanh 3 2 1 
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STT HỌC PHẦN 

Số tín chỉ 

Tổng 
   

thuyết 

Thực 

hành 

(1) (2) (3) (4) (5) 

2.2.2 Kiến thức ngành và chuyên ngành 48 27 21 

2.2.2.1 Kiến thức ngành Quản trị kinh doanh 27 15 12 

2.2.2.1.1 PHẦN BẮT BUỘC 24 13 11 

20. Marketing căn bản 2 1 1 

21. Thống kê kinh doanh 2 1 1 

22. Nguyên lý kế toán 2 1 1 

23. Tài chính – Tín dụng 2 1 1 

24. Thuế 2 1 1 

25. Quản trị doanh nghiệp 2 1 1 

26. Quản trị chất  ượng 2 2 0 

27. Chiến  ược kinh doanh 2 1 1 

28. Thực hành quản trị trên máy 2 1 1 

29. Hệ thống thông tin quản lý 2 1 1 

30. Phân tích hoạt động kinh doanh 2 1 1 

31. Kế toán tài chính doanh nghiệp 2 1 1 

2.2.2.1.2 PHẦN TỰ CHỌN (Chọn 1 trong số các học phần sau) 3 2 1 

32. Quản trị marketing 3 2 1 

33. Quản trị tài chính 3 2 1 

2.2.2.2 Kiến thức chuyên ngành QTKD xuất nhập khẩu 21 12 9 

2.2.2.2.1 PHẦN BẮT BUỘC 19 11 8 

34. Quan hệ kinh tế quốc tế 3 2 1 

35. Pháp luật áp dụng trong ngoại thương 2 1 1 

36. Thanh toán quốc tế 2 1 1 

37. Vận tải - Bảo hiểm ngoại thương 3 2 1 

38. Nghiệp vụ kinh doanh xuất nhập khẩu 1 3 2 1 

39. Nghiệp vụ kinh doanh xuất nhập khẩu 2 2 1 1 

40. Marketing quốc tế 2 1 1 

41. Giao dịch thương mại quốc tế 2 1 1 
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STT HỌC PHẦN 

Số tín chỉ 

Tổng 
   

thuyết 

Thực 

hành 

(1) (2) (3) (4) (5) 

2.2.2.2.2 PHẦN TỰ CHỌN (Chọn 1 trong số các học phần sau) 2 1 1 

42. Đàm phán thương mại 2 1 1 

43. WTO và hội nhập 2 1 1 

2.2.3 Kiến thức bổ trợ 7 4 3 

2.2.3.1 PHẦN BẮT BUỘC 5 3 2 

44. Anh văn chuyên ngành quản trị kinh doanh  NK  3 2 1 

45. Thương mại điện tử 2 1 1 

2.2.3.2 PHẦN TỰ CHỌN (Chọn 1 trong số các học phần sau) 2 1 1 

46. Thị trường chứng khoán 2 1 1 

47. Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ 2 1 1 

2.2.4 
Thực tập tốt nghiệp và làm khóa luận 

(hoặc học thêm một số học phần chuyên môn) 
9 0 9 

48. Thực tập tốt nghiệp 4 0 4 

49. 
Làm khóa luận  

(hoặc học thêm một số học phần chuyên môn) 
5 0 5 

 

Các học phần chuyên môn thay cho làm khóa luận 

 tốt nghiệp: 

- Đầu tư quốc tế (3,2,1) 

- Kinh tế ngoại thương (2,1,1) 

   

 Tổng toàn khóa (tín chỉ) 116 64 52 
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	- Hình thành kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng giải quyết vấn đề,  kỹ năng ra quyết định, kỹ năng quản lý thời gian.
	- Hình thành kỹ năng giao tiếp, xử lý tình huống, ứng xử, giải quyết mâu thuẫn trong đơn vị.
	- Hình thành kỹ năng giao tiếp, xử lý tình huống, ứng xử, giải quyết mâu thuẫn trong đơn vị.
	- Sử dụng ngoại ngữ, tin học để thực hiện các nhiệm vụ trong lĩnh vực chuyên môn.
	- Phẩm chất đạo đức cá nhân: sẵn sàng đương đầu với khó khăn và chấp nhận rủi ro, kiên trì, linh hoạt, tự tin, chăm chỉ, nhiệt tình, phản biện, sáng tạo.
	- Phẩm chất đạo đức nghề nghiệp: trung thực, hợp tác được với lãnh đạo, với đồng nghiệp trong bộ phận kinh doanh xuất nhập khẩu, với các phòng ban trong doanh nghiệp và các cơ quan hữu quan (hải quan, vận tải, bảo hiểm, trung tâm giám định,…).
	- Phẩm chất đạo đức xã hội: có trách nhiệm với xã hội và tuân theo pháp luật, ửng hộ và bảo vệ cái đúng.
	- Nhân viên kinh doanh hoặc nhà đàm phán, nhà quản trị xuất nhập khẩu tại các doanh nghiệp xuất nhập khẩu.
	- Nhân viên hoặc nhà quản trị bộ phận marketing tại các doanh nghiệp xuất nhập khẩu.
	- Nhân viên hoặc nhà quản trị phòng Thanh toán quốc tế, phòng Tín dụng xuất nhập khẩu tại các ngân hàng, các doanh nghiệp xuất nhập khẩu.
	- Nhân viên hoặc nhà quản trị tại các cơ quan hữu quan xuất nhập khẩu như: Hãng tàu, Hãng hàng không, Công ty giao nhận, Công ty bảo hiểm, trung tâm giám định hàng hóa xuất nhập khẩu, phòng Thương mại công nghiệp, hải quan,…

	2. Thời gian đào tạo: 3 năm.
	3. Khối lượng kiến thức toàn khóa: 116 tín chỉ
	4. Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp THPT.
	5. Quy trình đào tạo, điều kiện tốt nghiệp
	6. Thang điểm: Tính theo thang điểm 10 (từ 0 đến  10)
	7. Nội dung chương trình



