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8. Ngành Hệ thống thông tin 

TT 
Tên môn 

học 
Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

1.  

Triết học 

Mác - 

Lênin 

* Về kiến thức: Người học hiểu được những hệ thống quan niệm của triết học Mác - Lênin về các phạm trù, nguồn gốc 

và vai trò của triết học, về tự nhiên, xã hội và con người, mối quan hệ giữa tự nhiên, xã hội và con người; những quy 

luật chung nhất của sự vận động, phát triển của tự nhiên, xã hội và của tư duy con người. Lý luận của triết học Mác - 

Lênin về hình thái kinh tế - xã hội, về giai cấp, đấu tranh giai cấp giải phóng con người, về dân tộc, cách mạng xã hội, 

vai trò của quần chúng nhân dân và cá nhân lãnh tụ trong lịch sử để từ đó xây dựng được thế giới quan duy vật và phương 

pháp luận biện chứng duy vật làm nền tảng lí luận cho việc nhận thức các vấn đề, nội dung của các môn học khác. 

* Về kỹ năng: 

- Người học vận dụng các nguyên lý của Triết học Mác – Lênin vào lý giải một cách khoa học các vấn đề, hiện tượng 

trong thực tiễn chính trị xã hội và dự báo khuynh hướng biến đổi của chúng. 

- Biết vận dụng những luận điểm của Triết học Mác – Lênin với thực tiễn cách mạng Việt Nam và thực tiễn thời đại để 

thấy được sự vận dụng này trong từng giai đoạn lịch sử của cách mạng Việt Nam. 

- Hình thành những kỹ năng mềm như: nghiên cứu, thu thập và xử lý thông tin liên quan đến vấn đề truyền thông và 

chính trị; kỹ năng cộng tác, làm việc nhóm, đánh giá và tự đánh giá; kỹ năng lập kế hoạch, tổ chức, quản lý chương trình 

học tập. 

* Về thái độ: 

- Biết phân biệt, nhận diện, đánh giá và có thái độ đúng đắn đối với các vấn đề thực tiễn của chính trị -xã hội. 

- Hình thành thế giới quan đúng đắn, tự tu dưỡng, tự giáo dục, tu dưỡng và rèn luyện từng bước hoàn thiện trong đời 

sống cá nhân cũng như trong đời sống cộng đồng xã hội. 

- Chủ động, tự giác và có trách nhiệm trong công việc, có ý thức tổ chức, kỷ luật. 
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2.  

Kinh tế 

chính trị 

Mác 

Lênin 

* Về kiến thức: Cung cấp cho sinh viên những tri thức cơ bản, cốt lõi của Kinh tế chính trị Mác - Lênin trong bối cảnh 

kinh tế của đất nước và thế giới ngày nay.  

* Về kỹ năng:Hình thành kỹ năng phân tích, đánh giá và nhận diện bản chất của các quan hệ lợi ích kinh tế trong phát 

triển kinh tế - xã hội đất nước. Đồng thời góp phần giúp sinh viên xây dựng trách nhiệm xã hội phù hợp trong vị trí việc 

làm. 

* Về thái độ: 

- Người học có ý thức đúng đắn trong việc nhìn nhận, đánh giá đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước 

Việt Nam. 
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- Xây dựng lập trường, ý thức hệ tư tưởng Mác - Lênin, tăng cường tính chủ động, tự tin, bản lĩnh cho sinh viên. 

 

3.  

Chủ 

nghĩa xã 

hội khoa 

học 

* Về kiến thức: Người học nắm được những tri thức cơ bản, cốt lõi nhất về Chủ nghĩa xã hội khoa học, một trong ba bộ 

phận cấu thành chủ nghĩa Mác - Lênin. 

* Về kỹ năng: Người học nâng cao được năng lực hiểu biết thực tiễn và khả năng vận dụng các tri thức nói trên vào việc 

xem xét, đánh giá những vấn đề chính trị - xã hội của đất nước liên quan đến chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên 

CNXH ở nước ta. 

* Về thái độ: Người học có thái độ chính trị, tư tưởng đúng đắn về môn học CNXHKH nói riêng và nền tảng tư tưởng 

của Đảng ta nói chung. 
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4.  

 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt nam: 2 tín chỉ 

* Về kiến thức: 

- Người học hiểