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PHẦN I. SỰ CẦN THIẾT PHẢI MỞ NGÀNH ĐÀO TẠO 

 

1. Giới thiệu khái quát về Trường Đại học Nội vụ Hà Nội 

1.1. Quá trình xây dựng và phát triển 

Trường Đại học Nội vụ Hà Nội là trường đại học công lập thuộc Bộ Nội vụ, có 

lịch sử 49 năm xây dựng và phát triển. Tiền thân là Trường Trung học Văn thư Lưu trữ 

được thành lập theo Quyết định số 109/BT ngày 18/12/1971 của Bộ trưởng Phủ Thủ 

tướng. Quyết định số 72/TCCB-TC ngày 25/04/1996 của Bộ trưởng Trưởng Ban Tổ 

chức - Cán bộ Chính phủ, Trường Trung học Văn thư Lưu trữ Trung ương I được đổi 

tên thành Trường Trung học Lưu trữ và Nghiệp vụ Văn phòng I. Theo Quyết định số 

3225/QĐ-BGD&ĐT-TCCT ngày 15 tháng 6 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Giáo Dục và 

Đào tạo Trường Trung học Lưu trữ và Nghiệp vụ Văn phòng I được nâng cấp thành 

Trường Cao đẳng Văn Thư Lưu trữ Trung ương I. 

Ngày 21/4/2008, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định số 2275/QĐ-

BGDĐT đổi tên Trường Cao đẳng Văn thư Lưu trữ Trung ương I thành Trường Cao 

đẳng Nội vụ Hà Nội. 

Ngày 14 tháng 11 năm 2011, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 

2016/QĐ-TTg nâng cấp Trường Cao đẳng Nội vụ Hà Nội thành Trường Đại học Nội vụ 

Hà Nội. Hiện nay, theo Quyết định 468/QĐ-BNV ngày 03/4/2018 của Bộ trưởng Bộ 

Nội vụ, Trường Đại học Nội vụ Hà Nội là cơ sở giáo dục đại học công lập thuộc hệ 

thống giáo dục quốc dân, trực thuộc Bộ Nội vụ, có chức năng đào tạo trình độ đại học,sau 
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đại học; nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ; hợp tác quốc tế và dịch vụ công 

phục vụ ngành Nội vụ, nền công vụ và yêu cầu của xã hội.  

1.2. Các ngành, trình độ và hình thức đang đào tạo 

Hiện nay, Trường Đại học Nội vụ Hà Nội đã và đang được Bộ Giáo dục và Đào 

tạo cho phép đào tạo các ngành với trình độ và hình thức đào tạo sau: 

Bảng 1: Các ngành trường đang đào tạo 
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TT Trình độ Mã ngành Hình thức đào tạo 

1 Trình độ Thạc sĩ   

1.1 Lưu trữ học 8320303 Chính quy 

 1.2 Quản lý công 8340403 

1.3 Chính sách công 8340402 

1.4. 
Luật hiến pháp và Luật hành 

chính 
8380102 

 

2 Trình độ đại học   

2.1. Quản trị nhân lực 7340404 

Chính quy 

Vừa làm vừa học 

Liên thông 

2.2. Quản lý nhà nước 7310205 

Chính quy 

Vừa làm vừa học 

Liên thông 

2.3. Lưu trữ học 7320303 

Chính quy 

Vừa làm vừa học 

Liên thông 

2.4 Quản trị văn phòng 7340406 

Chính quy 

Vừa làm vừa học 

Liên thông 

2.5 Khoa học - Thư viện 7320201 

Chính quy 

Vừa làm vừa học 

Liên thông 

2.6 Quản lí văn hóa 7340436 

Chính quy 

Vừa làm vừa học 

Liên thông 

2.7 Văn hóa học 7.22.90.40 Chính quy 

2.8 Luật 7380101 
Chính quy 

Liên thông 

2.9 Chính trị học 7310201 
Chính quy 

Liên thông 

2.10 Hệ thống thông tin 7480104 
Chính quy 

Liên thông 

2.11 
Xây dựng Đảng và Chính 

quyền nhà nước 
7310202 

Chính quy 
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1.3. Đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý 

Tổ chức bộ máy của Nhà trường hiện nay theo quy định tại Quyết định 468/QĐ-

BNV ngày 22/6/2018 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Đại học Nội vụ Hà Nội bao gồm: Hiệu trưởng, các 

Phó Hiệu trưởng, Hội đồng Khoa học và đào tạo, 8 khoa chuyên môn, 8 phòng chức 

năng, 3 Trung tâm và 04 đơn vị trực thuộc Trường.  

* Đối với đội ngũ giảng viên của Trường 

Tính đến ngày 22/06//2020 tổng số công chức, viên chức và hợp đồng lao động 

của Trường Đại học Nội vụ Hà Nội có 494 người, trong đó có 355 biên chế, 127 hợp 

đồng  theo NĐ 68/2000 và hợp đồng chuyên môn và 12 hợp đồng vụ việc. 

Tại Hà Nội gồm : 

+ CC, VC, HĐ:    316  người 

+ Hợp đồng vụ việc:  9 người 

Tại Phân hiệu Quảng Nam gồm:    70 người 

Tại Phân hiệu tại thành phố Hồ Chí Minh gồm:    99 người 

Trong đó:  

+ VC, HĐLĐ là: 96 

+ Hợp động vụ việc: 3 người  

Về số lượng: Năm học 2019-2020, tổng số giảng viên cơ hữu trong toàn Trường là 268 

người.  

Về trình độ chuyên môn: có 07 giảng viên cơ hữu có học hàm PGS (chiếm 2,76%), có 

57 giảng viên cơ hữu có học vị TS (chiếm  18,1 %), có 193 giảng viên cơ hữu có học vị 

ThS (chiếm 71,34%), có 16 giảng viên cơ hữu có trình độ đại học (chiếm  7,9%) 

* Đội ngũ giảng viên tham gia giảng dạy ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành. 

Đội ngũ giảng viên cơ hữu tham gia giảng dạy ngành Quản trị dịch vụ du lịch và 

lữ hành của Trường đảm bảo đạt trên 70% khối lượng của chương trình đào tạo. 

Ngoài ra, Trường còn có đội ngũ giảng viên thỉnh giảng là giảng viên làm việc 

tại các cơ sở giáo dục đào tạo về du lịch, các công ty du lịch góp phần bảo đảm thực 

hiện có hiệu quả mục tiêu đào tạo và chuẩn đầu ra được xác định trong Chương trình 

đào tạo.  

* Đánh giá về đội ngũ cán bộ quản lý và nhà giáo hiện có 

+ Đối với đội ngũ nhà giáo 

Ban Giám hiệu Nhà trường luôn có chiến lược phát triển đội ngũ giảng viên để 

đảm bảo đủ về số lượng, đạt yêu cầu về chất lượng và cơ cấu, đạt tiêu chuẩn về chuyên 

môn, trình độ theo quy định. Ban Giám hiệu nhà trường đặc biệt chú trọng việc nâng 

cao trình độ ngoại ngữ, tin học của đội ngũ cán bộ, giảng viên để đáp ứng yêu cầu về 
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nâng cao trình độ đào tạo và nghiên cứu khoa học. Việc xây dựng và thực hiện cơ chế 

khuyến khích đội ngũ giảng viên, đặc biệt là giảng viên trẻ tham gia nghiên cứu khoa 

học, đào tạo, bồi dưỡng và tự bồi dưỡng về chuyên môn, ngoại ngữ, phương pháp giảng 

dạy bậc đại học, kỹ năng sử dụng công nghệ mới phục vụ công tác đào tạo cũng được 

Ban Giám hiệu nhà trường coi trọng. Hiện nay chủ trương ưu tiên của Nhà trường là xây 

dựng và thực hiện các chính sách thu hút những người có học hàm giáo sư, phó giáo sư; 

học vị tiến sĩ, thạc sĩ; giảng viên chất lượng cao của các Trường Đại học, Học viện, Viện 

nghiên cứu, Bộ, ngành… tham gia thỉnh giảng, nghiên cứu tại Trường.  

+ Đối với đội ngũ cán bộ quản lý 

Đội ngũ cán bộ quản lý đặc biệt là hàng ngũ lãnh đạo chủ chốt đều có trình độ 

chuyên môn cao, thuộc các lĩnh vực đào tạo chuyên sâu trong đào tạo của nhà trường và 

có kinh nghiệm về công tác quản lý. Do xác định đúng vai trò, vị trí của đội ngũ cán bộ 

lãnh đạo với sự phát triển của nhà trường, nhà trường thường xuyên thực hiện công tác 

quy hoạch cán bộ theo đúng qui định của nhà nước, chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ 

nguồn … từng bước định hướng phát triển đội ngũ cán bộ, giảng viên về cả lượng và 

chất đáp ứng yêu cầu phát triển không ngừng của Trường Đại học Nội vụ Hà Nội. 

1.4. Quy mô và hình thức đào tạo  

Trường Đại học Nội vụ Hà Nội luôn quan tâm, chú trọng nâng cao chất lượng 

đào tạo. Trong 5 năm trở lại đây, điểm thi đầu vào đại học của Trường tương đối cao so 

với các trường có cùng ngành đào tạo, chất lượng dạy và học ngày càng được khẳng 

định, chính điều đó đã thu hút được thí sinh đến học tại Trường. Quy mô đào tạo của 

Trường Đại học Nội vụ Hà Nội giai đoạn 2015 - 2019 được thể hiện trong bảng sau: 

Bảng 2: Quy mô đào tạo 

 

TT 

Bậc 

đào 

tạo 

Chỉ tiêu tuyển sinh và số lượng tuyển sinh 

từ năm 2016 đến 2020 

2016 2017 2018 2019 2020 

  
Chỉ 

tiêu 

Thực 

hiện 

Chỉ 

tiêu 

Thực 

hiện 

Chỉ 

tiêu 

Thực 

hiện 

Chỉ 

tiêu 

Thực 

hiện 

Chỉ 

tiêu 

Thực 

hiện 

1 Đại học 

1.1 Đại học chính quy 

1.1.1 
Đại 

học 
1690 1352 1680 1546 2210 1834 2230 1786 2200 2248 

1.1.2 

Đại 

học 

liên 

thông 

340 315 340 316 340 188 446 99 440 250 

1.2 Đại học vừa làm vừa học 
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1.2.1 
Đại 

học 
510 445 520 87 663 180 669 23 660 20 

1.2.2 

Đại 

học 

liên 

thông 

300 272 200 36 132 79 133 72 132 120 

 

2. Giới thiệu về đơn vị chuyên môn quản lý ngành đào tạo 

Khoa Quản lý xã hội được thành lập theo Quyết định 663/QĐ-

ĐHNV ngày 17 tháng 4 năm 2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Nội vụ Hà Nội trên 

cơ sở Khoa Văn hóa Thông tin và xã hội 

* Vị trí và chức năng 

Khoa Quản lý xã hội là đơn vị thuộc Trường Đại học Nội vụ Hà Nội có chức 

năng tổ chức thực hiện quá trình đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực có trình độ đại học, 

sau đại học và thấp hơn trong lĩnh vực quản lý văn hóa, thông tin thư viện và các ngành 

nghề khác có liên quan; hợp tác quốc tế; nghiên cứu khoa học và triển khai áp dụng tiến 

bộ khoa học công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. 

* Nhiệm vụ và quyền hạn 

- Xây dựng chương trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy, học tập; bố trí và điều hành 

tiến trình giảng dạy, học tập cho các lớp thuộc Khoa quản lý. Chủ trì, tổ chức quá trình 

đào tạo ngành học được giao và các hoạt động giáo dục khác trong chương trình, kế 

hoạch giảng dạy chung của Trường; 

- Đăng ký với Trường nhận nhiệm vụ xây dựng chương trình đào tạo các trình 

độ, các chuyên ngành đào tạo. Phối hợp với Phòng Quản lý đào tạo xây dựng và bảo vệ 

chương trình mở ngành học mới; 

- Quản lý nội dung, phương pháp, chất lượng đào tạo;quản lý chất lượng hoạt 

động khoa học và công nghệ của viên chức và người học thuộc Khoa; 

- Tổ chức biên soạn chương trình, giáo trình môn học theo kế hoạch do Hiệu 

trưởng giao; xây dựng ngân hàng đề thi; tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng 

dạy, học tập; đề xuất xây dựng kế hoạch bổ sung, bảo trì thiết bị dạy - học. 

- Chủ trì,tìm kiếm đối tác và xây dựng các chương trình liên kết về đào tạo các 

bậc, hệ đào tạo; 

- Tổ chức tuyển sinh, đào tạo các lớp bồi dưỡng ngắn hạn về chuyên môn nghiệp 

vụ thuộc Khoa quản lý theo kế hoạch hàng năm hoặc khi được Hiệu trưởng phê duyệt; 

Tự chủ về nguồn thu và sử dụng nguồn thu đúng mục đích phục vụ cho các hoạt động 
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giảng dạy, nghiên cứu khoa học và các hoạt động khác của Khoa theo quy định của 

Trường; 

- Đối với các khoá học theo học chế tín chỉ: phối hợp với Phòng Khảo thí và bảo 

đảm chất lượng tổ chức biên soạn ngân hàng câu hỏi,đề thi, tham gia chấm thi kết thúc 

học phần theo quy định. Thực hiện việc kiểm tra, đánh giá điểm bộ phận, lập bảng điểm 

kiểm tra bộ phận của sinh viên (bao gồm điểm chuyên cần và điểm kiểm tra thường 

xuyên); quản lý và chuyển giao bảng điểm kiểm tra bộ phận của sinh viên đến các đơn 

vị liên quan theo quy định của Trường; 

- Xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên dài hạn và ngắn hạn, phát triển 

chương trình đào tạo và cơ sở vật chất theo hướng chuẩn hóa, nâng cao chất lượng, đáp 

ứng nhu cầu xã hội và hội nhập quốc tế; 

- Quản lý viên chức và người học thuộc Khoa theo sự phân cấp của Hiệu trưởng; 

- Đề xuất thay đổi về cơ cấu tổ chức, nhân sự trong Khoa; 

- Tổ chức hoạt động khoa học và công nghệ, chủ động khai thác các dự án hợp 

tác trong nước và quốc tế; phối hợp với các tổ chức khoa học và công nghệ, cơ sở sản 

xuất, kinh doanh,gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học, sản xuất kinh doanh và đời sống 

xã hội; 

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, 

đạo đức, lối sống cho viên chức và người học; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình 

độ chuyên môn, nghiệp vụ cho viên chức thuộc Khoa; 

- Tổ chức đánh giá viên chức và người học trong Khoa; tham gia đánh giá cán bộ 

quản lý cấp trên, cán bộ quản lý ngang cấp theo quy định của Trường; 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Hiệu trưởng giao. 

Cơ cấu tổ chức của Khoa được thực hiện theo đúng điều lệ quy định của Trường 

Đại học. 

* Ngành đào tạo do Khoa quản lý 

- Ngành Văn hóa học (Chuyên ngành Văn hóa du lịch; Chuyên ngành Văn hóa 

truyền thông; Chuyên ngành Văn hóa doanh nghiệp) 

- Ngành Quản lý văn hóa ( Chuyên ngành Quản lý di sản và phát triển du lịch) 

- Ngành Thông tin- Thư viện (Chuyên ngành Quản trị thông tin) 

* Nhân lực của Khoa Quản lý xã hội 

Khoa Quản lý xã hội hiện có tổng số 30 cán bộ, viên chức. Trong đó, có 27 Giảng 

viên và 02 cán bộ hành chính – giáo vụ.  Trong đó, có 8 giảng viên là PGS, tiến sỹ ( 
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chiếm 28,5%), 20 thạc sỹ (chiếm 71,5%). Các Giảng viên giảng dạy đều đúng ngành và 

chuyên ngành gần đối với ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành. 

3. Tính cấp thiết của việc mở ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 

3.1. Sự phù hợp với chiến lược phát triển của cơ sở đào tạo 

Với tư cách là cơ sở giáo dục đại học công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, 

trực thuộc Bộ Nội vụ, Trường Đại học Nội vụ Hà Nội thực hiện chức năng tổ chức đào 

tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực có trình độ đại học và sau đại học trong lĩnh vực công 

tác nội vụ và các ngành nghề khác có liên quan; hợp tác quốc tế, nghiên cứu khoa học 

và triển khai áp dụng tiến bộ khoa học công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội; với 

kinh nghiệm trong hoạt động tổ chức thực hiện các chương trình đào tạo trong lĩnh vực 

văn hóa, nhà nước, pháp luật, quản trị nguồn nhân lực, cải cách hành chính sẽ có đủ khả 

năng thực hiện nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực trình độ đại học đáp ứng những yêu 

cầu về năng lực tối thiểu cho công chức chuyên môn nghiệp vụ, cho các doanh nghiệp 

khi thực hiện các nhiệm vụ trong lĩnh vực quản lý và phát triển du lịch trong thời kỳ hội 

nhập. 

Trong chiến lược phát triển Trường Đại học Nội vụ Hà Nội giai đoạn 2019-2025, 

tầm nhìn đến năm 2035 đã xác định tầm nhìn và sứ mạng của Nhà trường là: mở cơ hội 

học tập cho mọi người với chất lượng tốt, phục vụ nhu cầu học tập đa dạng với nhiều 

hình thức đào tạo, đa ngành, đa cấp độ, đáp ứng yêu cầu nguồn nhân lực của ngành nội 

vụ và cho xã hội trong công cuộc xây dựng đất nước và hội nhập quốc tế. Đến nay, 

Trường đã được Bộ GD và ĐT cho phép đào tạo 12 ngành trình độ đại học với các hình 

thức chính quy, liên thông, song bằng, vừa làm vừa học; 4 ngành đào tạo trình độ Thạc 

sĩ. Do vậy, việc đào tạo cử nhân Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành hoàn toàn phù hợp 

với sứ mạng đáp ứng nguồn nhân lực cho xã hội hiện nay nói chung và ngành Du lịch 

nói riêng.   

Việc đào tạo cử nhân ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ  hành với mục tiêu: 

Cung cấp cho xã hội nguồn nhân lực có phẩm chất chính trị đúng đắn; Có kiến thức và 

hiểu biết chuyên môn toàn diện; Có kỹ năng thực hành căn bản; Có năng lực quản trị 

các hoạt động du lịch và lữ hành; Có ngoại ngữ và tin học, khả năng giao tiếp, đạo đức 

và sức khỏe nghề nghiệp tốt. Thông qua đó, sinh viên có thể đưa ra các quyết định quản 

lý hiệu quả trong thực tiễn công việc chuyên môn tương ứng với các vị trí việc làm cụ 
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thể. Từ đó, người học có thể phát  triển sự nghiệp trong các tổ chức/ doanh nghiệp và có 

thể kiến tạo hoạt động nghề nghiệp của mình trong môi trường toàn cầu hóa. 

Trên cơ sở mục tiêu đào tạo, chuẩn đầu ra đáp ứng yêu cầu của vị trí việc làm, 

chương trình đào tạo đại học Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành của Trường Đại học 

Nội vụ Hà Nội sẽ được thiết kế trên cơ sở các trụ cột kiến thức trong các lĩnh vực về 

quản trị, kinh tế, marketing, văn hoá và xã hội; kiến thức chuyên sâu trong lĩnh vực quản 

trị kinh doanh du lịch và phục vụ du lịch để đáp ứng yêu cầu của vị trí việc làm theo tiêu 

chuẩn ngành.  

Để triển khai Chương trình đào tạo ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, 

Trường Đại học Nội vụ Hà Nội định hướng tổ chức thực hiện Chương trình theo định 

hướng cụ thể như sau:  

- Thứ nhất là đội ngũ giảng dạy ngoài những giảng viên cơ hữu của nhà trường, còn huy 

động những nhà nghiên cứu, nhà quản lý thực tiễn đang làm việc tại các cơ quan, đơn 

vị quản lý, nghiên cứu trong lĩnh vực Du lịch và Khách sạn.  

- Thứ hai là, các học phần được thiết kế hướng đến mục tiêu ứng dụng và giải quyết các 

vấn đề thực tiễn đang đặt ra tại cơ quan, ngành, lĩnh vực. 

- Thứ ba là, mỗi học phần mang tính thực tiễn cao sẽ được thiết kế có chuyên đề báo cáo 

thực tiễn để các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý thực tiễn có thời gian trao đổi, 

cập nhật, bổ sung kiến thức cho sinh viên.  

Với vai trò là một cơ sở đào tạo đại học có nhiều năm đào tạo về văn hóa, Quản 

trị nhân lực, Quản trị văn phòng... và trách nhiệm đóng góp nguồn nhân lực cho nền 

kinh tế - xã hội của đất nước, việc xây dựng đề án đào tạo trình độ đại học ngành Quản 

trị dịch vụ du lịch và lữ hành tại trường Đại học Nội Vụ Hà Nội thực sự là một vấn đề 

có tính cấp thiết và đúng đắn hiện nay. 

3.2. Sự phù hợp về nhu cầu phát triển nguồn nhân lực của địa phương, vùng, quốc gia 

Trong xu thế hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, nâng cáo năng lực chuyên 

môn, nghiệp vụ và được hình thành các kỹ năng hội nhập thực sự quan trọng và cần thiết 

đối với bất cứ ngành nghề, lĩnh vực nào. Việt Nam đã là thành viên của các tổ chức kinh 

tế quốc tế: WTO, ASEAN, APEC... Điều này đã đặt ra cho nguồn nhân lực Việt Nam 

không chỉ giỏi kiến thức chuyên môn mà cần thông thạo Ngoại ngữ.  Đặc biệt, các nước 

ASEAN đã ký các Thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau (MRA) với 8 lĩnh vực ngành nghề, 
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trong đó có du lịch nhằm công nhận lẫn nhau về bằng cấp và trình độ của lao động có 

kỹ năng, thúc đẩy lao động có tay nghề được dịch chuyển tự do.  

Theo Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 22/01/2017 của Bộ Chính trị về phát triển 

du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn đã xác định mục tiêu phát triển nguồn nhân 

lực như sau: Phát triển du lịch là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, các cấp, các 

ngành, của toàn xã hội, có sự lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ của các cấp ủy đảng; phát huy 

mạnh mẽ vai trò động lực của doanh nghiệp và cộng đồng dân cư, sự quản lý thống nhất 

của Nhà nước; tập trung nguồn lực quốc gia cho phát triển du lịch. 

Trong Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2030 được Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt ngày 22/1/2020 với quan điểm phát triển du lịch thực sự trở thành 

ngành kinh tế mũi nhọn, tạo động lực thúc đẩy sự phát triển các ngành và lĩnh vực khác. 

Một trong những giải pháp quan trọng được đề cập tại chiến lược này chính là phát triển 

nguồn nhân lực ngành du lịch theo cơ cấu hợp lý, bảo đảm số lượng và chất lượng, đáp 

ứng yêu cầu cạnh tranh, hội nhập. Đồng thời, Chiến lược cũng đặt ra mục tiêu đến năm 

2030, ngành du lịch sẽ tạo ra khoảng 8,5 triệu việc làm, trong đó có khoảng 3 triệu việc 

làm trực  tiếp. Như vậy, thời gian tới, du lịch Việt Nam sẽ tiếp tục cần lượng lớn lao 

động làm việc trong các đơn vị, doanh nghiệp dịch vụ lĩnh vực du lịch.     

Tuy nhiên, theo thống kê sơ bộ của ngành Du lịch Việt Nam, nước ta hiện có 

khoảng 1,3 triệu lao động phục vụ trong lĩnh vực du lịch (chiếm 2,5% tổng số lao động 

trong cả nước), trong đó có khoảng 20% chỉ được huấn luyện tại chỗ, chưa qua đào tạo 

chính quy với chất lượng mang tính chuyên nghiệp. Do vậy, cùng với tiến độ tăng trưởng 

du lịch như hiện nay, đòi hỏi mỗi năm cần phải đào tạo thêm khoảng 25.000 lao động 

mới, kết hợp với công tác không ngừng đào tạo và bồi dưỡng nâng cao chất lượng nguồn 

nhân lực hiện có với số lượng tương tự. Hiện tại, cả nước có 346 cơ sở đào tạo về du 

lịch các cấp từ sơ cấp đến bậc đại học. cung cấp khoảng 3.000 lao động hàng năm cho 

cả nước. 

Theo thông tư 01/2019/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, 

bổ sung Quy định xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng các ngành 

đào tạo giáo viên; trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ ban hành kèm theo Thông tư số 

06/2018/TT-BGDĐT nêu rõ: các cơ sở giáo dục triển khai đào tạo các ngành thuộc lĩnh 

vực Du lịch, Công nghệ thông tin áp dụng theo cơ chế đào tạo ưu tiên trình độ đại học 

chỉ được thực hiện từ khóa tuyển sinh thứ hai kể từ khi mở ngành đào tạo, đồng thời 

phải xây dựng và đăng tải công bố công khai thông tin triển khai áp dụng cơ chế ưu tiên 

đào tạo trong Đề án tuyển sinh của cơ sở đào tạo và các minh chứng đảm bảo chất lượng 

trên trang thông tin điện tử của trường và trên Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GDĐT 

theo đúng quy định của Quy chế tuyển sinh hiện hành. Song, hiện nay, số lượng các 

http://baodansinh.vn/cuc-khao-thi-bo-giao-duc-va-dao-tao.html
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trường đại học đào tạo ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành ở khu vực miền bắc 

Việt Nam là khá ít, chỉ có khoảng hơn 10 trường Đại học. Vì vậy, nguồn nhân lực vừa 

có chuyên môn vẫn còn sự thiếu hụt lớn, chưa đáp ứng đủ nhu cầu của các doanh nghiệp 

du lịch, dịch vụ. 

Như vậy, cùng với chủ trương phát triển ngành Du lịch trở thành ngành kinh tế 

mũi nhọn thì vấn đề đáp ứng nguồn nhân lực du lịch để có thể đảm bảo về chất lượng 

và số lượng là chuyện cấp thiết, đòi hỏi phải chỉnh sửa ngay những vấn đề bất cập trong 

quy mô đào tạo, sự liên kết giữa cung và cầu của nhà trường và các doanh nghiệp, cùng 

những chính sách và hành lang pháp lý tạo điều kiện để phát triển và nâng cao nguồn 

nhân lực du lịch cả về chất và lượng. Với vai trò là một cơ sở đào tạo đại học có nhiều 

năm đào tạo về văn hóa và trách nhiệm đóng góp nguồn nhân lực cho nền kinh tế - xã 

hội của đất nước, việc xây dựng và đào tạo các chuyên ngành về văn hóa có liên quan 

đến phát triển du lịch tại trường Đại học Nội Vụ Hà Nội thực sự là một vấn đề có tính 

cấp thiết và đúng đắn hiện nay. 

3.3. Kết quả khảo sát nhu cầu nguồn nhân lực ngành 

3.3.1. Thực trạng nhu cầu nhân lực ngành Du lịch của Việt Nam hiện nay 

Phát triển nguồn nhân lực du lịch là một trong những giải pháp quan trọng trong 

Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2030 được ban hành kèm theo Quyết 

định số 147/QĐ-TTg ngày 22/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ. Theo đó, đến năm 

2025 nhu cầu lao động cho ngành du lịch là khoảng 5,5 - 6 triệu việc làm, trong đó có 

khoảng 2 triệu việc làm trực tiếp trong ngành du lịch, tăng trưởng bình quân 12 - 

14%/năm; đến năm 2030, nhu cầu lao động khoảng 8,5 triệu việc làm, trong đó có 

khoảng 3 triệu việc làm trực tiếp trong ngành du lịch, tăng trưởng bình quân 8 - 

9%/năm1. Tuy nhiên, đến năm 2020, lao động trực tiếp trong ngành du lịch mới chỉ đạt 

gần 1 triệu lao động. Như vậy trong thời gian tới, ngành du lịch Việt Nam tiếp tục cần 

thêm lượng lao động lớn làm việc trong các đơn vị, các doanh nghiệp du lịch. 

Bên cạnh việc phát triển về số lượng, đảm bảo cung ứng đủ nguồn nhân lực cho 

ngành du lịch thì chất lượng nguồn nhân lực cũng là vấn đề đặc biệt được quan tâm. 

Thống kê từ Tổng cục du lịch cho thấy, năm 2019, tỷ lệ lao động có chuyên môn về du 

lịch chiếm khoảng 42%/tổng số lao động toàn ngành Du lịch Việt Nam, 38% được đào 

tạo từ các ngành khác chuyển sang và khoảng 20% chưa qua đào tạo chính quy. Trong 

tổng số 42% lao động được đào tạo về du lịch thì chỉ có 10% lao động có trình độ đại 

 
1 Quyết định số 147/QĐ-TTg ngày 22/01/2020 phê duyệt Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến 

năm 2030 
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học và sau đại học (chiếm 3,5%); 50% lao động có trình độ sơ cấp, trung cấp và cao 

đẳng (chiếm 20%); 40% còn lại là lao động được bồi dưỡng qua các lớp ngắn hạn. Như 

vậy cùng với tốc độ tăng trưởng nhanh, mạnh của ngành du lịch hiện nay đòi hỏi công 

tác đào tạo cần được chú trọng để nâng cao số lượng  và chất lượng nguồn lao động.  

3.3.2. Tình hình thực hiện chỉ tiêu, số lượng nhập học sinh hàng năm các ngành 

đào tạo trình độ đại học chính quy đáp ứng nguồn nhân lực về du lịch và ngành Quản trị 

dịch vụ du lịch và lữ hành 

Để đáp ứng nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực về du lịch, các cơ sở đào tạo đã chủ 

động chuẩn bị các điều kiện đảm bảo chất lượng để xác định chỉ tiêu tuyển sinh đối với 

các ngành đào tạo về du lịch tăng đều theo từng năm với tốc độ tăng khoảng 20%. Cụ 

thể năm 2019, tổng chỉ tiêu tuyển sinh của các ngành này là 11.980 chỉ tiêu tăng so với 

năm 2018 là 2.355 chỉ tiêu, tỷ lệ tăng 19,66%. 

Trước nhu cầu cấp thiết về nguồn nhân lực, công tác tuyển sinh các ngành trình 

độ đại học về du lịch tuyển sinh triển khai khá tốt đều đạt trên 90%. Số liệu thí sinh nhập 

học so với chỉ tiêu trong 04 năm từ 2016-2019 đạt tỷ lệ 97,03%. 

Bảng 3. Thống kê tình hình thí sinh nhập học các ngành đào tạo về du lịch  

từ năm 2016-2019 

TT Năm Chỉ tiêu Thực tuyển Tỷ lệ % 

1 Năm 2016 5.645 5.279 93,52 

2 Năm 2017 7.836 7.656 97,70 

3 Năm 2018 9.625 9.638 100,14 

4 Năm 2019 11.980 11.471 95,75 

 Tổng 35.086 34.044 97,03 

(Nguồn: báo cáo thống kê để Phê duyệt Đề án đổi mới cơ chế hoạt động, tăng cường 

năng lực cho các cơ sở đào tạo đại học về du lịch của Bộ Giáo dục và Đào tạo  

ngày 14/09/2020) 

Bảng 4. Thống kê tình hình thí sinh nhập học các ngành về du lịch trong 04 năm  

từ 2016-2019 

STT 
Tên 

ngành 

2016 2017 2018 2019 Tổng  

Chỉ 

tiêu 

Thực 

tuyển 

Chỉ 

tiêu 

Thực 

tuyển 

Chỉ 

tiêu 

Thực 

tuyển 

Chỉ 

tiêu 

Thực 

tuyển 

Chỉ 

tiêu 

Thực 

tuyển 
Tỷ lệ 

1 Du lịch 350 342 385 378 820 724 1.080 932 2.635 2.376 90,17 

2 
Du lịch 

điện tử 
            50 34 50 34 68,00 
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3 

Du lịch 

sinh 

thái 

            60 8 60 8 13,33 

4 

Quản 

trị 

khách 

sạn 

1.220 917 2.000 1.911 2.550 2.461 2.920 2.966 8.690 8.255 94,99 

5 

Quản 

trị dịch 

vụ du 

lịch và 

lữ hành 

2.825 2.753 3.941 3.982 4.485 4.617 6.055 5.722 17.306 17.074 98,66 

6 

Quản 

trị nhà 

hàng và 

Dịch vụ 

ăn uống 

700 824 750 724 900 956 900 923 3.250 3.427 105,45 

7 

Văn 

hóa học 

(chuyên 

ngành 

du lịch) 

50 51 70 60 140 159 180 216 440 486 110,45 

8 

Việt 

Nam 

học 

(chuyên 

ngành 

du lịch) 

500 392 690 601 730 721 735 670 2.655 2.384 89,79 

  
Tổng 

cộng 
5.645 5.279 7.836 7.656 9.625 9.638 11.980 11.471 35.086 34.044 97,03 

(Nguồn: báo cáo thống kê để Phê duyệt Đề án đổi mới cơ chế hoạt động, tăng cường 

năng lực cho các cơ sở đào tạo đại học về du lịch của Bộ Giáo dục và Đào tạo  

ngày 14/09/2020) 

 Từ số liệu của bảng 3 và bảng 4, có thể nhận thấy nhu cầu của người học về lĩnh 

vực du lịch nói chung và ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành là rất cao và cao nhất 

so với các ngành đao tạo trong lĩnh vực du lịch khác (98,66%). Chính vì vậy, việc xây 

dựng và đào tạo ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành của trường Đại học Nội Vụ 

Hà Nội là thực sự cần thiết trong bối cảnh hiện nay. 

3.3.3. Khảo sát nhu cầu các cơ quan sử dụng nhân lực du lịch  

Để dự báo nhu cầu sử dụng nhân lực ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, 

nhóm xây dựng đề án đã Qua khảo sát một số doanh nghiệp về du lịch trên địa bàn thành 

phố Hà Nội.  Kết quả khảo sát cho thấy: Mặc dù năm 2020, ngành Du lịch trên toàn thế 
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giới và Việt Nam gặp nhiều khó khăn và biến động do đại dịch COVID -19. Tuy nhiên, 

các doanh nghiệp hiện đang tập trung khai thác thị trường du lịch nội địa và đưa ra dự 

báo, phương hướng phát triển trong giai đoạn 5 đến 10 năm tới. Do vậy, số lượng nhân 

lực trong các doanh nghiệp được khảo sát hiện nay đang dao động từ 8 đến 25 

người/doanh nghiệp nhưng 100% các cơ sở tuyển dụng lao động đều xác nhận có nhu 

cầu tuyển dụng nhân lực ngành du lịch trong thời gian tới rất cao và cao gấp 3 đến 5 lần 

nhu cầu hiện tại. Trong đó cao nhất là Công ty TNHH CATTOUR Việt Nam có nhu cầu 

tăng từ 3 đến 5 lần so với nhu cầu hiện nay; Công ty TNHH TM&DL QUỐC TẾ VIỆT 

NAM có nhu cầu tăng gấp 4 lần nhu cầu hiện tại; Còn các doanh nghiệp khác có nhu 

cầu nhân lực tăng từ 2,5 đến 3 lần. 

Các vị trí mà các đơn vị sử dụng nhân lực này có kế hoạch tuyển dụng bao gồm: 

thiết kế chương trình du lịch, hướng dẫn viên du lịch, tổ chức sự kiện, marketing và 

truyền thông, kinh doanh và chăm sóc khách hàng, điều hành tổ chức thực hiện chương 

trình du lịch; trong đó quản lý chuỗi cung ứng dịch vụ du lịch, quản lý doanh nghiệp lữ 

hành, quản lý điểm đến du lịch,….  

Bên cạnh đó, để sinh viên có thể tiếp cận được công việc ngay sau khi tốt nghiệp, 

khảo sát cũng đã tiến hành phỏng vấn sâu về mức độ quan trọng của các nhóm kiến thức, 

kỹ năng và thái độ ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành với các Giám đốc và 

Trưởng bộ phận trong các doanh nghiệp có liên kết đào tạo với Trường Nội Vụ. Các 

doanh nghiệp được phỏng vấn bao gồm: Công ty du lịch quốc tế Travelus; Công ty Du 

lịch Việt; Công ty Du lịch Hà Nội Tourism; Công ty du lịch Mỹ Á; Công ty du lịch Viet 

Nam Asia Travel; công ty du lịch Thăng Long; công ty du lịch Vfamily Travel; Công ty 

du lịch Hoàng Nguyên…. 

Kết quả phỏng vấn cho thấy các mức độ cần thiết của các kỹ năng và thái độ cần 

có để đào tạo sinh viên ngành Quản trị dịch vụ du lịch và Lữ hành như sau:  

Bảng 5. Kết quả khảo sát đánh giá mức độ rất quan trọng các kiến thức, kỹ 

năng và thái độ cần đào tạo ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 

TT Các kiến thức, kỹ năng cần đào tạo 
Tỷ lệ mức độ 

rất quan trọng 

1.  
Kiến thức về khoa học quản lý trong lĩnh vực quản trị 

dịch vụ du lịch và lữ hành 
85,4% 

2.  Kiến thức về quản trị kinh doanh 77,3% 

3.  Kiến thức về khoa học du lịch 69,3% 
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4.  
Kiến thức về quản lý điều hành hoạt động trong các công 

ty lữ hành 
89,1% 

5.  Kiến thức về các loại hình kinh doanh dịch vụ du lịch 67% 

6.  Kiến thức về văn hóa xã hội và khoa học nhân văn 82,8% 

7.  
Kiến thức liên quan đến quản trị điểm đến du lịch, quản 

trị chuỗi cung ứng dịch vụ du lịch 
92,5% 

8.  
Kiến thức về quản trị và phát triển kinh doanh các sản 

phẩm lữ hành nội địa và quốc tế 
59,8% 

9.  
Kiến thức về các loại hình doanh nghiệp kinh doanh 

trong lĩnh vực lữ hành. 
87% 

10. 
Kĩ năng quản lý thiết kế, điều hành nghiệp vụ cơ bản trong 

các đơn vị kinh doanh du lịch 
74,5% 

11. Kĩ năng tổ chức sự kiện 69,6% 

12. Kĩ năng hướng dẫn du lịch 79,3% 

13. Kĩ năng tổ chức điều hành du lịch 88,3% 

14. Kĩ năng marketing và truyền thông sản phẩm du lịch 59,7% 

15. 
Kĩ năng quản lý chuỗi cung ứng dịch vụ du lịch và quản 

lý điểm đến du lịch 
79,3% 

16 Kĩ năng giao tiếp 94,4% 

17 Kĩ năng đàm phán 88,1% 

18 Kĩ năng lập dự án, lập kế hoạch 72,1% 

19 Có tác phong làm việc khoa học 95% 

20 Có ý thức trách nhiệm đối với công việc 100% 

21 Sáng tạo linh hoạt trong công việc 100% 

22 Có ý thức phấn đấu trở thành nhà quản trị du lịch giỏi 100% 
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23 
Thường xuyên cập nhật vận dụng kiến thức quản trị dịch 

vụ du lịch và lữ hành hiện đại 
100% 

Từ các khảo sát và đánh giá thực trạng nhu cầu nhân lực du lịch Việt Nam; Thực 

trạng tuyển sinh và việc làm sau khi tốt nghiệp của sinh viên ngành Quản trị dịch vụ du 

lịch và lữ hành của các trường Đại học đã tốt nghiệp; Nhu cầu nhân lực của các đơn vị 

sử dụng lao động và mức độ cần thiết về kiến thức, kỹ năng và thái độ cần đào tạo trong 

ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành… Trường Đại học Nội vụ đã xác định các vị 

trí việc làm trong chương trình đào tạo là: Hướng dẫn du lịch; Điều hành chương trình 

du lịch;  Quản lý đại lý lữ hành;  Quản trị chuỗi cung ứng dịch vụ du lịch;  Quản lý 

điểm đến du lịch. Đồng thời, các khảo sát, đánh giá trên cũng làm căn cứ để xây dựng 

mục tiêu, chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo nhằm đảm bảo quá trình đào tạo gắn 

với nhu cầu xã hội và thực tế nghề nghiệp.  

Như vậy, với nhu cầu lớn về nhân lực ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 

của các cơ quan tổ chức, doanh nghiệp trong 5 đến 10 năm tới thì với quy mô tuyển sinh 

hàng năm từ 100 đến 150 sinh viên ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành của Trường 

Đại học Nội Vụ Hà Nội, sinh viên có cơ hội được làm đúng ngành rất cao.  

Chính vì thế, việc mở ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành theo định hướng 

ứng dụng của Trường Đại học Nội vụ Hà Nội là hoàn toàn cần thiết, có cơ sở khoa học 

và thực tiễn.  
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PHẦN II: ĐIỀU KIỆN MỞ NGÀNH ĐÀO TẠO 

1. Năng lực của cơ sở đào tạo 

1.1. Đội ngũ giảng viên  

1.1. Đội ngũ giảng viên cơ hữu 

1.1.1. Đội ngũ giảng viên chung 

Năm học 2019-2020, tổng số giảng viên cơ hữu của Trường là 268 giảng viên. 

Trong đó, có 07 giảng viên là PGS.TS (chiếm 2,61%), 57 giảng viên có học vị Tiến sĩ 

(chiếm 21,27 %), 193 giảng viên có học vị Thạc sĩ (chiếm 72,01 %), 11 giảng viên - trợ 

giảng có trình độ đại học (chiếm 4,1 %).  

1.1.2. Đội ngũ giảng viên ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành. 

Đội ngũ giảng viên ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành đúng theo qui định, 

bảm bảo đủ về số lượng và chất lượng để triển khai đào tạo từ năm 2021. 

Bảng 8: Danh sách Giảng viên cơ hữu là điều kiện mở ngành Quản trị dịch vụ du 

lịch và lữ hành 
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TT Họ tên 

Ngày 

tháng năm 

sinh 

Trình 

độ 

Chuyên ngành 

đào tạo 
Ghi chú 

1 Lê Thu Hương 1980 Tiến sĩ 

TS. Địa lý Tài 

nguyên và Môi 

trường; Ths. Du 

lịch 

ĐHNV HN 

2 Phạm Văn Đại 1976 Tiến sĩ 

TS. Tâm lý học 

(Luận án về 

hành vi tiêu 

dung của khách 

du lịch) 

ĐHNV HN 

3 Phạm Thị Vân 1982 
Tiến sĩ 

 

TS. Kinh tế 

phát triển; Ths 

Địa lý Kinh tế - 

xã hội 

ĐHNV HN 

4 Trần Thị Ngân Hà 1981 Tiến sĩ 
Tài nguyên và 

môi trường 
ĐHNV HN 

5 Trần Văn Thành 1976 
Tiến 

sỹ 
VH dân gian ĐHNV HN 

6 Nguyễn Văn Tạo 1981 Tiến sĩ Nhân học ĐHNV HN 

7 Nguyễn Quang Trung 1988 
Thạc 

sỹ 
Du lịch học ĐHNV HN 

8 
Nguyễn Thị Mai 

Hương 
1982 

Thạc 

sỹ 

Quản trị du 

lịch-Khác sạn 

và ẩm thực 

ĐHNV HN 

9 Lê Thị Thanh Tuyền 1984 
Thạc 

sỹ 
Văn hóa du lịch ĐHNV HN 

10 Nguyễn Văn Dũng 1984 
Thạc 

sỹ 
Việt Nam học ĐHNV HN 

11 Nguyễn Văn Linh 1987 
Thạc 

sĩ 

Quan hệ công 

chúng 
ĐHNV HN 

Đội ngũ giảng viên cơ hữu tham gia giảng dạy ngành Quản trị dịch vụ du lịch và 

lữ hành của Trường đảm nhiệm giảng dạy trên 70% khối lượng chương trình đào tạo.  

Ngoài ra, Trường còn có đội ngũ giảng viên thỉnh giảng là giảng viên, cán bộ, 

công chức làm việc tại các cơ sở giáo dục đào tạo về du lịch các công ty du lịch góp 
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phần bảo đảm thực hiện có hiệu quả mục tiêu đào tạo và chuẩn đầu ra được xác định 

trong Chương trình đào tạo. 

2. Cơ sở vật chất phục vụ đào tạo 

Tổng diện tích quản lí sử dụng đặt tại Trụ sở chính tại Hà Nội: 18.932 m2, Phân 

hiệu Trường tại Quảng Nam 94.393 m2, Phân hiệu Trường tại TP. Hồ Chí Minh 29.300 

m2, trong đó diện tích sàn xây dựng phục vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học là 31.324 m2 

Năm 2020, Trường đã hoàn thành Dự án cơ sở vật chất: Dự án Viện Nghiên cứu 

và phát triển (giai đoạn 1), Dự án đầu tư xây dựng Cơ sở Trường Đại học Nội vụ Hà 

Nội tại miền Trung (giai đoạn 2).  

2.1. Phòng học, giảng đường 

Tổng số phòng học lý thuyết, phòng học thực hành là 152 phòng, trong đó 118 

phòng học lý thuyết, 34 phòng học thực hành. Diện tích sử dụng 10.500 m2, các phòng 

học bảo đảm đủ số máy móc, thiết bị, bàn ghế theo qui mô, ánh sáng, quạt và các tiện 

nghi phục vụ giảng dạy và học tập. 

Ngoài ra, Trường đang triển khai xây dựng 36.410m2 đất, trong đó 8.967m2 đất 

với tổng diện tích sử dụng 26.901m2 xây dựng khu nhà lớp học 2, khu nhà lớp học 3 và 

27.443m2 đất xây dựng nhà thi đấu, sân học thể chất, nhà phụ trợ thể thao, sân bóng 

chuyền, cầu lông…  

2.2. Thư viện, giáo trình, sách nghiên cứu, tài liệu tham khảo 

Trung tâm Thông tin - Thư viện là đơn vị thuộc Trường Đại học Nội vụ Hà Nội 

có chức năng thu thập, bảo quản, quản lý, cung cấp, phổ biến thông tin, tư liệu khoa học 
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và hỗ trợ khai thác nguồn thông tin cho công chức, viên chức, người học phục vụ công 

tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học của Trường.  

- Tổng diện tích thư viện: 1.818 m2 trong đó diện tích phòng đọc: 800 m2 

- Số chỗ ngồi: 218 ghế; Số lượng máy tính phục vụ tra cứu: 47 máy 

- Phần mềm quản lý thư viện:  KOHA, Dspace   

- Tổng số đầu sách phục vụ giảng dạy và học tập: 75.096 bản tài liệu, trong đó 39.418 

giáo trình, 18.812 tạp chí, 2892 tài liệu nội sinh (đề tài nghiên cứu khoa học các cấp,luận 

án, luận văn, khóa luận...) 

Số lượng sách, giáo trình điện tử:  5.069 biểu ghi trên hệ thống mục lục trực tuyến 

KOHA, 1741 tài liệu điện tử (chủ yếu là học liệu bắt buộc, tài liệu nội sinh và sách tham 

khảo) trên hệ thống thư viện số DSPACE.  

Sách giáo trình và tài liệu chuyên khảo của ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ 

hành được nhà trường trang bị đầy đủ phục vụ giảng dạy, nghiên cứu, học tập của giảng 

viên và sinh viên trong năm học tới.  

Địa chỉ cổng thông tin thư viện có tên miền: lib.huha.edu.vn.  

Địa chỉ IP: http://113.190.240.60:8080/phamquangquyen. 

3. Hoạt động nghiên cứu khoa học  

Bên cạnh nhiệm vụ đào tạo, Trường xác định nhiệm vụ nghiên cứu khoa học 

(NCKH) là một trong những nhiệm vụ trọng tâm và được tập trung ưu tiên phát triển. 

Đặc biệt, từ năm 2012 khi Trường được nâng cấp lên trường đại học, để đáp ứng yêu 

cầu công tác NCKH, Nhà trường đã tập trung kiện toàn tổ chức và tăng cường cán bộ 

quản lý hoạt động NCKH. Hoạt động nghiên cứu khoa học của nhà trường vừa phục vụ 

nhiệm vụ đào tạo, vừa có khả năng ứng dụng vào thực tiễn. 

Từ năm 2016 đến nay, Trường đã có  66 đề tài, dự án nghiên cứu các cấp của   

giảng viên (trong đó 01 đề tài cấp Nhà nước, 21 đề tài, dự án cấp Bộ, 44 đề tài cấp 

Trường) và 325 đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên. Các đề tài đều được Hội đồng 
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Khoa học và Đào tạo Nhà trường cũng như Viện khoa học Tổ chức Nhà nước - Bộ Nôi 

vụ đánh giá với kết quả khá, tốt và xuất sắc. 

Bên cạnh đó, nhà trường thường xuyên tổ chức hội nghị khoa học. Trường đã tổ 

chức 51 hội nghị, hội thảo các cấp tập trung vào các vấn đề khoa học của ngành Nội vụ 

và các ngành mà nhà trường đang đào tạo. 

Nhà trường quan tâm chỉ đạo và khuyến khích áp dụng các sáng kiến của đội ngũ 

cán bộ giảng dạy, từ năm 2016 - nay Trường có 33 sáng kiến được công nhận với khả 

năng ứng dụng phục vụ cho nhiệm vụ giảng dạy, đào tạo và NCKH. 

Các Giảng viên thuộc khoa Quản lý xã hội trong những năm qua luôn chú trọng 

nhiệm vụ giảng dạy và nghiên cứu khoa học. Do vậy, các công trình nghiên cứu liên 

quan đến lĩnh vực Du lịch và Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành bao gồm: 08 đề tài 

nghiên cứu khoa học các cấp; 09 giáo trình và 30 bài báo khoa học. 

4. Hợp tác quốc tế trong hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học 

Trường Đại học Nội vụ Hà Nội đã và đang chú trọng phát tiển các hoạt dộng hợp 

tác quốc tế ngày càng sâu rộng.  Hiện nay, Trường đã ký kết hợp tác với hơn 20 cơ quan, 

tổ chức và các Trường Đại học tại nhiều quốc gia trên thế giới như Hoa Kỳ, Pháp, Đức, 

Áo, Phần Lan, Ý, Trung Quốc, Đài Loan, Hàn Quốc,  Singapore và nhiều quốc gia khác. 

Với sự phát triển mạnh mẽ của nhà trường trong những năm gần đây, công tác hợp tác 

của trường Đại học Nội vụ Hà Nội không ngừng được củng cố và phát triển. Bên cạnh 

việc duy trì và thúc đẩy các hoạt động hợp tác với các đối tác hiện hành, Trường Đại 

học Nội vụ Hà Nội luôn chủ động tìm kiếm, thiết lập quan hệ với các đối tác mới. Trường 

đã chủ động hợp tác với các tổ chức quốc tế, cơ quan, học viện, trường đại học nước 

ngoài có chuyên môn trong cùng lĩnh vực cũng như trong các lĩnh vực liên quan khác. 

Các nội dung hợp tác chính bao gồm: nghiên cứu liên kết, dự án quốc tế, trao đổi sinh 

viên và giảng viên, chương trình liên kết đào tạo và các hoạt động hợp tác khoa học 

khác. 

Nghiên cứu khoa học có vai trò đặc biệt quan trọng trong giáo dục, nhất là giáo 

dục đại học. Với ý nghĩa đó, Trường Đại học Nội vụ Hà Nội – với tư cách là thành viên 

của Tổ chức các trường Đại học Pháp ngữ (AUF), đã tổ chức chương trình nói chuyện 

chuyên đề về nghiên cứu khoa học như một hoạt động thường niên. Đây là một trong 

những hoạt động trao đổi, nghiên cứu khoa học giữa các thành viên thuộc AUF. Đồng 

thời còn là cơ hội cho các cán bộ, giảng viên cũng như sinh viên tại Trường được tiếp 

cận với những kiến thức và kinh nghiệm quý báu trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học 
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góp phần đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học trong môi trường giáo dục đại học 

thông qua việc tiếp cận, học hỏi kinh nghiệm của chuyên gia nước ngoài. 

Trường Đại học Nội vụ Hà Nội đang phát triển các chương trình trao đổi sinh viên, giảng 

viên nhằm thúc đẩy giao lưu văn hóa và nâng cao triển vọng nghề nghiệp của sinh viên, 

phát triển nguồn nhân lực quốc gia của Việt Nam. Trường đã tổ chức thành công các 

chương trình trao đổi sinh viên theo các hình thức đào tạo song bằng 2 + 2 trình độ đại 

học, đào tạo ngắn hạn từ 6 tháng đến 1 năm với các Trường Đại học Niagara – Mỹ, 

Trường Đại học NamSeoul, Trường Đại học Sunmoon, Trường Đại học Mokpo  – Hàn 

Quốc, Trường Đại học Venice, Trường Đại học Messina – Ý. Qua đó sinh viên có thể 

rút ngắn thời gian học tập tại nước ngoài, nhận bằng kép của 2 Trường, sinh viên có thể 

được hỗ trợ miễn phí toàn phần hoặc từng phần khi tham gia học nâng cao năng lực 

tiếng Hàn Quốc.  

Đối với Chương trình trao đổi sinh viên với Trường Đại học Niagara –Mỹ, Sinh 

viên được tham gia miễn phí và được hỗ trợ kinh phí ăn, ở. Năm 2018, đã có 02 sinh 

viên Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tham gia chương trình trao đổi sinh viên với Trường 

Đại học Niagara - Mỹ và đã có phản hồi rất tốt về chương trình, giúp các em nâng cao 

năng lực tiếng Anh, học tập chuyên môn và giao lưu văn hóa Việt - Mỹ. Ngoài ra, 

Trường cũng tổ chức các chương trình giao lưu với sinh viên quốc tế tạo cho sinh viên 

một sân chơi lành mạnh, bổ ích có cơ hội trao đổi học tập. Năm 2018, Trường đã tổ chức 

thành công Buổi giao lưu sinh viên với Giáo sư, Giảng viên và 30 sinh viên từ các 

chuyên ngành đến từ Trường Đại học NamSeoul để lại ấn tượng tốt đẹp cho sự phát 

triển quan hệ hợp tác giữa 2 trường. 

Sinh viên của Trường cũng có nhiều cơ hội nhận học bổng từ các cơ quan, tổ 

chức và các trường đại học đối tác như các chương trình học bổng của Tổ chức Đại học 

thế giới, Học bổng đào tạo thạc sĩ của Trường Đại học Venice – Cộng hòa Ý, học bổng 

từ các Trường đối tác hàn Quốc. Năm 2018, 03 em sinh viên Trường Đại học Nội vụ Hà 

Nội đã được nhận học bổng cho sinh viên khó khăn có thành tích học tập tốt do Văn 

phòng đại diện Tổ chức Hỗ trợ đại học Thế giới (WUS) - CHLB Đức tổ chức hàng năm. 

Liên kết đào tạo là một trong những hoạt động đang được Nhà trường chú trọng 

trong chiến lược phát triển hợp tác quốc tế. Nhà trường đã và đang xúc tiến các chương 
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trinhh hợp tác đào tạo với  học viện ERC- Singapore, Trường Đại học Phần Lan và các 

Trường Đại học của hàn Quốc để hợp tác liên kết đào tạo trình độ cử nhân, thạc sĩ. 

Bảng 9: Danh sách các cơ quan, tổ chức hợp tác với Trường 

STT Quốc gia Tên các đối tác 

1 Campuchia Cục Lưu trữ Quốc gia Campuchia (NAC) 

2 Lào 

Cục Lưu trữ Quốc gia Lào 

Bộ Nội vụ Lào 

Viện Nghiên cứu và Đào tạo Hành chính công Lào 

3 Nga 
Viện Nghiên cứu toàn Nga về văn bản học và lưu trữ 

học (VNIIDAD) 

4 

 

 

 

 

Pháp 

 

 

 

 

 

Cơ quan Đại học Pháp ngữ (AUF) – Cộng hòa Pháp 

Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam 

Trường Đào tạo Tiền công vụ IPAG, Rennes – Cộng 

hòa Pháp 

Trung tâm Công vụ Địa phương Quốc gia Pháp 

(CNFPT) 

Học viện đào tạo cán bộ cấp cao của Bộ Nội vụ Cộng 

hòa Pháp (CHEMI) 

Trường Hành chính công Pháp (ENA) 

5 Ý 
Viện khoa học Lưu trữ quốc tế Trieste và Maribor, 

Italia (IIAS) 

7 Đức Tổ chức Hỗ trợ đại học Thế giới (WUS) tại CHLB Đức 

8 CuBa Cục Lưu trữ Quốc gia CuBa 
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Bảng 10: Danh sách Trường Đại học nước ngoài hợp tác với Trường 

STT Quốc gia Tên các đối tác 

1 Lào Đại học Quốc gia Lào 

2 Nga Trường Đại học Nhân văn Quốc gia Nga 

3 
 

Hàn Quốc 

Trường Đại học SunMoon, Hàn Quốc (SMU) 

Trường Đại học NamSeoul (NSU) 

Đại học Quốc gia Mokpo 

4 Pháp 
Trường Đại học Toulouse Catholic – Cộng hòa Pháp 

Đại học Lumiere Lyon 2 

5 Phần Lan Đại học Phần Lan, CH Phần Lan 

6 Trung Quốc 
Trường Đại học Thương mại Hồ Nam 

Trường Đại học Hồ Nam (HU) 

7 Áo Đại học Graz 

8 Đức Đại học Giessen - CHLB Đức 

8 Mỹ 
Trường Đại học Niagara 

Đại học Missouri State 

9 

 

Ý 

 

 

Trường Đại học Messina 

Trường Đại học Venice 

Trường Đại học Trieste 

10 

Singapore Học viện ERC 

Trường Chính sách công Lý Quang Diệu 

11 
Anh 

Trường Đại học Anh quốc tại Việt Nam 
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II. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

(Ban hành kèm theo Quyết định số             /QĐ-ĐHNV ngày     /      /2021 

của Hiệu trưởng Trường Đại học Nội vụ Hà Nội) 

 

Tên chương trình: Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 

Trình độ đào tạo:  Đại học 

Ngành đào tạo: Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 

Mã ngành:  7.81.01.03 

Loại hình đào tạo: Chính quy 

1. Mục tiêu đào tạo 

1.1. Mục tiêu chung 

Đào tạo cử nhân ngành Quản trị Dịch vụ du lịch và lữ hành có phẩm chất chính 

trị đúng đắn; Có kiến thức và hiểu biết chuyên môn toàn diện; Có kỹ năng thực hành 

căn bản; Có năng lực quản trị các hoạt động dịch vụ du lịch và lữ hành; Có trình độ 

ngoại ngữ và công nghệ thông tin, khả năng giao tiếp, đạo đức và thái độ nghề nghiệp 

tốt. 

1.2. Mục tiêu cụ thể 

Chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 

cung cấp cho sinh viên các kiến thức, rèn luyện kỹ năng và thái độ như sau: 

a) Kiến thức 

+ Kiến thức giáo dục đại cương: hệ thống kiến thức cơ bản về lí luận chính trị, 

pháp luật, môi trường, quốc phòng an ninh; Kiến thức về ngoại ngữ và công nghệ thông 

tin để phục vụ công việc và cuộc sống. 

+ Kiến thức cơ sở ngành: Kiến thức cơ bản về khoa học xã hội: ngôn ngữ, văn 

hóa, xã hội, phương pháp nghiên cứu khoa học; Kiến thức, kỹ năng về giao tiếp và hội 

nhập quốc tế; Kiến thức đại cương về du lịch học và quản trị trong lĩnh vực du lịch; Kiến 

thức nền tảng trong du lịch để vận dung vào hoạt động quản lý, kinh doanh, tổ chức và 

điều hành các chuyến đi của khách du lịch; Kiến thức về các xu hướng phát triển du lịch 

hiện nay. 

+ Kiến thức ngành: Kiến thức quản lý điểm đến và quản lý nhà nước về du lịch; 

Kiến thức về quản trị dịch vụ và quản trị doanh nghiệp trong lĩnh vực du lịch và lữ hành. 

b) Kỹ năng 

+ Kỹ năng nghề nghiệp: sinh viên được rèn luyện kỹ năng giao tiếp bằng Tiếng 

Anh và kỹ năng hướng dẫn, điều hành chương trình du lịch du lịch; Nghiệp vụ quản lý 
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đại lý lữ hành; Nghiệp vụ quản lý nhà nước, quản trị điểm đến và quản lý chuỗi cung 

ứng dịch vụ trong du lịch. 

+ Kỹ năng mềm: sinh viên được trang bị các kỹ năng mềm bổ trợ cho nghề 

nghiệp, gồm: Kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin, kĩ năng thuyết trình, kĩ năng giao 

tiếp;  kĩ năng làm việc nhóm, kỹ năng tổ chức sự kiện, kĩ năng hội nhập khu vực và quốc 

tế..... 

c) Thái độ 

- Tự tin và có lòng nhiệt tình, niềm đam mê với nghề nghiệp. 

- Trung thực và có đạo đức nghề nghiệp;  

- Xây dựng hình ảnh chuyên nghiệp khi làm việc và ứng xử hàng ngày; chủ động 

lên kế hoạch phát triển nghề nghiệp cho bản thân; 

- Cập nhật thông tin trong lĩnh vực chuyên ngành của mình để linh hoạt thích 

nghi và tự thay đổi cho phù hợp và hiệu quả. 

d) Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp 

- Hướng dẫn du lịch 

- Điều hành chương trình du lịch 

- Quản lý đại lý lữ hành 

- Quản trị chuỗi cung ứng dịch vụ du lịch 

- Quản lý điểm đến du lịch 

2. Chuẩn đầu ra  

2.1. Kiến thức 

2.1.1. Khối kiến thức giáo dục đại cương 

a. Kiến thức về lí luận chính trị 

(1) Trình bày được những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa duy vật biện chứng và 

duy vật lịch sử; quy luật vận động khách quan của kinh tế; quá trình hình thành và bản 

chất của nhà nước XHCN; tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tư tưởng, kim 

chỉ nam hành động của Đảng cộng sản Việt Nam và của cách mạng Việt Nam. 

b. Kiến thức về ngoại ngữ 

(2) Trình bày được các ý chính của một đoạn văn hay bài phát biểu chuẩn mực, 

rõ ràng về các chủ đề quen thuộc trong công việc, trường học, giải trí, v.v...; mô tả được 

những kinh nghiệm, sự kiện, giấc mơ, hy vọng, hoài bão và có thể trình bày ngắn gọn 

các lý do, giải thích ý kiến và kế hoạch của mình; xử lý hầu hết các tình huống xảy ra 

khi đến khu vực có sử dụng ngôn ngữ đó; viết đoạn văn đơn giản liên quan đến các chủ 

đề quen thuộc hoặc cá nhân quan tâm. 
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c. Kiến thức về tin học 

(3) Trình bày được các kiến thức cơ bản về công nghệ thông tin, sử dụng máy 

tính, xử lý văn bản, sử dụng bảng tính, sử dụng trình chiếu và sử dụng Internet. 

d.  Kiến thức về pháp luật  và môi trường 

(4) Trình bày khái quát về mối quan hệ giữa con người với môi trường và phát 

triển; nội hàm của phát triển bền vững. 

e.  Kiến thức giáo dục thể chất, quốc phòng an ninh 

(5) Trình bày được kiến thức cơ bản về quan điểm của Đảng, chính sách, pháp 

luật của Nhà nước về quốc phòng và an ninh; xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an 

ninh nhân dân, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân 

dân, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân; bổ sung kiến thức về phòng thủ dân sự và 

kỹ năng quân sự; sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an bảo vệ Tổ quốc. 

Vận dụng được các kiến thức về thể chất để rèn luyện sức khỏe đảm bảo đáp ứng yêu 

cầu nghề nghiệp; 

2.1.2. Khối kiến thức cơ sở ngành 

 (6) Phân tích được kiến thức cơ sở về ngôn ngữ, văn hóa, xã hội; Tư duy và 

phương pháp nghiên cứu khoa học để hình thành tư duy biện chứng và khoa học. 

 (7) Phân tích được các kiến thức đại cương về khoa học du lịch để vận dụng các 

quy luật, bản chất, đặc điểm của lĩnh vực du lịch vào hoạt động quản trị dịch vụ du lịch 

và lữ hành. 

(8) Vận dụng được các kiến thức về giao tiếp và hội nhập quốc tế vào hoạt động 

quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành. 

(9) Vận dụng được các kiến thức đại cương về quản trị trong lĩnh vực du lịch vào 

hoạt động quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành. 

(10) Phân tích được các kiến thức nền tảng về điểm đến du lịch, khách du lịch, 

quảng bá, phát triển du lịch và tổ chức sự kiện để quản lý, kinh doanh và tổ chức, điều 

hành các hoạt động du lịch, lữ hành. 

(11) Vận dụng được các xu hướng phát triển du lịch để thiết kế chương trình du 

lịch, quản lý doanh nghiệp kinh doanh du lịch và quản trị điểm đến du lịch. 

2.1.3. Khối kiến thức ngành 

(12) Phân tích được các kiến thức quản lý điểm đến và quản lý nhà nước về du 

lịch. 

(13) Phân tích được các kiến thức quản trị dịch vụ và quản trị doanh nghiệp để 

vận dụng vào thực tiễn hoạt động quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành. 

2.2. Kỹ năng 
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2.2.1. Kỹ năng nghề nghiệp 

  (14) Thực hiện được các kỹ năng bổ trợ cho các hoạt động hướng dẫn du lịch, 

kinh doanh du lịch và quản lý du lịch: kỹ năng hoạt náo, giao tiếp và hội nhập quốc tế. 

 (15) Thiết kế, hướng dẫn và điều hành được các chương trình du lịch. 

(16) Tổ chức, thực hiện được hoạt động kinh doanh dịch vụ trong lĩnh vực du 

lịch.  

(17) Quản lý được doanh nghiệp du lịch, điểm đến du lịch; quản lý được chuỗi 

cung ứng dịch vụ du lịch và quản lý nhà nước về du lịch. 

2.2.2. Kỹ năng mềm 

(18) Xây dựng được các chiến lược giao tiếp, sắp xếp được các ý tưởng trong các 

tình huống giao tiếp cụ thể, giao tiếp được bằng văn bản và qua thư điện tử/các phương 

tiện truyền thông. 

(19) Xây dựng được nhóm làm việc hiệu quả và phát triển nhóm, điều hành được 

hoạt động của nhóm, lãnh đạo được nhóm làm việc. 

(20) Có khả năng học và tự học, tư duy sáng tạo và giải quyết vấn đề. 

(21) Đạt chuẩn kỹ năng sử dụng tin học cơ bản theo Thông tư 03/2014/TT-

BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ TT&TT.  

(22) Đạt chuẩn năng lực ngoại ngữ bậc 3/6 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam 

theo Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ GD &ĐT. 

2.3. Năng lực tự chủ và trách nhiệm 

(23) Tự định hướng, thích nghi được với các môi trường làm việc khác nhau. 

(24) Đưa ra được các giải pháp về chuyên môn, nghiệp vụ quản lý thông thường 

và giải quyết được một số vấn đề phức tạp có thể xảy ra trong hoạt động quản trị dịch 

vụ du lịch và lữ hành. 

(25) Có ý thức trách nhiệm đối với công việc, đạo đức, tác phong của người làm 

du lịch và nhà quản trị dịch vụ du lịch. 

3. Thời gian đào tạo: 04 năm 

4. Khối lượng kiến thức toàn khóa: 127 tín chỉ (không kể phần nội dung Giáo dục thể 

chất và Giáo dục quốc phòng - an ninh) 

5. Đối tượng và điều kiện tuyển sinh, dự kiến tuyển sinh trong 3 năm đầu 

5.1. Đối tượng và điều kiện tuyển sinh 

- Đối tượng tuyển sinh: 

+ Xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021: Thí sinh tốt nghiệp 

THPT từ năm 2021 trở về trước; 
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+ Xét tuyển theo kết quả học tập THPT: Thí sinh tốt nghiệp THPT từ năm 2018 

đến năm 2021; 

+ Xét tuyển thẳng: Thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2021. 

- Điều kiện tuyển sinh 

+ Xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021: Tốt nghiệp THPT; Đạt 

ngưỡng điểm đầu vào của Trường (công bố sau khi thí sinh có kết quả thi THPT quốc 

gia) 

+ Xét tuyển theo kết quả học tập THPT: Tốt nghiệp THPT từ năm 2018 trở lại 

đây; Tổng điểm của 3 môn học trong tổ hợp xét tuyển đạt từ 18.0 điểm trở lên (không 

có môn nào dưới 5.0 điểm) 

+ Xét tuyển thẳng: Tốt nghiệp THPT năm 2021; Đạt điều kiện xét tuyển thẳng 

của Trường. Cụ thể ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành: 

(i) thí sinh đạt giải nhất, nhì, ba trong Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia hoặc thí 

sinh đạt giải nhất, nhì, ba trong Cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia dành cho học 

sinh THPT do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức và đã tốt nghiệp THPT 

(ii) thí sinh đạt giải nhất, nhì, bà trong Kỳ thi tuyển chọn học sinh giỏi cấp tỉnh 

hoặc thí sinh đạt giải nhất, nhì, ba trong Cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp tỉnh và đã tốt 

nghiệp THPT 

(iii) Thí sinh là học sinh giỏi ở THPT và đã tốt nghiệp THPT. 

5.2. Dự kiến tuyển sinh trong 03 (ba) năm đầu 

Chỉ tiêu năm 2021 Chỉ tiêu năm 2022 Chỉ tiêu năm 2023 

60 80 100 

6. Quy trình đào tạo, điều kiện tốt nghiệp 

Theo Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ban 

hành kèm theo Văn bản hợp nhất số 17/VBHN-BGDĐT ngày 15 tháng 5 năm 2014 của 

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ 

chính quy theo hệ thống tín chỉ. 

7. Cách thức đánh giá  

Theo Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ban 

hành kèm theo Văn bản hợp nhất số 17/VBHN-BGDĐT ngày 15 tháng 5 năm 2014 của 

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ 

chính quy theo hệ thống tín chỉ. 

- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá bộ phận của học 

phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần làm tròn đến một chữ số thập 

phân, sau đó chuyển thành điểm chữ như sau: 
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a) Loại đạt:   9,0 – 10 tương ứng với  A+  

    8,5  – 8,9  tương ứng với  A 

     8,0 –  8,4 tương ứng với  B+  

     7,0 – 7,9 tương ứng với B     

     6,5 – 6,9 tương ứng với C+  

     5,5 – 6,4 tương ứng với C      

     5,0 – 5,4 tương ứng với D+   

     4,0 – 4,9 tương ứng với D   

 b) Loại không đạt:               Dưới 4,0 tương ứng với  F 

8. Nội dung chương trình  

8.1. Khối lượng kiến thức toàn khóa 

 Tổng số tín chỉ phải tích lũy: 127 tín chỉ (chưa tính tín chỉ thuộc phần kiến 

thức Giáo dục thể chất và Giáo dục quốc phòng). Trong đó: 

8.1.1. Khối kiến thức đại cương: 32 tín chỉ  

8.1.1.1. Lý luận chính trị: 11 tín chỉ 

8.1.1.2. Ngoại ngữ: 10 tín chỉ 

8.1.1.3. Tin- Công nghệ - Môi trường: 8 tín chỉ 

8.1.1.4. Pháp luật: 3 tín chỉ 

8.1.1.5. Giáo dục thể chất: theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo 

8.1.1.6. Giáo dục quốc phòng- an ninh: Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo 

8.1.2. Khối kiến thức cơ sở ngành: 45 tín chỉ 

8.1.2.1.Kiến thức theo khối ngành: 8 tín chỉ 

8.1.2.2. Kiến thức theo lĩnh vực: 17 tín chỉ 

8.1.2.3. Kiến thức theo nhóm ngành: 20 tín chỉ 

8.1.3. Khối kiến thức ngành: 50 tín chỉ 

8.1.3.1.Kiến thức chungcủa ngành: 40 tín chỉ 

8.1.3.2. Kiến thức thực tập và tốt nghiệp: 10 tín chỉ 

8.2. Nội dung chương trình tóm tắt  
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TT 
Mã học 

phần 
Tên học phần 

Số tín 

chỉ 
Nội dung của học phần 

Số giờ tín chỉ 

Mã HP 

tiên 

quyết 
Lí 

thuyết 

Bài 

tập/ 

thảo 

luận 

Thực 

hành 

Giờ tự 

học 

A. KHỐI KIẾN THỨC GIÁO 

DỤC ĐẠI CƯƠNG  
32  273 132 90 

 
  

I. Lý luận chính trị 11  120 60 0 330   

1 PSF0007 
Triết học Mác 

– Lênin 
3 

“Triết học Mác - Lênin” là học phần 

bắt buộc thuộc khối kiến thức đại 

cương, trong chương trình đào tạo 

chính quy trình độ đại học. Nội dung 

chính của học phần gồm 3 chương. 

Chương 1 trình bày những nét khái 

quát nhất về triết học, triết học Mác – 

Lênin và vai trò của triết học Mác – 

Lênin trong đời sống xã hội. Chương 

2 trình bày những nội dung cơ bản của 

chủ nghĩa duy vật biện chứng, gồm 

vấn đề vật chất và ý thức; phép biện 

chứng duy vật; lý luận nhận thức của 

chủ nghĩa duy vật biện chứng. 

Chương 3 trình bày những nội dung 

30 15 0 90   
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cơ bản của chủ nghĩa duy vật lịch sử, 

gồm vấn đề hình thái kinh tế xã hội; 

gia cấp và dân tộc; Nhà nước và cách 

mạng xã hội; ý thức xã hội; triết học 

về con người. 

2 PSF0008 
Kinh tế chính 

trị Mác – Lênin 
2 

Học phần gồm có 6 chương. Trong đó 

Chương 1 bàn về đối tượng, phương 

pháp nghiên cứu và chức năng của 

Kinh tế chính trị Mác - Lênin. Từ 

Chương 2 đến Chương 6 trình bày nội 

dung cốt lõi của Kinh tế chính trị Mác 

- Lênin, cụ thể là: Hàng hoá, thị 

trường và vai trò của các chủ thể trong 

nền kinh tế thị trường; sản xuất giá trị 

thặng dư trong nền kinh tế thị trường; 

cạnh tranh và độc quyền trong nền 

kinh tế thị trường; kinh tế thị trường 

định hướng xã hội chủ nghĩa và các 

quan hệ lợi ích kinh tế ở Việt Nam; 

công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội 

nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam. 

30 15 0 60   

3 PSF0009 
Chủ nghĩa xã 

hội khoa học 
2 

Nội dung học phần gồm 7 chương: 

chương 1, trình bày những vấn đề cơ 

bản có tính nhập môn của CNXHKH 

20 10 0 60   
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(quá trình hình thành, phát triển của 

CNXHKH); từ chương 2 đến chương 

7 trình bày những nội dung cơ bản của 

CNXHKH theo mục tiêu học phần. 

4 PSF0010 

Lịch sử Đảng 

Cộng sản Việt 

Nam 

2 

Học phần cung cấp cho sinh viên 

những tri thức có tính hệ thống, cơ 

bản về đối tượng, chức năng, nhiệm 

vụ, nội dung và phương pháp nghiên 

cứu, học tập học phần Lịch sử Cộng 

sản Việt Nam. Sự ra đời của Đảng 

Cổng sản Việt Nam (1920-1930); Quá 

trình Đảng lãnh đạo cuộc đấu tranh 

giành chính quyền (1930 - 1945); 

Đảng lãnh đạo hai cuộc kháng chiến, 

hoàn thành giải phóng dân tộc, thống 

nhất đất nước (1945 - 1975); Đảng 

lãnh đạo cả nước quá độ lên chủ nghĩa 

xã hội và tiến hành công cuộc đổi mới 

(1975-2018). Qua đó khẳng định các 

thành công, nêu lên các hạn chế, tổng 

kết kinh nghiệm về sự lãnh đạo cách 

mạng của Đảng để giúp sinh viên 

nâng cao nhận thức, niềm tin đối với 

Đảng và khả năng vận dụng kiến thức 

đã học vào thực tiễn công tác, góp 

20 10 0 60   
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phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt 

Nam Xã hội chủ nghĩa. 

5 PSF0003 
Tư tưởng Hồ 

Chí Minh 
2 

Học phần cung cấp cho sinh viên 

những hiểu biết cơ bản về khái niệm, 

đối tượng, phương pháp nghiên cứu 

môn học tư tưởng Hồ Chí Minh; điều 

kiện lịch sử-xã hội, nguồn gốc, quá 

trình hình thành, phát triển và những 

giá trị, ý nghĩa của việc học tập tư 

tưởng Hồ Chí Minh; một số nội dung 

cơ bản của hệ thống tư tưởng Hồ Chí 

Minh như: dân tộc và cách mạng giải 

phóng dân tộc; chủ nghĩa xã hội và 

con đường quá độ lên chủ nghĩa xã 

hội ở Việt Nam; Đảng Cộng sản Việt 

Nam; đại đoàn kết dân tộc và đoàn kết 

quốc tế; dân chủ và xây dựng nhà 

nước của dân, do dân và vì dân; văn 

hóa, đạo đức và xây dựng con người 

mới. 

20 10 0 60   

II. Ngoại ngữ (sinh viên chọn 1 

trong 2 ngoại ngữ) 
10  45 45 60 300   

6 CFL0010 Tiếng Anh 1 3 
Học phần cung cấp cho sinh viên 

những kỹ năng cơ bản về tiếng Anh, 
15 15 15 90   
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giúp sinh viên có thể vận dụng những 

kiến thức được trang bị vào thực tế, cụ 

thể là : 

- Ngữ pháp : Những hiện tượng ngữ 

pháp cơ bản như thì hiện tại đơn, thì 

quá khứ đơn, động từ khuyết thiếu chỉ 

khả năng và sự cho phép, danh động 

từ với cấu trúc “like + V-ing”; 

- Từ vựng : vốn từ vựng cơ bản nhằm 

thực hiện những kỹ năng giao tiếp và 

vận dụng vào các tình huống quen 

thuộc với các chủ đề, gắn với cuộc 

sống sinh hoạt thường ngày ; 

- Ngữ âm : Cách phát âm của từ, 

nguyên âm và phụ âm, trọng âm của 

từ và câu, ngữ điệu của câu; 

- Cấu trúc câu : các cấu trúc câu cơ 

bản (Ví dụ : There is/there are; câu 

hỏi- yêu cầu lịch sự); 

- Kỹ năng : các kỹ năng nghe, nói, 

đọc, viết ở trình độ sơ cấp; 

- Học phần Tiếng Anh 1 là tiền đề  để 

người học tích lũy kiến thức để có sự 
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chuẩn bị đầy đủ và vững chắc để học 

tiếp học phần tiếng Anh 2. 

7 CFL0011 Tiếng Anh 2 4 

Học phần tiếng Anh cơ bản 2 là học 

phần thứ 2 trong 3 học phần tiếng Anh 

dành cho đào tạo đại học đại cương. 

Học phần cung cấp cho người học 

những kiến thức cơ bản về:  

- Ngữ pháp: Những hiện tượng ngữ 

pháp cơ bản như thì  Quá khứ đơn, 

Hiện tại tiếp diễn, Hiện tại hoàn 

thành; các cấu trúc câu như be going 

to, would like to do sth, have to, các 

cấp so sánh, các ngôn ngữ chức năng 

(như chào hỏi, cảm ơn, đưa ra lời 

mời, lời yêu cầu, lời đề nghị, lời 

khuyên, lời gợi ý, sự xin phép, bày tỏ 

ý kiến…);  

- Từ vựng: Vốn từ vựng cơ bản sử 

dụng trong các tình huống quen thuộc 

diễn ra hàng ngày như mua sắm, tả 

người, tả nơi chốn, trải nghiệm, học 

tập, kỳ nghỉ….; người học cũng được 

học cách cấu tạo và sử dụng các loại 

15 15 30 120 CFL0010 
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từ vựng như tính từ, giới từ, trạng từ, 

đại từ…; 

- Ngữ âm: cách phát âm của từ, 

nguyên âm, phụ âm, trọng âm của từ 

và câu, ngữ điệu của câu; 

- Kỹ năng: các kỹ năng ngôn ngữ đọc, 

nghe, nói, viết ở trình độ sơ cấp.  

 Học phần tiếng Anh  2 là tiền đề giúp 

người học tích lũy và củng cố kiến 

thức để học tiếp học phần tiếng Anh 

3. 

8 CFL0012 Tiếng Anh 3 3 

Học phần tiếng Anh cơ bản 3 là 

học phần bắt buộc thuộc khối kiến 

thức giáo dục đại cương trong chương 

trình đào tạo trình độ Đại học dành 

cho các ngành học của trường Đại học 

Nội Vụ Hà Nội.  Học phần tiếng Anh 

3 bao gồm 05 nội dung chính: 

- Các kỹ năng ngôn ngữ xoay quanh 

những chủ đề quen thuộc như thời 

trang, xu hướng, tin tức, tội phạm, 

tiền bạc, nghề nghiệp, mua sắm; 

15 15 15 90 CFL0011 
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- Các kiến thức cơ bản về Ngôn ngữ 

như: các thì ở thể bị động (hiện tại đơn 

giản, quá khứ đơn), thì hiện tại hoàn 

thành với ý nghĩa dùng để thông báo 

tin tức; các cấu trúc cơ bản (“used 

to…”, câu điều kiện, câu gián tiếp); 

-  Các đại từ quan hệ (who, which, 

that, where);  

- Từ vựng về các chủ đề như công 

việc, du lịch, thời gian rảnh rỗi, gia 

đình, sở thích, mua sắm, thời trang, 

tội phạm, tiền bạc, các sự kiện đang 

diễn ra; 

- Làm quen với định dạng đề thi đánh 

giá năng lực sử dụng Tiếng Anh ở 

trình độ B1 theo quy định của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo. 

Bên cạnh đó sinh viên được học cách 

cấu tạo và sử dụng các động từ thường 

được sử dụng trong câu bị động, các 

cụm từ bằng phương thức kết hợp 

động từ + danh từ, mạo từ (a, an, the, 

Ø), các từ nối (first, next, then, etc.) 

trong diễn đạt; các từ nối, hiện tượng 
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nối âm, trọng âm của từ, trọng âm của 

câu, phụ âm cuối cũng được đề cập 

đến và được thực hành thông qua các 

hoạt động Nghe, Nói, Đọc, Viết. 

III. Tin - Công nghệ - Môi 

trường 
8  78 12 30 240   

9 INC0002 
Tin học cơ bản 

1 
3 

Tin học cơ bản 1 là học phần thuộc 

khối kiến thức cơ bản trong chương 

trình đào tạo trình độ đại học các 

ngành đào tạo không chuyên Tin học. 

Học phần cung cấp kiến thức cơ bản 

về sử dụng máy tính, cách thức hoạt 

động của máy tính, khái niệm về 

thông tin và dữ liệu, cách tổ chức và 

biểu diễn thông tin; kiến trúc và 

những thành phần cơ bản của máy 

tính, sử dụng hệ điều hành Windows, 

an toàn bảo mật thông tin cơ bản, sử 

dụng Internet, emai. 

29 1 15 90   

10 INC0003 
Tin học cơ bản 

2 
3 

Tin học cơ bản 2 là học phần thuộc 

khối kiến thức cơ bản trong chương 

trình đào tạo trình độ đại học các 

ngành đào tạo không chuyên Tin học. 

Học phần cung cấp kiến thức cơ bản 

29 1 15 90   
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về  trong công tác văn phòng, soạn 

thảo và xử lý văn bản sử dụng phần 

mềm Microsoft Word; kiến thức cơ 

bản về bảng tính và sử dụng phần 

mềm bảng tính Microsoft Excel; kiến 

thức cơ bản về bài thuyết trình, trình 

chiếu và sử dụng phần mềm trình 

chiếu Microsoft PowerPoint 

11 SLF0002 

Môi trường và 

phát triển bền 

vững 

2 

Môi trường và PTBV là học phần 

thuộc khối kiến thức giáo dục đại 

cương trong chương trình đào tạo 

trình độ đại học. Học phần trang bị 

cho sinh viên kiến thức về mối quan 

hệ giữa con người với môi trường và 

phát triển. Nội dung của học phần 

gồm những kiến thức cơ bản về môi 

trường, mối quan hệ giữa con người 

và môi trường trong thực tiễn; bản 

chất của PTBV, nguyên tắc, mục tiêu, 

cách đánh giá PTBV trên thế giới và 

thực tiễn PTBV ở Việt Nam; kiến 

thức khái quát về QLNN về BVMT 

nhằm PTBV. 

20 10 0 60   

IV. Pháp luật 3  30 15 0 90   
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12 SLF0004 
Pháp luật đại 

cương 
3 

Pháp luật đại cương là học phần 

thuộc khối kiến thức cơ bản trong 

chương trình đào tạo trình độ đại học, 

nhằm cung cấp những kiến thức lý 

luận cơ bản nhất về nhà nước và pháp 

luật như: nguồn gốc, bản chất, chức 

năng, hình thức, kiểu, vai trò của nhà 

nước và pháp luật nói chung và Nhà 

nước cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt 

Nam nói riêng; quy phạm pháp luật; 

hệ thống văn bản quy phạm pháp luật; 

quan hệ pháp luật; thực hiện pháp 

luật; vi phạm pháp luật; trách nhiệm 

pháp lý; pháp chế xã hội chủ nghĩa, 

phòng và chống tham nhũng, đồng 

thời giới thiệu một số lĩnh vực pháp 

luật trong hệ thống pháp luật Việt 

Nam như: Luật Hiến pháp, luật Hành 

chính, luật Hình sự, luật Dân sự, luật 

Hôn nhân và gia đình, luật Kinh 

doanh và Thương mại, luật Bảo hiểm 

xã hội... 

30 15 0 90   

V. Giáo dục thể chất 3  3 0 84 45   
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13 CIF0010 
Giáo dục thể 

chất 
3 

Giáo dục thể chất là học phần thuộc 

khối kiến thức giáo dục đại cương 

trong chương trình đào tạo trình độ 

đại học, học phần trang bị cho sinh 

viên những kiến thức cơ bản về lý 

luận và phương pháp giáo dục thể 

chất, nguyên lý kỹ thuật của một số 

môn thể thao, phương pháp tập luyện 

- thi đấu và rèn cho sinh viên có thói 

quen tập luyện TDTT hàng ngày. Qua 

đó, giúp cho sinh viên nâng cao thể 

chất đạt tiêu chuẩn thể lực theo quy 

định của Bộ Giáo dục và đào tạo cũng 

như tham gia được các phong trào 

TDTT quần chúng trong và ngoài Nhà 

trường. 

3 0 84 45   

VI. Giáo dục quốc phòng, an 

ninh 
8  100 25 40 240   

14 CIF0009 
Giáo dục quốc 

phòng 
8 

Học phần có 08 ĐVHT bao gồm 03 

Modul: 

- MODULE: CIF0009-01 (Đường lối 

quân sự của Đảng) có 03 ĐVHT, bao 

gồm: những vấn đề cơ bản Học thuyết 

Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh 

100 25 40 240   
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về chiến tranh, quân đội và bảo vệ Tổ 

quốc; các quan điểm của Đảng về 

chiến tranh nhân dân, xây dựng lực 

lượng vũ trang, nền quốc phòng toàn 

dân, an ninh nhân dân; các quan điểm 

của Đảng về kết hợp phát triển kinh tế 

- xã hội với tăng cường củng cố quốc 

phòng, an ninh; lịch sử nghệ thuật 

quân sự Việt Nam qua các thời kỳ; 

- MODULE: CIF0009-02 (Công tác 

quốc phòng – an ninh) có 02 ĐVHT, 

đề cập đến các nội dung: phòng chống 

chiến lược diễn biến hòa bình, bạo 

loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối 

với cách mạnh Việt Nam; phòng 

chống địch tiến công hỏa lực bằng vũ 

khí công nghệ cao; xây dựng lực 

lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên 

và động viên công nghiệp; xây dựng 

và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên 

giới Quốc gia; một số nội dung về dân 

tộc, tôn giáo và đấu tranh phòng 

chống địch lợi dụng vận đề dân tộc, 

tôn giáo chống phá cách mạng Việt 

nam; những vấn đề về bảo vệ an ninh 
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Quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã 

hội; xây dựng phong trào toàn dân bảo 

vệ an ninh Tổ quốc; những vấn đề cơ 

bản về đấu tranh phòng chống tội 

phạm và tệ nạn xã hội; 

- MODULE: CIF0009-03 (Quân sự 

chung, chiến thuật và kỹ thuật bắn 

súng tiểu liên AK) có 03 ĐVHT, bao 

gồm: đội ngũ đơn vị và ba môn quân 

sự phối hợp; sử dụng bản đồ địa hình 

quân sự; giới thiệu một số loại vũ khí 

bộ binh; thuốc nổ; phòng chống vũ 

khí hủy diệt lớn; cấp cứu ban đầu vết 

thương chiến tranh băng bó chuyển 

thương; chiến thuật từng người trong 

chiến đấu tiến công địch phòng ngự 

trong công sự, ngoài công sự, tên tốp 

địch co cụm, rút chạy. chiến thuật 

từng người trong chiến đấu phòng 

ngự địch tiến công, cách đánh địch 

sau mỗi lần tiến công thất bại và kỹ 

thuật bắn súng tiểu liên AK (CKC). 

B. KHỐI KIẾN THỨC GIÁO 

DỤC CHUYÊN NGHIỆP 
95  719 204 1530    
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I. Khối kiến thức cơ sở ngành 45  483 151 76    

1.1.Kiến thức theo khối ngành 8  77 37 6    

Bắt buộc 4  37 17 6    

15 CIF0001 

Phương pháp 

nghiên cứu 

khoa học 

2 

Học phần Phương pháp nghiên cứu 

khoa học là học phần bắt buộc trong 

khối kiến thức đại cương, học phần 

này chứa đựng những kiến thức cơ bản 

về khoa học và nghiên cứu khoa học, 

trình tự lôgic của nghiên cứu khoa học, 

phương pháp thu thập, xử lý thông tin 

trong nghiên cứu khoa học, trình bày 

luận điểm khoa học, tổ chức thực hiện 

đề tài nghiên cứu khoa học và đạo đức 

khoa học. Ngoài ra, phần vận dụng lý 

thuyết vào thực hành (chọn đề tài, xây 

dựng đề cương nghiên cứu, áp dụng 

các phương pháp  thu thập và xử lý 

thông tin để thực hiện đề tài cụ thể, 

thuyết trình khoa học..) sẽ hình thành 

kỹ năng nghiên cứu khoa học, đạo đức 

khoa học cho sinh viên. 

 Sau khi nghiên cứu học phần này, 

sinh viên có thể tiến hành nghiên cứu 

16 11 3 60 PSF0005 
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độc lập một đề tài cụ thể và trình bày 

được kết quả nghiên cứu. Đây là cơ sở 

để người học có thể triển khai các đề 

tài tiểu luận, khóa luận tốt nghiệp của 

chuyên ngành đang được đào tạo và 

và tham gia các nghiên cứu khoa học 

khác. 

16 CIF0002 
Cơ sở văn hóa 

Việt Nam 
2 

Học phần Cơ sở văn hoá Việt Nam 

thuộc khối kiến thức giáo dục đại 

cương, cung cấp cho sinh viên một số 

khái niệm và những kiến thức cơ bản 

giúp sinh viên nhận thức được những 

đặc trưng cơ bản của văn hóa Việt 

Nam qua các giai đoạn lịch sử và theo 

không gian lãnh thổ. Từ đây có thể 

hiểu được con người Việt Nam qua 

việc sáng tạo các giá trị văn hóa cổ 

truyền và hiện đại.  

Học phần có ý nghĩa thiết thực về 

khoa học và hoạt động thực tiễn, góp 

phần hệ thống, bổ sung những vấn đề 

về lý thuyết và phương pháp luận tiếp 

cận nghiên cứu văn hoá Việt Nam, 

ngoài ra còn góp phần vào việc bảo 

21 6 3 60   
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tồn và kế thừa các giá trị văn hoá 

truyền thống của dân tộc.         

Tự chọn 4  40 20 0    

17 CIF1026 
Tâm lý học 

quản lý 
2 

Học phần Tâm lý học quản lý cung 

cấp cho sinh viên những tri thức cơ 

bản, có hệ thống về Tâm lý học quản 

lý như: đối tượng, nhiệm vụ, phương 

pháp nghiên cứu Tâm lý học quản lý; 

hoạt động quản lý, giao tiếp trong 

quản lý; nhân cách người quản lý, 

lãnh đạo; phong cách, uy tín của 

người quản lý, lãnh đạo; những khía 

cạnh tâm lý trong công tác tổ chức, 

công tác cán bộ và một số hiện tượng 

tâm lý xã hội phổ biến trong tập thể. 

20 10 0 60   

18 CIF0003 
Xã hội học đại 

cương 
2 

Học phần giới thiệu về đối tượng 

nghiên cứu; cơ cấu và chức năng của 

Xã hội học; nhiệm vụ và phương pháp 

nghiên cứu xã hội học; các yếu tố cơ 

bản cấu trúc nên xã hội; tổ chức và 

thiết chế xã hội; văn hóa và xã hội 

hóa; biến đổi xã hội và một số lĩnh 

vực nghiên cứu trọng tâm của xã hội 

học. 

20 10 0 60   
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19 CIF1027 
Lịch sử văn 

minh thế giới 
2 

Học phần cung cấp cho người học hệ 

thống kiến thức về lịch sử phát triển 

của văn minh nhân loại: Bao gồm các 

nền văn minh lớn của phương Đông 

và phương Tây thời cổ - trung đại; sự 

xuất hiện của văn minh công nghiệp 

và ý nghĩa to lớn của nó; sự phát triển 

vượt bậc của văn minh loài người từ 

thế kỷ XX. 

20 10 0 60   

20 ASF1009 
Tiếng Việt thực 

hành 
2 

Tiếng Việt thực hành là học phần 

thuộc khối kiến thức giáo dục đại 

cương trong chương trình đào tạo 

trình độ đại học. Học phần trang bị 

cho sinh viên kiến thức về tiếng Việt 

ứng dụng làm phương tiện giao tiếp. 

Nội dung cơ bản của học phần gồm 

những kiến thức khái quát về văn bản, 

tạo lập văn bản, thuật lại nội dung văn 

bản, chữ viết trên văn bản và yêu cầu 

dùng từ, câu trong hoạt động giao 

tiếp.  

20 10 0 60   

21 CIF1012 

Thông tin phục 

vụ lãnh đạo và 

quản lý 

2 

Thông tin phục vụ lãnh đạo và quản 

lý là học phần thuộc khối kiến thức cơ 

sở ngành trong chương trình đào tạo 

20 10 0 60   
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trình độ đại học ngành Khoa học thư 

viện và ngành Quản lý Văn hóa. Học 

phần trang bị cho sinh viên các kiến 

thức cơ bản về tổ chức và hoạt động 

thông tin phục vụ lãnh đạo và quản lý. 

Nội dung bao gồm: Các khái niệm cơ 

bản về thông tin quản lý và hệ thống 

thông tin quản lý; đặc điểm của thông 

tin phục vụ lãnh đạo và quản lý; mối 

quan hệ giữa thông tin và hệ thống 

quản lý; phương pháp tổ chức hoạt 

động thông tin phục vụ lãnh đạo và 

quản lý; phương pháp thực hiện các 

khâu nghiệp vụ đảm bảo thông tin cho 

hoạt động lãnh đạo và quản lý; các 

yếu tố cơ bản cho đảm bảo thông tin 

phục vụ lãnh đạo và quản lý (Nhân lực 

thông tin, cơ sở vật chất kỹ thuật và 

hạ tầng công nghệ, sản phẩm và dịch 

vụ thông tin); các yêu cầu cho đảm 

bảo hiệu quả và chất lượng phục vụ 

thông tin quản lý; những trở ngại của 

quá trình đảm bảo thông tin phục vụ 

hoạt động lãnh đạo và quản lý. 
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22 PSF0005 
Lôgíc hình 

thức 
2 

Học phần cung cấp cho sinh viên 

những hiểu biết cơ bản về khái niệm, 

đối tượng, đặc trưng và ý nghĩa của 

lôgic hình thức; các quy luật và hình 

thức của tư duy; các vấn đề về chứng 

minh và bác bỏ. 

Học phần cung cấp những kiến thức 

cơ bản về logic hình thức giúp sinh 

viên có nền tảng kiến thức có thể tiếp 

cận và nghiên cứu các môn khoa học 

xã hội như: Phương pháp nghiên cứu 

khoa học, Luật học, Xã hội học, Tâm 

lý học, Văn hóa học..; vận dụng vào 

lĩnh vực chuyên ngành nội vụ để tránh 

những sai lầm trong tư duy và trình 

bày vấn đề. 

20 10 0 60   

1.2.Kiến thức theo lĩnh vực 17  201 54 0    

Bắt buộc 9  113 22 0    

23 CIF2159 
Nhập môn du 

lịch 
3 

Học phần cung cấp cho sinh viên các 

kiến thức nền tảng mang tính khái 

quát và tổng hợp nhất về ngành du 

lịch; Các kiến thức mang tính chất 

định hướng nghề nghiệp và phát triển 

45 0 0 90   
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bản thân để thành công trong quá trình 

học tập cũng như nghề nghiệp sau khi 

ra trường. Qua đó, người học có thể 

nhận diện và giải thích được các hiện 

tượng, bản chất của hoạt động du lịch 

đồng thời hình thành thái độ đam mê, 

ý thức trách nhiệm và định hướng học 

tập, phát triển nghề nghiệp cho bản 

thân. 

24 CIF2176 Địa lý du lịch 2 

Học phần cung cấp hệ thống các kiến 

thức cơ bản về hệ thống lãnh thổ du 

lịch (hệ thống phân vùng, phân vị 

trong du lịch) cho sinh viên ngành du 

lịch, quản trị kinh doanh dịch vụ và lữ 

hành, ngành quản trị và kinh doanh 

khách sạn. Với cách tiếp cận điểm 

đến, người học có khả năng phân tích, 

đánh giá các điều kiện phát triển du 

lịch ở từng điểm du lịch, từng vùng du 

lịch cụ thể, từ đó định hướng hình 

thành và xây dựng các chương trình 

du lịch, góp phần phát triển năng lực 

thực hiện, điều hành, quản lý hoạt 

động du lịch.  Học phần cung cấp các 

kĩ năng nhằm tăng khả năng thành 

24 6 0 60   
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công của người làm du lịch tương lai 

bằng cách nhận thức được trách 

nhiệm của người làm nghề du lịch, từ 

đó đưa ra các ứng xử, thái độ tích cực 

trong giao tiếp và hành động. 

25 CIF1045 
Địa lý kinh tế-

xã hội thế giới 
2 

Học phần Địa lí kinh tế xã hội thế giới 

thuộc khối kiến thức cơ sở ngành 

trong chương trình đào tạo trình độ 

đại học ngành Quản trị dịch vụ du lịch 

và lữ hành. Học phần cung cấp cho 

sinh viên những vấn đề về kinh tế xã 

hội thế giới chủ yếu trong thời kì hiện 

đại, một số đặc điểm cơ bản về nguồn 

lực phát triển kinh tế xã hội, tổng quan 

nền kinh tế, các ngành kinh tế, các 

vùng kinh tế của một số quốc gia tiêu 

biểu trên thế giới. 

20 10 0 60   

26 CIF2103 
Pháp luật về du 

lịch 
2 

Học phần Luật Du lịch thuộc khối 

kiến thức chuyên ngành trong chương 

trình đào tạo trình độ đại học ngành 

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành. 

Môn học giới thiệu khái quát về du 

lịch, những kiến thức liên quan đến 

trách nhiệm pháp lý của các chủ thể 

24 6 0 60   
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tham gia vào hoạt động du lịch: khách 

du lịch, chủ thể kinh doanh du lịch, 

người lao động trong lĩnh vực du lịch, 

chủ thể quản lý nhà nước trong lĩnh 

vực du lịch. Học phần cung cấp các 

quy tắc ứng xử văn minh du lịch – nội 

dung cần thiết cho các chủ thể nào khi 

tham gia vào hoạt động du lịch. 

Tự chọn  8  88 32 0    

Nhóm 1 (Chọn 1 trong 2 học phần) 2  22 8 0    

27 CIF1044 
Nghi thức xã 

hội 
2 

Học phần cung cấp cho người học 

những kiến thức và quy tắc trong giao 

tiếp và ứng xử một cách văn minh, 

lịch sự, có văn hóa như cách đi lại, nói 

năng, cử chỉ, điệu bộ, trang phục, cách 

ngồi, cách ăn, ứng xử với mọi 

người,… từ đó, giúp người học rèn 

luyện thái độ và tác phong chuyên 

nghiệp, chu đáo, cẩn thận của người 

làm nghề dịch vụ. 

22 8 0 60   

28 OMF2006 
Kỹ năng giao 

tiếp 
2 

Học phần Kỹ năng giao tiếp trang bị 

cho sinh viên kiến thức cơ bản về giao 

tiếp, kỹ năng giao tiếp và sử dụng các 

22 8 0 60   
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phương tiện giao tiếp hiệu quả như: 

Khái niệm giao tiếp, kỹ năng giao 

tiếp, phân loại giao tiếp, nguyên tắc 

của kỹ năng giao tiếp, phong cách 

giao tiếp. Đồng thời giúp sinh viên rèn 

luyện, vận dụng những kỹ năng giao 

tiếp cơ bản vào thực tiễn: kỹ năng 

lắng nghe, kỹ năng nói, kỹ năng đọc, 

kỹ năng viết, kỹ năng thuyết trình, 

thuyết phục và một số nghi thức giao 

tiếp cơ bản. 

Nhóm 2 (Chọn 1 trong 2 học phần) 3  36 9 0    

29 CIF2134 Kinh tế du lịch 3 

Học phần cung cấp cho người học 

những kiến thức về các phương pháp 

luận trong nghiên cứu kinh tế du lịch, 

cách thức xác định và phân tích những 

biến số kinh tế cơ bản trong thị trường 

du lịch như cung du lịch, cầu du lịch 

và đầu tư ngành du lịch…Học phần 

cũng giúp người học hiểu vai trò của 

kinh tế du lịch trong tổng thể nền kinh 

tế chung của điểm đến. Qua đó, người 

học có thể phân tích được những kiến 

thức cơ sở về kinh tế vào hoạt động 

36 9 0 90   
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quản trị kinh doanh du lịch. 

30 CIF2067 
Văn hóa doanh 

nghiệp 
3 

Văn hóa doanh nghiệp là học phần bắt 

buộc thuộc khối kiến thức chuyên 

ngành trong chương trình đạo tạo 

chính qui trình độ đại học ngành Quản 

lý văn hóa. Học phần cung cấp cho 

sinh viên hệ thống kiến thức cơ bản 

bao gồm: Tổng quan về doanh nghiệp 

và văn hóa doanh nghiệp; cấu trúc và 

biểu hiện của văn hóa doanh nghiệp; 

đạo đức kinh doanh và trách nhiệm xã 

hội của doanh nghiệp; quy trình xây 

dựng văn hóa doanh nghiệp và xây 

dựng doanh nghiệp trong thời kỳ hội 

nhập. 

36 9 0 90   

Nhóm 3 (Chọn 1 trong 2 học phần) 3  36 9 0    

31 OMF1002 Quản trị học 3 

Học phần Quản trị học thuộc khối 

kiến thức cơ sở ngành trong chương 

trình đào tạo trình độ đại học ngành 

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành. 

Học phần cung cấp cho người học một 

số vấn đề cơ bản về quản trị học như: 

bản chất của quản trị; chức năng lập 

kế hoạch, tổ chức, lãnh đạo, kiểm tra; 

30 15 0 90   
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một số vấn đề trong quản trị học hiện 

đại. 

32 HRF2019 
Quản trị nhân 

lực đại cương 
3 

Học phần Quản trị nguồn nhân lực 

thuộc khối kiến thức chuyên ngành 

trong chương trình đào tạo cử nhân 

ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ 

hành. Học phần giới thiệu các hoạt 

động chủ yếu của quản trị nhân lực 

trong doanh nghiệp lữ hành, bao gồm: 

hoạch định nhân lực; thiết kế và phân 

tích công việc; tuyển dụng; bố trí, sử 

dụng; đào tạo, phát triển nhân lực; 

đánh giá thực hiện công việc và tạo 

động lực cho người lao động.       

30 15 0 90   

1.3. Kiến thức theo nhóm ngành 20  205 60 70    

Bắt buộc 12  135 30 30    

33 CIF2135 
Tâm lý học du 

lịch 
2 

Học phần trang bị cho người học 

những nội dung cơ bản và có hệ thống 

về tâm lý giao tiếp trong du lịch; Các 

hiện tượng tâm lý xã hội tác động phổ 

biến trong du lịch; Những nét đặc 

trưng tâm lý xã hội của khách du lịch. 

30 0 0 60   
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34 CIF2100 
Marketing du 

lịch 
2 

Marketing du lịch là học phần bắt 

buộc thuộc khối kiến thức chuyên 

ngành trong chương trình đào tạo đại 

học chính quy, đại học liên thông và 

cao đẳng chính quy chuyên ngành Du 

lịch. Học phần này trang bị cho người 

học những vấn đề cơ bản như: khái 

niệm cơ bản, vai trò, bản chất của 

marketing và những ứng dụng của nó 

trong du lịch, phân tích mục đích và 

tiến trình lập kế hoạch Marketing; 

nghiên cứu môi trường, nghiên cứu 

thị trường, xác định thị trường mục 

tiêu và định vị; chiến lược sản phẩm, 

chiến lược giá, chiến lược phân phối, 

chiến lược xúc tiến gắn nội dung học 

với thực tiễn. 

24 6 0 60   

35 CIF2131 
Tài nguyên du 

lịch  
3 

Học phần trang bị cho sinh viên 

những kiến thức cơ bản về tài nguyên 

du lịch nói chung và các kiến thức về 

những nhân tố tác động đến tài 

nguyên du lịch, Tài nguyên du lịch 

Việt Nam, định hướng và giải pháp 

phát triển bền vững tài nguyên du lịch 

36 9 0 90   
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Việt Nam. Để từ đó sinh viên có ý 

thức, trách nhiệm về việc tuyên 

truyền, bảo vệ, gìn giữ và phát triển 

tài nguyên và môi trường du lịch Việt 

Nam trong cộng đồng. 

36 CIF2096 
Tuyến điểm du 

lịch Việt Nam 
2 

Học phần cung cấp cho người học 

những kiến thức về điểm, tuyến du 

lịch trên phạm vi lãnh thổ Việt Nam. 

Từ đó người học tích lũy kiến thức về 

các điểm du lịch, tuyến du lịch phục 

vụ cho công việc; làm cơ sở cho học 

tập, nghiên cứu các môn học khác tốt 

hơn. 

24 6 0 60 
 

37 CIF2011 
Tổ chức sự 

kiện 
3 

Học phần Tổ chức sự kiện cung cấp 

cho người học hệ thống kiến thức cơ 

bản về những vấn đề chung về sự kiện 

và tổ chức sự kiện; quy trình chung về 

tổ chức sự kiện với những kiến thức 

xây dựng ý tưởng sự kiện, lập kế 

hoạch tổ chức sự kiện, truyền thông 

sự kiện, xây dựng kịch bản sự kiện....; 

chuẩn bị hậu cần; triển khai thực hiện 

sự kiện trên thực tế. Học phần đồng 

thời rèn luyện cho sinh viên kỹ năng 

21 9 30 90 
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tổ chức, kỹ năng tư duy tổng hợp, kỹ 

năng lập kế hoạch, kỹ năng truyền 

thông, kỹ năng làm việc nhóm và kỹ 

năng sáng tạo. Giúp sinh viên hiểu và 

thực hiện được quy trình tổ chức một 

sự kiện, cách thức, phong cách, đặc 

điểm của một sự kiện cụ thể.  

Tự chọn 8  70 30 40  
 

Nhóm 1 (chọn 1 trong 2 HP) 2  10 0 40  
 

38 CIF2181 
Du lịch thông 

minh 
2 

Học phần trang bị cho người học các 

kiến thức về: Khái quát về sự phát 

triển du lịch thông minh hiện nay trên 

toàn thế giới và Việt Nam; Các yêu 

cầu và nền tảng công nghệ phát triển 

du lich thông minh; Các ứng dụng 

công nghệ hiện đại của cách mạng 4.0 

vào hoạt động kinh doanh và phát 

triển du lịch hiện nay. 

10 0 40 60 
 

39 INC2042  trong du lịch 2 

Môn học Tin học ứng dụng trong du 

lịch cung cấp cho sinh viên các kiến 

thức chuyên sâu về bộ công cụ 

Microsoft Office (Word, Excel, 

Power Point) để sinh viên có thể sử 

10 0 40 60 
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dụng như một công cụ hữu ích hỗ trợ 

hiệu quả cho việc học tất các môn học 

khác cũng như khi đi làm. Sinh viên 

có kiến thức tổng quan về các ứng 

dụng của tin học vào trong ngành du 

lịch lữ hành, các hệ thống thông tin 

khách sạn – nhà hàng và cài đặt thử 

một số phần mềm quản lý khách sạn, 

nhà hàng.  

Nhóm 2 (chọn 1 trong 2 HP) 3  30 15 0  
 

40 CIF2179 
Du lịch bền 

vững 
3 

Học phần nhằm trang bị cho sinh 

viên những kiến thức cơ bản về 

mối quan hệ giữa du lịch và môi 

trường, tác động của du lịch đối 

với môi trường, những nguyên 

tắc, mục tiêu cơ bản của phát triển 

du lịch bền vững, cũng như các 

loại hình du lịch hướng tới sự phát 

triển bền vững. Đồng thời học 

phần cũng cung cấp cho người 

học những kiến thức về du lịch 

bền vững ở những vùng sinh thái 

nhạy cảm.  

30 15 0 90 
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41  CIF2182 
Du lịch có 

trách nhiệm 
3 

Học phần Du lịch có trách nhiệm 

thuộc khối kiến thức chuyên ngành 

trong chương trình đào tạo trình độ 

đại học ngành Quản trị dịch vụ du lịch 

và lữ hành. Học phần cung cấp cho 

sinh viên những kiến thức cơ bản về 

du lịch có trách nhiệm; giúp người 

học hiểu được vai trò của các chủ thể 

trong việc thực hiện du lịch có trách 

nhiệm, từ đó có những ứng xử phù 

hợp với xu thế phát triển bền vững của 

ngành du lịch hiện nay.  

30 15 0 90 
 

Nhóm 3 (chọn 1 trong 2 HP) 3  30 15 0  
 

42 CIF2082 
Văn hóa dân 

gian Việt Nam 
3 

Học phần Văn hoá dân gian Việt Nam 

thuộc khối kiến thức giáo dục cơ sở 

ngành, trong chương trình đào tạo bậc 

Đại học ngành Quản lý văn hóa, trang 

bị cho sinh viên những kiến thức và lí 

luận cơ bản về văn hoá dân gian Việt 

Nam trong quá trình nhận thức hiện 

thực và phát triển đời sống tinh thần 

xã hội; giúp sinh viên nhận thức được 

những thành tố, phạm trù, đặc trưng 

cơ bản của văn hóa dân gian Việt 

30 15 0 90 
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Nam, vị trí và vai trò của văn hóa dân 

gian trong nền văn hóa dân tộc. 

43 CIF1032 

Văn hóa các 

dân tộc thiểu số 

Việt Nam  

3 

Văn hóa các dân tộc thiểu số là học 

phần tự chọn thuộc khối kiến thức cơ 

sở ngành trong chương trình đào tạo 

đại học ngành Quản lý văn hóa, Văn 

hóa học, Văn hóa du lịch, Văn hóa 

truyền thông, Văn hóa doanh nghiệp. 

Học phần này hệ thống hóa và cung 

cấp cho người học những kiến thức cơ 

bản như: Các khái niệm chính yếu liên 

quan đến tộc người, dân tộc; Những 

vấn đề chung của cộng đồng các dân 

tộc thiểu số ở Việt Nam; Tên gọi (tộc 

danh), nguồn gốc lịch sử, dân số và 

phân bổ dân cư; Các đặc điểm cơ bản 

về văn hóa vật chất, văn hóa tinh thần, 

văn hóa xã hội  của các dân tộc thiểu 

số ở Việt Nam. 

30 15 0 90 
 

II. Khối kiến thức ngành 40  226 53 894  
 

Bắt buộc 24  109 35 684  
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44 CIF2102 

Nghiệp vụ 

hướng dẫn du 

lịch 

4 

Môn học cung cấp cho sinh viên 

những kiến thức cơ bản của nghiệp vụ 

hướng dẫn du lịch như: Phương pháp 

tổ chức và thực hiện các hoạt động 

hướng dẫn du lịch (tổ chức gặp mặt 

đón đoàn, bố trí lưu trú, ăn uống, tham 

quan…), phương pháp nghiên cứu để 

hiểu tâm lý, nhu cầu của khách du 

lịch. Từ đó phục vụ tốt nhất nhu cầu 

của khách du lịch trong quá trình du 

lịch. 

22 8 60 120 
 

45 CIF2097 

Thiết kế, điều 

hành tour du 

lịch 

3 

Thiết kế và điều hành chương trình du 

lịch cung cấp kiến thức chuyên ngành 

về lữ hành như: nguồn gốc, vai trò, ý 

nghĩa và đặc thù của thiết kế và điều 

hành chương trình du lịch; các loại 

hình chương trình du lịch ...; Các kiến 

thức chuyên ngành về nghiệp vụ của 

điều hành viên gồm: nguyên tắc, quy 

trình và kỹ năng thiết kế chương trình 

du lịch; những nghiệp vụ chi tiết của 

điều hành tour du lịch.  

21 9 30 90 
 

46 CIF2101 
Nghiệp vụ lữ 

hành 
3 

Nghiệp vụ lữ hành là học phần bắt 

buộc thuộc khối kiến thức chuyên 
21 9 30 90 
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ngành trong chương trình đào tạo đại 

học chuyên ngành Văn hóa du lịch. 

Học phần sẽ cung cấp cho sinh viên 

lượng kiến thức chung về ngành dịch 

vụ lữ hành, trong đó bao gồm cả kiến 

thức cơ bản và kiến thức nghiệp vụ 

ứng dụng; Giúp sinh viên có hiểu biết 

về quá trình hình thành, vai trò của Lữ 

hành đối với ngành Du lịch, đồng thời 

là nền tảng cho sinh viên tiếp cận với 

các nghiệp vụ của từng yếu tố cấu 

thành nên dịch vụ Lữ hành… từ đó 

làm cơ sở cho sinh viên rèn luyện các 

nghiệp vụ chuyên sâu.   

47 CIF2183 
Quản trị kinh 

doanh lữ hành 
3 

Học phần Quản trị kinh doanh lữ hành 

thuộc khối kiến thức chuyên ngành 

trong chương trình đào tạo tình độ cử 

nhân ngành Quản trị dịch vụ du lịch 

và lữ hành. Học phần cung cấp cho 

người học những kiến thức tổng quan 

về quản trị kinh doanh lữ hành, qua đó 

người học có tư duy về quản trị và 

từng bước hình thành kỹ năng quản trị 

trong kinh doanh dịch vụ du lịch và lữ 

hành. Học phần cũng góp phần bồi 

36 9 0 90 
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dưỡng đam mê của người học đối với 

ngành nghề đã lựa chọn. 

48 CIF2184 

Tham quan 

tuyến điểm du 

lịch 

2 

Tham quan tuyến điểm du lịch là học 

phần thực hành đầu tiên của chương 

trình đào tạo. Học phần giúp sinh viên 

củng cố những hiểu biết về tuyến 

điểm du lịch (khái niệm tuyến du lịch, 

điểm du lịch; những giá trị văn hóa, tự 

nhiên của tuyến điểm được tham 

quan; đặc điểm của cơ sở vật chất kỹ 

thuật du lịch và chất lượng dịch vụ du 

lịch trên tuyến điểm), giúp người học 

hình dung được nghề nghiệp tương 

lai, góp phần hình thành thái độ nghề 

nghiệp đúng đắn và tạo dựng lòng yêu 

nghề. 

0 0 60 60 
 

49 CIF2185 
Thực tập 

nghiệp vụ 1 
4 

Học phần này cung cấp cho người học 

những hiểu biết thực tế về điều kiện 

kinh doanh lữ hành. Ngoài ra, thông 

qua hoạt động trải nghiệm, người học 

có cơ hội được tìm hiểu về đặc điểm 

lao động và yêu cầu nghề nghiệp 

trong kinh doanh lữ hành.  Qua đó, 

giúp người học định hướng tốt hơn về 

4 0 224 60 
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việc lựa chọn nghề nghiệp và phát 

triển bản thân trong tương lai. 

50 CIF2186 
Thực tập 

nghiệp vụ 2 
5 

Học phần này cung cấp cho người học 

những hiểu biết thực tế, chuyên sâu về 

hoạt động của một bộ phận trong 

doanh nghiệp lữ hành. Dưới sự hướng 

dẫn của người có chuyên môn, nghiệp 

vụ trong doanh nghiệp, người học 

được tiếp cận với môi trường làm việc 

chuyên nghiệp, có cơ hội vận dụng 

các kiến thức lý thuyết vào thực tiễn 

để thực hiện các công việc cụ thể và 

thực tế tại doanh nghiệp. Đây là cơ hội 

để người học bổ sung kiến thức, rèn 

luyện kỹ năng, tiếp thu kinh nghiệm, 

bồi dưỡng niềm đam mê đối với vị trí 

nghề nghiệp mà người học đã lựa 

chọn. 

5 0 280 70 
 

Tự chọn  16  117 18 210  
 

Nhóm 1 (chọn 1 trong 2HP) 2  15 0 30  
 

51 CIF2175 

Thanh toán 

quốc tế trong 

du lịch 

2 

Học phần nhằm trang bị cho sinh viên 

những kiến thức cơ bản về mối quan 

hệ giữa du lịch và môi trường, tác 

15 0 30 60 
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động của du lịch đối với môi trường, 

những nguyên tắc, mục tiêu cơ bản 

của phát triển du lịch bền vững, cũng 

như các loại hình du lịch hướng tới sự 

phát triển bền vững. Đồng thời học 

phần cũng cung cấp cho người học 

những kiến thức về du lịch bền vững 

ở những vùng sinh thái nhạy cảm. 

52  CIF2187 
Khởi tạo doanh 

nghiệp du lịch 
2 

Nội dung học phần gồm 6 chương, 

trình bày quy trình và phương pháp 

khởi sự kinh doanh từ những bước 

đơn giản và thực tiễn để sinh viên có 

thể tạo lập được một doanh nghiệp 

cho riêng mình sau khi ra trường.  

15 0 30 60 
 

Nhóm 2 (chọn 1 trong 2 HP) 2  0 0 60  
 

53 CIF2106 

Kỹ năng hoạt 

náo trong du 

lịch 

2 

Học phần nhằm phát triển những kỹ 

năng cần thiết cho sinh viên chuyên 

ngành văn hóa du lịch. Học phần 

mang tính thực tiễn cao đặc biệt thích 

hợp cho những sinh viên có khuynh 

hướng chọn hướng dẫn viên du lịch là 

công việc tương lai. Bên cạnh việc 

định hướng tổ chức theo từng thể loại 

trò chơi, học phần chú trọng khai thác 

0 0 60 60 
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các kỹ năng sinh hoạt tập thể và cộng 

đồng của sinh viên.  

Qua lý thuyết và các trò chơi thực tế 

sinh viên sẽ nhận thức được tầm quan 

trọng của việc tổ chức trò chơi hay 

hoạt náo trong một tour du lịch nhằm 

làm thỏa mãn tối đa nhu cầu của 

khách du lịch và tránh sự mệt mỏi và 

đơn điệu trong một chuyến hành trình 

dài. 

54 CIF2122 

Kỹ năng viết 

kịch bản và dẫn 

chương trình 

2 

Học phần Kỹ năng viết kịch bản và 

MC thuộc kiến thức tự chọn trong 

chuyên ngành Quản lý di sản văn hóa 

và phát triển du lịch, Văn hóa truyền 

thông. Học phần cung cấp cho sinh 

viên một số kiến thức lý luận cơ bản 

về sự kiện, kịch bản sự kiện, MC, các 

bước xây dựng một kịch bản chương 

trình nghệ thuật tổng hợp, kịch bản 

một cuộc trình diễn chuyên đề sân 

khấu hóa, kịch bản truyền hình và kỹ 

năng cơ bản làm MC các sự kiện. 

0 0 60 60 
 

Nhóm 3 (chọn 1 trong 3 HP) 3  36 9 0  
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55 CIF2130 
Xúc tiến du 

lịch 
3 

Học phần trang bị cho sinh viên 

những kiến thức cơ bản về bản chất 

của hoạt động xúc tiến; các công cụ 

xúc tiến cơ bản; tiến trình xây dựng và 

quản lí kế hoạch xúc tiến cho doanh 

nghiệp và sản phẩm du lịch đặc biệt; 

tiến trình xây dựng và quản lí kế 

hoạch quảng cáo; các hình thức quảng 

cáo cơ bản; hình thành và thiết kế 

thông điệp du lịch. 

36 9 0 90 
 

56 CIF2178 

Nghiệp vụ 

trưởng đoàn du 

lịch 

3 

Học phần cung cấp cho người học các 

kiến thức cơ bản về nghiệp vụ trưởng 

đoàn du lịch. Đồng thời, thông qua 

học phần này, người học được làm 

quen với các hoạt động quản lý và 

giám sát đoàn khách, góp phần bồi 

dưỡng lòng đam mê của người học 

đối với nghề trưởng đoàn du lịch. 

36 9 0 90 
 

57 CIF2129 

Tư vấn và bán 

sản phẩm du 

lịch 

3 

Học phần cung cấp cho người học các 

kiến thức về nghiệp vụ tư vấn và bán 

sản phẩm du lịch. Ngoài ra, người học 

được thực hành các nghiệp vụ cơ bản 

khi tư vấn và bán sản phẩm du lịch. 

Qua đó, góp phần hình thành kỹ năng, 

36 9 0 90 
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phẩm chất, thái độ và bồi dưỡng lòng 

đam mê của người học với vị trí nghề 

nghiệp này. 

Nhóm 4 (chọn 1 trong 2HP) 3  15 0 60  
 

58 CIF2188 
Nghiệp vụ lễ 

tân khách sạn 
3 

Học phần giúp người học nắm bắt 

những kiến thức liên quan đến yêu 

cầu, tiêu chuẩn về vệ sinh diện mạo 

của nhân viên lễ tân đồng thời rẻn 

luyện những kỹ năng nghề cơ bản của 

nhân viên lễ tân khách sạn. 

15 0 60 90 
 

59 CIF2189 
Nghiệp vụ 

buồng 
3 

Học phần cung cấp cho sinh viên kiến 

thức, kỹ năng nghiệp vụ cơ bản của 

nhân viên trong bộ phận buồng của 

khách sạn. Từ đó, giúp sinh viên rèn 

luyện thái độ và tác phong chuyên 

nghiệp, chu đáo, cẩn thận của người 

làm nghề dịch vụ.  

15 0 60 90 
 

Nhóm 5 (chọn 1 trong 2 HP) 3  15 0 60  
 

60 CIF2190 
Nghiệp vụ pha 

chế đồ uống 
3 

Cung cấp cho học viên kiến thức 

chung về các loại thức uống, cách 

thức tổ chức làm việc ở tổ pha chế, 

cách thức pha chế các loại thức uống 

có cồn cũng như không cồn. Đồng 

15 0 60 90 
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thời giúp học viên hình thành kỹ năng 

và nghiệp vụ pha chế, tạo ra các loại 

thức uống có sẵn theo công thức hoặc 

sáng tạo hình thành một loại thức 

uống mới theo công thức riêng của 

học viên.   

61 CIF2191 
Nghiệp vụ nhà 

hàng 
3 

Học phần cung cấp cho người học 

những kiến thức, kỹ năng về việc tổ 

chức và phục vụ ăn uống trong nhà 

hàng (theo các các giai đoạn như 

chuẩn bị đón khách; phục vụ khách 

hàng, chăm sóc khách hàng, xử lý các 

tình huống trong quá trình phục vụ  

khách ...). 

15 0 60 90 
 

Nhóm 6 (chọn 1 trong 3 HP) 3  36 9 0  
 

62 CIF2192 

Quản trị kinh 

doanh khách 

sạn 

3 

Môn học này cung cấp cho sinh viên 

những kiến thức cơ bản về quản trị 

kinh doanh khách sạn, bao gồm tổng 

quan về kinh doanh khách sạn, cơ sở 

vật chất kỹ thuật của ngành khách sạn, 

các chức năng quản trị kinh doanh 

trong khách sạn, tổ chức bộ máy và 

quản lý nhân lực trong khách sạn, 

.kinh doanh lưu trú và ăn uống trong 

36 9 0 90 
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khách sạn, quản lý chất lượng dịch vụ, 

quản trị tài chính của khách sạn. 

63 CIF2193 
Quản trị kinh 

doanh nhà hàng 
3 

Môn học này cung cấp cho sinh viên 

kiến thức chung về ngành Quản trị 

nhà hàng và dịch vụ ăn uống, có kiến 

thức chuyên sâu về lĩnh vực quản trị 

kinh doanh nhà hàng; có kỹ năng cơ 

bản để vận dụng trong quản trị kinh 

doanh nhà hàng và dịch vụ ăn uống, 

thực hiện chuyên sâu trong quản trị 

kinh doanh nhà hàng; có khả năng học 

tập và thích ứng với môi trường kinh 

doanh trong điều kiện hội nhập quốc 

tế. 

36 9 0  
 

64 CIF2194 
Quản trị điểm 

đến du lịch 
3 

Môn học này cung cấp cho sinh viên 

kiến thức chung cơ bản về điểm đến 

du lịch, quản trị điểm đến du lịch, tổ 

chức quản trị điểm đến du lịch, 

marketing điểm đến du lịch. Sinh viên 

đánh giá được cơ bản  thực trạng của 

từng thành phần trong chuỗi giá trị 

của điểm đến, hình thành trách nhiệm 

trong việc quản lý điểm đến. 

36 9 0 90 
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III. Khối kiến thức thực tập và 

tốt nghiệp 
10  10 0 560  

 

65 CIF3012 

Thực tập tốt 

nghiệp – 

QTDVDL&LH  

5 

Học phần thực tập tốt nghiệp là cơ hội 

để người học tìm hiểu một cách hoàn 

chỉnh về hoạt động quản trị dịch vụ lữ 

hành trong các công ty du lịch, chuẩn 

bị các kỹ năng cần thiết khi xin việc 

và duy trì công việc. Người học cũng 

sẽ được vận dụng và thực hành tổng 

hợp các kiến thức, kỹ năng và thái độ 

đã được đào tạo để hoàn thành các 

công việc được giao tại các cơ sở thực 

tập.  

5 0 280 70 
 

66 CIF3013 

Khóa luận tốt 

nghiệp – 

QTDVDL&LH 

5 

Học phần này là sự xâu chuỗi, tổng 

hợp của nhiều lĩnh vực kiến thức mà 

sinh viên đã được nghiên cứu và học 

tập. Học phần đề cao tính ứng dụng, 

tính thực tiễn của sinh viên trong quá 

trình nghiên cứu, đồng thời cũng yêu 

cầu nắm bắt được xu hướng và giải 

quyết các vấn đề đặt ra trong ngành 

quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành. 

5 0 280 70 
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Học phần thay thế khóa luận tốt 

nghiệp 
5  66 9 0  

 

67 CIF2105 
Phát triển du 

lịch cộng đồng 
2 

Phát triển du lịch cộng đồng là học 

phần bao gồm những kiến thức cơ bản 

về cộng đồng, du lịch cộng đồng, cách 

thức khai thác các tiềm năng, nguồn 

lực của các địa phương để phát triển 

du lịch cộng đồng; qui trình xây dựng 

các sản phẩm du lịch đặc trưng trên 

một địa bàn cụ thể mang bản sắc và 

dấu ấn cộng đồng, đánh giá tác động 

của hoạt động du lịch đến đời sống 

kinh tế, văn hóa – xã hội của các địa 

phương. Môn học còn giới thiệu một 

số mô hình du lịch cộng đồng trên thế 

giới và Việt Nam đã được triển khai 

để tìm ra mô hình tổ chức và phát triển 

hoạt động DLCĐ phù hợp cho từng 

địa phương. 

30 0 0 60 
 

68 CIF2161 
Quản trị dịch 

vụ du lịch 
3 

Học phần trình bày những vấn đề cơ 

bản, hệ thống, tương đối ngắn gọn, dễ 

hiểu về những vấn đề có liên quan đến 

du lịch như dịch vụ, khách hàng và sự 

hài lòng của khách hàng, hành vi của 

36 9 0 90 
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người tiêu dùng trong du lịch, chất 

lượng dịch vụ, quản lý chất lượng 

dịch vụ và năng suất chất lượng. 

Tổng cộng 127  992 336 1620  0 
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9. Kế hoạch giảng dạy dự kiến 

Học kỳ I: 15 tín chỉ (không tính học phần Giáo dục thể chất) 

ST

T 

Mã học 

phần 
Tên học phần 

Tổng 

tín 

chỉ 

Số giờ tín chỉ Mã 

học 

phần 

tiên 

quyết 

 Lí 

thuyết 

Bài 

tập/ 

thảo 

luận 

Thực 

hành 

Giờ 

tự 

học 

I. Học phần bắt buộc 8          

1 CIF0002 Cơ sở văn hóa Việt Nam 2 21 6 3 
60 

  

2 SLF0004 Pháp luật đại cương 3 30 15 0 90   

3 INC0002 Tin học cơ bản 1 3 29 1 30 90   

4 CIF0010 Giáo dục thể chất 3 3 0 84 45   

II. Học phần tự chọn 
 

         

 Nhóm tự chọn 1 (Sinh viên chọn 1 trong 2 

học phần) 
'3/6       

 
  

1 CIF2082 
Văn hóa dân gian Việt 

Nam 
3 30 15 0 

90 
  

2 CIF1032 
Văn hóa các dân tộc thiểu 

số Việt Nam  
3 30 15 0 

90 
  

 Nhóm tự chọn 2 (Sinh viên chọn 2 trong 6 

học phần)  
'4/12       

 
  

1 CIF1026 Tâm lý học quản lý 2 30 0 0 60   

2 CIF0003 Xã hội học đại cương 2 30 0 0 60   

3 CIF1027 Lịch sử văn minh thế giới 2 20 10 0 60   

4 ASF1009 Tiếng Việt thực hành 2 15 15 0 60   

5 CIF1012 
Thông tin phục vụ lãnh 

đạo và quản lý 
2 30 0 0 

60 
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6 PSF0005 Lôgíc hình thức 2 30 0 0 60   

       
 

 

Học kỳ II: 17 tín chỉ (không tính học phần Giáo dục quốc phòng - an ninh) 

ST

T 

Mã học 

phần 
Tên học phần 

Số tín 

chỉ 

 Số giờ tín chỉ Mã 

học 

phần 

tiên 

quyết 

 Lí 

thuyết 

Bài 

tập/ 

thảo 

luận 

Thực 

hành 

Giờ 

tự 

học 

I. Học phần bắt buộc 14         

1 CIF2159 Nhập môn du lịch 3 45 0 0  90   

2 CIF2131 Tài nguyên du lịch  3 36 9 0 90   

3 SLF0002 
Môi trường và phát triển 

bền vững 
2 20 10 0 60   

4 INC0003 Tin học cơ bản 2 3 29 1 30 90   

5 CIF0009 Giáo dục quốc phòng 8 100 25 40 240   

6 CFL0010 Tiếng Anh 1 3 15 15 30 90   

II. Học phần tự chọn '3/6         

1 CIF2134 Kinh tế du lịch 3 36 9 0 90   

2 CIF2067 Văn hóa doanh nghiệp 3 36 9 0 90   

Học kỳ III: 17 tín chỉ 

ST

T 

Mã học 

phần 
Tên học phần 

Số tín 

chỉ 

 Số giờ tín chỉ Mã 

học 

phần 

tiên 

quyết 

 Lí 

thuyết 

Bài 

tập/ 

thảo 

luận 

Thực 

hành 

Giờ 

tự 

học 
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I. Học phần bắt buộc 15         

1 PSF0007 Triết học Mác – Lênin 3 30 15 0 90   

2 CIF2176 Địa lý du lịch 2 24 6 0 60   

3 CIF1045 
Địa lý kinh tế-xã hội thế 

giới 
2 20 10 0 60   

4 CIF2096 
Tuyến điểm du lịch Việt 

Nam 
2 30 15 15 60   

5 
 CIF1044 

Tham quan tuyến điểm 

du lịch 
2 0 0 60 60 

  

6 CFL0011 Tiếng Anh 2 4 15 15 60 120 
CFL0

010 

II. Học phần tự chọn '2/4         

1 CIF1044  Nghi thức xã hội 2 22 8 0 60   

2 OMF2006 Kỹ năng giao tiếp 2 22 8 0 60   

Học kỳ IV: 17 tín chỉ 

ST

T 

Mã học 

phần 
Tên học phần 

Số tín 

chỉ 

 Số giờ tín chỉ Mã 

học 

phần 

tiên 

quyết 

 Lí 

thuyết 

Bài 

tập/ 

thảo 

luận 

Thực 

hành 

Giờ 

tự 

học 

I. Học phần bắt buộc 13         

1 PSF0009 
Chủ nghĩa xã hội khoa 

học 
2 20 10 0 60   

2 PSF0008 
Kinh tế chính trị Mác – 

Lênin 
2 30 15 0 60   

3 CIF2135 Tâm lý học du lịch 2 30 0 0 60   
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4 CIF2102 
Nghiệp vụ hướng dẫn du 

lịch 
4 22 8 60 120   

5 CFL0012 Tiếng Anh 3 3 15 15 30 90 
CFL0

011 

II. Học phần tự chọn '5/10        

 Nhóm tự chọn 1 (Sinh viên chọn 1 trong 2 

học phần) 
'2/4     

 
  

1 CIF2106 
Kỹ năng hoạt náo trong 

du lịch 
2 0 0   60  

2 CIF2122 
Kỹ năng viết kịch bản và 

dẫn chương trình 
2 0 0 60 60  

 Nhóm tự chọn 2 (Sinh viên chọn 1 trong 2 

học phần) 
'2/4     

 
  

1 CIF2181 Du lịch thông minh 2 24 6   60  

2 
INC2042 

Tin học ứng dụng trong 

du lịch 
2 24 6 0 60  

Học kỳ V: 17 tín chỉ 

ST

T 

Mã học 

phần 
Tên học phần 

 Số 

tín 

chỉ 

Số giờ tín chỉ Mã 

học 

phần 

tiên 

quyết 

 Lí 

thuyết 

Bài 

tập/ 

thảo 

luận 

Thực 

hành 

Giờ 

tự 

học 

I. Học phần bắt buộc 12         

1 PSF0010 
Lịch sử Đảng Cộng sản 

Việt Nam 
2 20 10 0 60   

2 CIF 2011 Tổ chức sự kiện 3 28 3 14 90   

3 CIF2101 Nghiệp vụ lữ hành 3 21 9 30 90   

4  CIF2185 Thực tập nghiệp vụ 1 4 12 0 228 60   
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II. Học phần tự chọn '5/10         

 Nhóm tự chọn 1 (Sinh viên chọn 1 trong 2 

học phần) 
'3/6     

 
   

1 
CIF2190 

Nghiệp vụ pha chế đồ 

uống 
3 15 0 60 90   

2 CIF2191 Nghiệp vụ nhà hàng 3 15 0 60 90   

 Nhóm tự chọn 2 (Sinh viên chọn 1 trong 2 

học phần) 
2/4   

 
  

1 CIF2175 
Thanh toán quốc tế trong 

du lịch 
2 24 6 0 60 

  

2 CIF2187 
Khởi tạo doanh nghiệp du 

lịch 
 2 15 0 30 60 

  

Học kỳ VI: 17  tín chỉ 

ST

T 

Mã học 

phần 
Tên học phần 

Số tín 

chỉ 

 Số giờ tín chỉ Mã 

học 

phần 

tiên 

quyết 

 Lí 

thuyết 

Bài 

tập/ 

thảo 

luận 

Thực 

hành 

Giờ 

tự 

học 

I. Học phần bắt buộc 9         

1 PSF0003 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 20 10 0 60   

2 CIF0001 
Phương pháp nghiên cứu 

khoa học 
2 16 11 3 60 

PSF0

005 

3 CIF2097 
Thiết kế, điều hành tour 

du lịch 
3 21 9 30 90   

4 CIF2100 Marketing du lịch 2 24 6 0 60   

5 CIF2103 Pháp luật về du lịch 2 24 6 0 60   

II. Học phần tự chọn '6/12         



82 

 

 

 

 Nhóm tự chọn 1 (Sinh viên chọn 1 trong 2 

học phần) 
'3/6     

 
   

1 
CIF2188 

Nghiệp vụ lễ tân khách 

sạn 
3 15 0 60 90   

2 CIF2189 Nghiệp vụ buồng 3 15 0 60 90   

 Nhóm tự chọn 2 (Sinh viên chọn 1 trong 2 

học phần) 
'3/6     

 
   

1 OMF1002 Quản trị kinh doanh  3 36 9 0 90   

2 HRF2019 Quản trị nguồn nhân lực  3 36 9 0 90   

Học kỳ VII: 16 tín chỉ 

ST

T 

Mã học 

phần 
Tên học phần 

Số tín 

chỉ 

 Số giờ tín chỉ Mã 

học 

phần 

tiên 

quyết 

 Lí 

thuyết 

Bài 

tập/ 

thảo 

luận 

Thực 

hành 

Giờ 

tự 

học 

I. Học phần bắt buộc 8         

1  CIF2183 
Quản trị kinh doanh lữ 

hành 
3 36 9 0 90   

2  CIF2186 Thực tập nghiệp vụ 2 5 5 0 280 70   

II. Học phần tự chọn '9/24         

 Nhóm tự chọn 1 (Sinh viên chọn 1 trong 2 

học phần) 
'3/6     

 
   

1 CIF2179 Du lịch bền vững 3 30 15 0 90   

2  CIF2182 Du lịch có trách nhiệm 3 30 15 0 90   

 Nhóm tự chọn 2 (Sinh viên chọn 1 trong 3 

học phần) 
'3/9     

 
   

1 CIF2130 Xúc tiến du lịch 3 36 9 0 90   
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2 CIF2178 
Nghiệp vụ trưởng đoàn 

du lịch 
3 36 9 0 90   

3 CIF2129 
Tư vấn và bán sản phẩm 

du lịch 
3 36 9 0 90   

 Nhóm tự chọn 2 (Sinh viên chọn 1 trong 3 

học phần) 
'3/9 

    

 

   

1 
CIF2192 

Quản trị kinh doanh 

khách sạn 
3 36 9 0 90   

2 
CIF2193 

Quản trị kinh doanh nhà 

hàng 
3 36 9 0 90   

3 CIF2194 Quản trị điểm đến du lịch 3 36 9 0 90   

Học kỳ VIII : 10 tín chỉ 

ST

T 

Mã học 

phần 
Tên học phần 

Số tín 

chỉ 

 Số giờ tín chỉ Mã 

học 

phần 

tiên 

quyết 

 Lí 

thuyết 

Bài 

tập/ 

thảo 

luận 

Thực 

hành 

Giờ 

tự 

học 

1 CIF3012 
Thực tập tốt nghiệp – 

QTDVDL&LH 
5 5 0 280 70   

2 CIF3013 
Khóa luận tốt nghiệp – 

QTDVDL&LH 
5 5 0 280 70   

Học phần thay thế khóa luận           

1 CIF2105 
Phát triển du lịch cộng 

đồng 
2 30 0 0 60   

2 CIF2161 Quản trị dịch vụ du lịch 3 36 9 0 90   
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10. Hướng dẫn thực hiện chương trình 

10.1. Chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ 

hành quy định nội dung tổng thể các hoạt động giáo dục của một khóa học thành một hệ 

thống hoàn chỉnh và phân bố thời gian theo quy định hướng dẫn tại: Văn bản hợp nhất 

số 17/VBHN-BGDĐT ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào 

tạo ban hành quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ. 

10.2. Chương trình được thiết kế trên cơ sở chương trình khung của Bộ trưởng 

Bộ giáo dục và Đào tạo ban hành. Chương trình được cấu trúc thành 2 khối kiến thức: 

giáo dục đại cương và giáo dục chuyên nghiệp. 

10.3. Thời gian và kế hoạch đào tạo: 

- Khoá học là thời gian thiết kế để sinh viên hoàn thành một chương trình cụ thể. 

Tuỳ thuộc chương trình, khoá học được quy định như sau: 

Khóa học đào tạo trình độ đại học được thực hiện từ bốn đến sáu năm học tùy 

theo ngành nghề đào tạo đối với người có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc 

bằng tốt nghiệp trung cấp; từ hai năm rưỡi đến bốn năm học đối với người có bằng tốt 

nghiệp trung cấp cùng ngành đào tạo; từ một năm rưỡi đến hai năm học đối với người 

có bằng tốt nghiệp cao đẳng cùng ngành đào tạo. 

- Một năm học có hai học kỳ chính, mỗi học kỳ chính có ít nhất 15 tuần thực học 

và 3 tuần thi. Ngoài hai học kỳ chính, Hiệu trưởng xem xét quyết định tổ chức thêm một 

kỳ học phụ để sinh viên có điều kiện được học lại; học bù hoặc học vượt. Mỗi học kỳ 

phụ có ít nhất 5 tuần thực học và 1 tuần thi. 

- Căn cứ vào khối lượng và nội dung kiến thức tối thiểu quy định cho các chương 

trình, Hiệu trưởng dự kiến phân bổ số học phần cho từng năm học, từng học kỳ. 

- Thời gian tối đa hoàn thành chương trình bao gồm: thời gian thiết kế cho chương 

trình quy định tại khoản 1 của Điều này, cộng với 2 học kỳ đối với các khoá học dưới 3 

năm; 4 học kỳ đối với các khoá học từ 3 đến dưới 5 năm; 6 học kỳ đối với các khoá học 

từ 5 đến 6 năm.  

Tùy theo điều kiện đào tạo của nhà trường, Hiệu trưởng quy định thời gian tối đa 

cho mỗi chương trình, nhưng không được vượt quá hai lần so với thời gian thiết kế cho 

chương trình đó. Các đối tượng được hưởng chính sách ưu tiên theo quy định tại Quy 

chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy không bị hạn chế về thời gian tối đa để 

hoàn thành chương trình. 

10.4. Học phần và tín chỉ: 
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- Học phần là khối lượng kiến thức tương đối trọn vẹn, thuận tiện cho sinh viên 

tích luỹ trong quá trình học tập. Phần lớn học phần có khối lượng từ 2 đến 4 tín chỉ, nội 

dung được bố trí giảng dạy trọn vẹn và phân bố đều trong một học kỳ. Kiến thức trong 

mỗi học phần phải gắn với một mức trình độ theo năm học thiết kế và được kết cấu riêng 

như một phần của môn học hoặc được kết cấu dưới dạng tổ hợp từ nhiều môn học. Từng 

học phần phải được ký hiệu bằng một mã số riêng do trường quy định. Có hai loại học 

phần: học phần bắt buộc và học phần tự chọn. 

- Học phần bắt buộc là học phần chứa đựng những nội dung kiến thức chính yếu 

của mỗi chương trình và bắt buộc sinh viên phải tích lũy; 

- Học phần tự chọn là học phần chứa đựng những nội dung kiến thức cần thiết, 

nhưng sinh viên được tự chọn theo hướng dẫn của trường nhằm đa dạng hoá hướng 

chuyên môn hoặc được tự chọn tuỳ ý để tích luỹ đủ số học phần quy định cho mỗi 

chương trình. 

- Tín chỉ được sử dụng để tính khối lượng học tập của sinh viên. Một tín chỉđược 

quy định bằng 15 tiết học lý thuyết; 30 - 45 tiết thực hành, thí nghiệm hoặc thảo luận; 

45 - 90 giờ thực tập tại cơ sở; 45 - 60 giờ làm tiểu luận, bài tập lớn hoặc đồ án, khoá 

luận tốt nghiệp. Đối với những học phần lý thuyết hoặc thực hành, thí nghiệm, để tiếp 

thu được một tín chỉ sinh viên phải dành ít nhất 30 giờ chuẩn bị cá nhân. Đối với những 

chương trình, khối lượng của từng học phần đã được tính theo đơn vị học trình, thì 1,5 

đơn vị học trình được quy đổi thành 1 tín chỉ. Một tiết học được tính bằng 50 phút. 

Trong các trường hợp khác Hiệu trưởng nhà trường sẽ quy định cụ thể số tiết, số 

giờ đối với từng học phần cho phù hợp với đặc điểm của trường. 

10.5. Điều kiện thực hiện: 

- Về giảng viên: Giảng viên tham gia giảng dạy chương trình phải có trình độ từ 

Thạc sĩ trở lên có kinh nghiệm dạy ngành Quản trị dịch vụ du lịch và Lữ hành, đã qua 

nghiệp vụ sư phạm, có lòng yêu nghề và nhiệt huyết với sự nghiệp giáo dục. Ngoài giảng 

viên cơ hữu, định kì nhà trường mời giảng viên thỉnh giảng của các trường đại học có 

kinh nghiệm hoặc chuyên gia của các công ty du lịch, cơ quan tổ chức khác có uy tín 

tham gia giảng dạy, hội thảo chuyên đề hoặc giao lưu với sinh viên đối thoại trực tiếp 

về định hướng nghề nghiệp. 

- Về phương pháp giảng dạy: Chủ yếu áp dụng các phương pháp giảng dạy tiên 

tiến, tích cực, với mục tiêu lấy người học làm trung tâm. Phát huy tính chủ động, sáng 

tạo, của người học trong việc tiếp cận, lĩnh hội tri thức.  
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- Về phương tiện giảng dạy và học tập: Đảm bảo về tiêu chuẩn phòng học lý 

thuyết, phòng học thực hành, với các trang thiết bị đa phương tiện (máy tính, máy chiếu, 

radio,…) nhằm hỗ trợ người dạy và người học khai thác tối đa các ứng dụng khoa học 

công nghệ thuộc lĩnh vực chuyên ngành. Thư viện của Nhà trường cung cấp đầy đủ giáo 

trình, bài giảng, tài liệu tham khảo, phương tiện thực hành phục vụ người dạy và người 

học trong quá trình giảng dạy và học tập. 

10.6. Quy trình tổ chức đào tạo thực hiện theo hướng dẫn tại Văn bản hợp nhất 

số 17/VBHN-BGDĐT ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào 

tạo ban hành quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ. 

10.7. Việc tổ chức kiểm tra và thi học phần đánh giá kết quả học tập của sinh 

viên thực hiện theo hướng dẫn tại Văn bản hợp nhất số 17/VBHN-BGDĐT ngày 15 

tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy chế đào tạo đại 

học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ. 

10.8. Việc tổ chức thi tốt nghiệp, công nhận tốt nghiệp và cấp bằng tốt nghiệp 

cho sinh viên thực hiện theo hướng dẫn tại Văn bản hợp nhất số 17/VBHN-BGDĐT 

ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy chế 

đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ. 

10.9. Phòng Quản lý đào tạo Đại học theo dõi các Khoa chuyên môn liên quan 

thực hiện các hoạt động dạy và học điều chỉnh và bổ sung chương trình đào tạo theo yêu 

cầu thực tế đáp ứng nhu cầu xã hội và doanh nghiệp. 

10.10. Hiệu trưởng ký quyết định ban hành chương trình đào tạo để triển khai 

thực hiện trong phạm vi Nhà trường. 

 TM. HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH 

CHỦ TỊCH 

Xác nhận Hội đồng đã thẩm định 

chương trình đào tạo này 

 

 

 

 

 

PGS.TS. Nguyễn Thị Nguyên Hồng 
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PHỤ LỤC 4.1 

QUAN HỆ CHUẨN ĐẦU RA CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠOVÀ CÁC HỌC PHẦN  

TRONG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH QUẢN TRỊ DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ LỮ HÀNH 

 

TT 
Mã học 

phần 

Tên học 

phần 

Số 

tín 

chỉ 

Chuẩn đầu ra kiến thức Chuẩn đầu ra về kỹ năng 

2.3. Năng 

lực tự chủ 

và trách 

nhiệm 
Kiến thức giáo 

dục đại cương 

Khối kiến thức cơ sở 

ngành 

Khối 

kiến 

thức 

ngành, 

chuyên 

ngành 

 Kỹ năng nghề   Kỹ năng mềm 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

A. KHỐI KIẾN THỨC 

GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG  
32                                                   

I. Lý luận chính trị 11                                                   

1 PSF0007 

Triết học 

Mác – 

Lênin 

3 X                                     
 

X 
        X  
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TT 
Mã học 

phần 

Tên học 

phần 

Số 

tín 

chỉ 

Chuẩn đầu ra kiến thức Chuẩn đầu ra về kỹ năng 

2.3. Năng 

lực tự chủ 

và trách 

nhiệm 
Kiến thức giáo 

dục đại cương 

Khối kiến thức cơ sở 

ngành 

Khối 

kiến 

thức 

ngành, 

chuyên 

ngành 

 Kỹ năng nghề   Kỹ năng mềm 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

2 PSF0008 

Kinh tế  

chính trị 

Mác – 

Lênin 

2 X                                     
 

X 
        X  

3 PSF0009 

Chủ 

nghĩa xã 

hội khoa 

học 

2 X                                     
 

X 
        X  

4 PSF0010 

Lịch sử 

Đảng 

Cộng sản 

Việt Nam 

2                                       
X

  
        X  



89 

 

 

 

TT 
Mã học 

phần 

Tên học 

phần 

Số 

tín 

chỉ 

Chuẩn đầu ra kiến thức Chuẩn đầu ra về kỹ năng 

2.3. Năng 

lực tự chủ 

và trách 

nhiệm 
Kiến thức giáo 

dục đại cương 

Khối kiến thức cơ sở 

ngành 

Khối 

kiến 

thức 

ngành, 

chuyên 

ngành 

 Kỹ năng nghề   Kỹ năng mềm 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

5 PSF0003 

Tư tưởng 

Hồ Chí 

Minh 

2 X                                     
X

  
        X  

II. Ngoại ngữ (sinh viên 

chọn 1 trong 2 ngoại ngữ) 
10                                                   

6 CFL0010 
Tiếng 

Anh 1 
3   X                                       X 

X

  
    

7 CFL0011 
Tiếng 

Anh 2 
4   X                                       X 

X

  
    

8 CFL0012 
Tiếng 

Anh 3 
3   X                                       X 

X

  
    

III. Tin - Công nghệ - Môi 

trường 
8                                                   
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TT 
Mã học 

phần 

Tên học 

phần 

Số 

tín 

chỉ 

Chuẩn đầu ra kiến thức Chuẩn đầu ra về kỹ năng 

2.3. Năng 

lực tự chủ 

và trách 

nhiệm 
Kiến thức giáo 

dục đại cương 

Khối kiến thức cơ sở 

ngành 

Khối 

kiến 

thức 

ngành, 

chuyên 

ngành 

 Kỹ năng nghề   Kỹ năng mềm 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

9 INC0002 
Tin học 

cơ bản 1 
3     X                                   X        X 

10 INC0003 
Tin học 

cơ bản 2 
3     X                               

 
  X        X 

11 SLF0002 

Môi 

trường và 

phát triển 

bền vững 

2       X                           
X

  
            X  

IV. Pháp luật 3                                                   
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TT 
Mã học 

phần 

Tên học 

phần 

Số 

tín 

chỉ 

Chuẩn đầu ra kiến thức Chuẩn đầu ra về kỹ năng 

2.3. Năng 

lực tự chủ 

và trách 

nhiệm 
Kiến thức giáo 

dục đại cương 

Khối kiến thức cơ sở 

ngành 

Khối 

kiến 

thức 

ngành, 

chuyên 

ngành 

 Kỹ năng nghề   Kỹ năng mềm 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

12 SLF0004 

Pháp luật 

đại 

cương 

3       X                               
 

X 
    

 

X 
    

V. Giáo dục thể chất 3                                                   

13 CIF0010 
Giáo dục 

thể chất 
3         X                                         

VI. Giáo dục quốc phòng, 

an ninh 
8                                                   

14 CIF0009 

Giáo dục 

quốc 

phòng 

8         X                                         
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TT 
Mã học 

phần 

Tên học 

phần 

Số 

tín 

chỉ 

Chuẩn đầu ra kiến thức Chuẩn đầu ra về kỹ năng 

2.3. Năng 

lực tự chủ 

và trách 

nhiệm 
Kiến thức giáo 

dục đại cương 

Khối kiến thức cơ sở 

ngành 

Khối 

kiến 

thức 

ngành, 

chuyên 

ngành 

 Kỹ năng nghề   Kỹ năng mềm 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

B. KHỐI KIẾN THỨC 

GIÁO DỤC CHUYÊN 

NGHIỆP 

95                                                   

I. Khối kiến thức cơ sở 

ngành 
45                                                   

1.1.Kiến thức theo khối 

ngành 
8                                                   

Bắt buộc 4                                                   

15 CIF0001 

Phương 

pháp 

nghiên 

cứu khoa 

học 

2           X                           
 

X 
        X  
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TT 
Mã học 

phần 

Tên học 

phần 

Số 

tín 

chỉ 

Chuẩn đầu ra kiến thức Chuẩn đầu ra về kỹ năng 

2.3. Năng 

lực tự chủ 

và trách 

nhiệm 
Kiến thức giáo 

dục đại cương 

Khối kiến thức cơ sở 

ngành 

Khối 

kiến 

thức 

ngành, 

chuyên 

ngành 

 Kỹ năng nghề   Kỹ năng mềm 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

16 CIF0002 

Cơ sở 

văn hóa 

Việt Nam 

2           X                           
 

X 
         X 

Tự chọn 4                                                   

17 CIF1026 

Tâm lý 

học quản 

lý 

2       
X

  

 
               X                

X

  
    

18 CIF0003 

Xã hội 

học đại 

cương 

2       
X

  

 
               X                

X

  
    

19 CIF1027 

Lịch sử 

văn minh 

thế giới 

2           X               X                 
 

X 
    

20 ASF1009 

Tiếng 

Việt thực 

hành 

2           X                X                 
 

X 
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TT 
Mã học 

phần 

Tên học 

phần 

Số 

tín 

chỉ 

Chuẩn đầu ra kiến thức Chuẩn đầu ra về kỹ năng 

2.3. Năng 

lực tự chủ 

và trách 

nhiệm 
Kiến thức giáo 

dục đại cương 

Khối kiến thức cơ sở 

ngành 

Khối 

kiến 

thức 

ngành, 

chuyên 

ngành 

 Kỹ năng nghề   Kỹ năng mềm 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

21 CIF1012 

Thông tin 

phục vụ 

lãnh đạo 

và quản 

lý 

2           X                X                 
X

  
    

22 PSF0005 
Lôgíc 

hình thức 
2           X                X                 

X

  
    

1.2.Kiến thức theo lĩnh 

vực 
17                                                   

Bắt buộc 9                                                   

23 CIF2159 

Nhập 

môn du 

lịch 

3             X                       
 

X 
      

X

  
    

24 CIF2176 
Địa lý du 

lịch 
2             X                       

X

  
      

X
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TT 
Mã học 

phần 

Tên học 

phần 

Số 

tín 

chỉ 

Chuẩn đầu ra kiến thức Chuẩn đầu ra về kỹ năng 

2.3. Năng 

lực tự chủ 

và trách 

nhiệm 
Kiến thức giáo 

dục đại cương 

Khối kiến thức cơ sở 

ngành 

Khối 

kiến 

thức 

ngành, 

chuyên 

ngành 

 Kỹ năng nghề   Kỹ năng mềm 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

25 CIF1045 

Địa lý 

kinh tế-

xã hội thế 

giới 

2             X                         
 

X 
        X  

26 CIF2103 
Pháp luật 

về du lịch 
2             X         

 
        X             

 

X 
  

Tự chọn  8                                                   

Nhóm 1 (Chọn 1 trong 2 

học phần) 
2                                                   

27  CIF1044 

Nghi 

thức xã 

hội 

2               X                   
 

X 
        

 

X 
    

28 
OMF200

6 

Kỹ năng 

giao tiếp 
2               X                   X         

X

  
    

Nhóm 2 (Chọn 1 trong 2 

học phần) 
3                                                   
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TT 
Mã học 

phần 

Tên học 

phần 

Số 

tín 

chỉ 

Chuẩn đầu ra kiến thức Chuẩn đầu ra về kỹ năng 

2.3. Năng 

lực tự chủ 

và trách 

nhiệm 
Kiến thức giáo 

dục đại cương 

Khối kiến thức cơ sở 

ngành 

Khối 

kiến 

thức 

ngành, 

chuyên 

ngành 

 Kỹ năng nghề   Kỹ năng mềm 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

29 CIF2134 
Kinh tế 

du lịch 
3                X                   X           X 

30 CIF2067 

Văn hóa 

doanh 

nghiệp 

3                X                   X       
 

  X  

Nhóm 3 (Chọn 1 trong 2 

học phần) 
3                                                   

31 
OMF100

2 

Quản trị 

kinh 

doanh  

3                 X     X         X             
 

X 
  

32 HRF2019 

Quản trị 

nguồn 

nhân lực  

3                 X     X         X             
 

X 
  

1.3.Kiến thức theo nhóm 

ngành 
20                                                   

Bắt buộc 12                   X                               
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TT 
Mã học 

phần 

Tên học 

phần 

Số 

tín 

chỉ 

Chuẩn đầu ra kiến thức Chuẩn đầu ra về kỹ năng 

2.3. Năng 

lực tự chủ 

và trách 

nhiệm 
Kiến thức giáo 

dục đại cương 

Khối kiến thức cơ sở 

ngành 

Khối 

kiến 

thức 

ngành, 

chuyên 

ngành 

 Kỹ năng nghề   Kỹ năng mềm 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

33 CIF2135 

Tâm lý 

học du 

lịch 

2                  X               X         X X   

34 CIF2100 
Marketin

g du lịch 
2                  X               X         X X   

35 CIF2131 

Tài 

nguyên 

du lịch  

3                  X               X         X X   

36 CIF2096 

Tuyến 

điểm du 

lịch Việt 

Nam 

2                  X               X         X X   

37 CIF2011 
Tổ chức 

sự kiện 
3                  X               X         X X   

Tự chọn 8                                                   
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TT 
Mã học 

phần 

Tên học 

phần 

Số 

tín 

chỉ 

Chuẩn đầu ra kiến thức Chuẩn đầu ra về kỹ năng 

2.3. Năng 

lực tự chủ 

và trách 

nhiệm 
Kiến thức giáo 

dục đại cương 

Khối kiến thức cơ sở 

ngành 

Khối 

kiến 

thức 

ngành, 

chuyên 

ngành 

 Kỹ năng nghề   Kỹ năng mềm 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

Nhóm 1 (chọn 1 trong 2 

HP) 
2                                                   

38 CIF2181 

Du lịch 

thông 

minh 

2                     X             
 

X 
        

 

X 
    

39 INC2042 

Tin học 

ứng dụng 

trong du 

lịch 

2                     X     X       
 

X 
        

X

  
    

Nhóm 2 (chọn 1 trong 2 

HP) 
3                                                   

40 CIF2179 
Du lịch 

bền vững 
3                     X           X           

 

X 
    

41  CIF2182 

Du lịch 

có trách 

nhiệm 

3                     X           X           
 

X 
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TT 
Mã học 

phần 

Tên học 

phần 

Số 

tín 

chỉ 

Chuẩn đầu ra kiến thức Chuẩn đầu ra về kỹ năng 

2.3. Năng 

lực tự chủ 

và trách 

nhiệm 
Kiến thức giáo 

dục đại cương 

Khối kiến thức cơ sở 

ngành 

Khối 

kiến 

thức 

ngành, 

chuyên 

ngành 

 Kỹ năng nghề   Kỹ năng mềm 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

Nhóm 3 (chọn 1 trong 2 

HP) 
3                                                   

42 CIF2082 

Văn hóa 

dân gian 

Việt Nam 

3                  X       X                  
 

X 
    

43 CIF1032 

Văn hóa 

các dân 

tộc thiểu 

số Việt 

Nam  

3                  X       X                  
 

X 
    

II. Khối kiến thức ngành 40                                                   

Bắt buộc 24                         X                          

44 CIF2102 

Nghiệp 

vụ hướng 

dẫn du 

lịch 

4   
 

                    X    X                 
 

X 
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TT 
Mã học 

phần 

Tên học 

phần 

Số 

tín 

chỉ 

Chuẩn đầu ra kiến thức Chuẩn đầu ra về kỹ năng 

2.3. Năng 

lực tự chủ 

và trách 

nhiệm 
Kiến thức giáo 

dục đại cương 

Khối kiến thức cơ sở 

ngành 

Khối 

kiến 

thức 

ngành, 

chuyên 

ngành 

 Kỹ năng nghề   Kỹ năng mềm 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

45 CIF2097 

Thiết kế, 

điều hành 

tour du 

lịch 

3                         X    X                 
 

X 
  

46 CIF2101 

Nghiệp 

vụ lữ 

hành 

3                         X    X                 
 

X 
  

47 CIF2183 

Quản trị 

kinh 

doanh lữ 

hành 

3                         X        X             
 

X 
  

48 CIF2184 

Tham 

quan 

tuyến 

điểm du 

lịch 

2                    X               X X X     X X X 
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TT 
Mã học 

phần 

Tên học 

phần 

Số 

tín 

chỉ 

Chuẩn đầu ra kiến thức Chuẩn đầu ra về kỹ năng 

2.3. Năng 

lực tự chủ 

và trách 

nhiệm 
Kiến thức giáo 

dục đại cương 

Khối kiến thức cơ sở 

ngành 

Khối 

kiến 

thức 

ngành, 

chuyên 

ngành 

 Kỹ năng nghề   Kỹ năng mềm 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

49 CIF2185 

Thực tập 

nghiệp vụ 

1 

4                                   X X X     X X X 

50 CIF2186 

Thực tập 

nghiệp vụ 

2 

5                                   X X X     X X X 

Tự chọn  16                                                   

Nhóm 1 (chọn 1 trong 2HP) 2                                                   

51 CIF2175 

Thanh 

toán quốc 

tế trong 

du lịch 

2                           X     
 

X 
              X  

52  CIF2187 

Khởi tạo 

doanh 

nghiệp du 

lịch 

 2                           X     X                X 
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TT 
Mã học 

phần 

Tên học 

phần 

Số 

tín 

chỉ 

Chuẩn đầu ra kiến thức Chuẩn đầu ra về kỹ năng 

2.3. Năng 

lực tự chủ 

và trách 

nhiệm 
Kiến thức giáo 

dục đại cương 

Khối kiến thức cơ sở 

ngành 

Khối 

kiến 

thức 

ngành, 

chuyên 

ngành 

 Kỹ năng nghề   Kỹ năng mềm 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

Nhóm 2 (chọn 1 trong 2 

HP) 
2                                                   

53 CIF2106 

Kỹ năng 

hoạt náo 

trong du 

lịch 

2                   X        X                   
X

  
  

54 CIF2122 

Kỹ năng 

viết kịch 

bản và 

dẫn 

chương 

trình 

2                    X       X                   
X

  
  

Nhóm 3 (chọn 1 trong 3 

HP) 
3                                                   

55 CIF2130 
Xúc tiến 

du lịch 
3                    X   X                       

X
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TT 
Mã học 

phần 

Tên học 

phần 

Số 

tín 

chỉ 

Chuẩn đầu ra kiến thức Chuẩn đầu ra về kỹ năng 

2.3. Năng 

lực tự chủ 

và trách 

nhiệm 
Kiến thức giáo 

dục đại cương 

Khối kiến thức cơ sở 

ngành 

Khối 

kiến 

thức 

ngành, 

chuyên 

ngành 

 Kỹ năng nghề   Kỹ năng mềm 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

56 CIF2178 

Nghiệp 

vụ trưởng 

đoàn du 

lịch 

3                    X   X                       
X

  
  

57 CIF2129 

Tư vấn 

và bán 

sản phẩm 

du lịch 

3                    X   X                       
X

  
  

Nhóm 4 (chọn 1 trong 2HP) 3                                                   

58 CIF2188 

Nghiệp 

vụ lễ tân 

khách sạn 

3                         X     X               X   

59 CIF2189 
Nghiệp 

vụ buồng 
3                         X     X               

 

X 
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TT 
Mã học 

phần 

Tên học 

phần 

Số 

tín 

chỉ 

Chuẩn đầu ra kiến thức Chuẩn đầu ra về kỹ năng 

2.3. Năng 

lực tự chủ 

và trách 

nhiệm 
Kiến thức giáo 

dục đại cương 

Khối kiến thức cơ sở 

ngành 

Khối 

kiến 

thức 

ngành, 

chuyên 

ngành 

 Kỹ năng nghề   Kỹ năng mềm 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

Nhóm 5 (chọn 1 trong 2 

HP) 
3                                                   

60 CIF2190 

Nghiệp 

vụ pha 

chế đồ 

uống 

3                         X      
 

X 
            X  

61 CIF2191 

Nghiệp 

vụ nhà 

hàng 

3                         X      
X

  
            

 

X 
 

Nhóm 6 (chọn 1 trong 3 

HP) 
3                                                   

62 CIF2192 

Quản trị 

kinh 

doanh 

khách sạn 

3                         X       X                X 
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TT 
Mã học 

phần 

Tên học 

phần 

Số 

tín 

chỉ 

Chuẩn đầu ra kiến thức Chuẩn đầu ra về kỹ năng 

2.3. Năng 

lực tự chủ 

và trách 

nhiệm 
Kiến thức giáo 

dục đại cương 

Khối kiến thức cơ sở 

ngành 

Khối 

kiến 

thức 

ngành, 

chuyên 

ngành 

 Kỹ năng nghề   Kỹ năng mềm 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

63 CIF2193 

Quản trị 

kinh 

doanh 

nhà hàng 

3                         X       X               X  

64 CIF2194 

Quản trị 

điểm đến 

du lịch 

3                       
 

 X       X               X  

III. Khối kiến thức thực 

tập và tốt nghiệp 
10                                                   

65 CIF3012 

Thực tập 

tốt 

nghiệp  

5                          X         X X X     X X X 



106 

 

 

 

TT 
Mã học 

phần 

Tên học 

phần 

Số 

tín 

chỉ 

Chuẩn đầu ra kiến thức Chuẩn đầu ra về kỹ năng 

2.3. Năng 

lực tự chủ 

và trách 

nhiệm 
Kiến thức giáo 

dục đại cương 

Khối kiến thức cơ sở 

ngành 

Khối 

kiến 

thức 

ngành, 

chuyên 

ngành 

 Kỹ năng nghề   Kỹ năng mềm 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

66 CIF3013 

Khóa 

luận tốt 

nghiệp  

5                         X          X X X     X X X 

Học phần thay thế khóa 

luận tốt nghiệp 
5                                                   

67 CIF2105 

Phát triển 

du lịch 

cộng 

đồng 

2                       
 

 X       X                X 

68 CIF2161 

Quản trị 

dịch vụ 

du lịch 

3                         X       X               X  

Tổng cộng 127                                                   
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PHẦN III: ĐỀ NGHỊ VÀ CAM KẾT THỰC HIỆN 

I. Địa chỉ website đăng thông tin ba công khai, chuẩn đầu ra, các quy định của cơ 

sở đào tạo liên quan đến hoạt động tổ chức đào tạo và nghiên cứu khoa học 

http://truongnoivu.edu.vn/ 

II. Đề nghị của cơ sở đào tạo 

Căn cứ vào năng lực của Trường, căn cứ vào nhu cầu nguồn nhân lực ngành Quản 

trị dịch vụ du lịch và lữ hành để đáp ứng yêu cầu phát triển ngành du lịch của đất nước, 

Trường Đại học Nội vụ Hà Nội xây dựng đề án đăng ký mở ngành đào tạo Quản trị dịch 

vụ du lịch và lữ hành trình độ đại học và được Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường 

thông qua. Nhằm đào tạo nguồn nhân lực trình độ đại học ngành Quản trị dịch vụ du 

lịch và lữ hành có năng lực chuyên môn, có đủ kiến thức và kỹ năng đáp ứng yêu cầu 

nền kinh tế mở hiện nay, được thị trường lao động và xã hội chấp nhận, phục vụ phát 

triển ngành du lịch của Việt Nam, Trường Đại học Nội vụ Hà Nội chủ trương mở ngành 

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành. Việc mở Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành tại 

Trường Đại học Nội vụ Hà Nội là yêu cầu cấp thiết, phù hợp với nhu cầu phát triển 

nguồn nhân lực ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, của ngành du lịch của Việt 

Nam. 

III. Cam kết triển khai thực hiện  

Căn cứ quy định và quy trình về hồ sơ đăng ký mở ngành đào tạo trình độ Đại 

học ban hành kèm theo Thông tư số 22/2017/TT-BGDĐT ngày 06/9/2017 của Bộ trưởng 

Bộ Giáo dục và Đào tạo, khi được Bộ cho phép mở ngành, Nhà trường cam kết sẽ đảm 

bảo chất lượng đào tạo nguồn nhân lực cho ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 

theo đúng quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và theo yêu cầu của xã hội. Toàn bộ 

nội dung hồ sơ đăng ký mở ngành đào tạo đã được đưa lên website của trường tại địa 

chỉ: http://truongnoivu.edu.vn/. Kính trình Vụ Giáo dục Đại học, Bộ Giáo dục và Đào 

tạo thẩm định và cho phép nhà trường triển khai chương trình đào tạo đại học hệ chính 

quy ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành./. 

 HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

Nguyễn Bá Chiến 

http://truongnoivu.edu.vn/
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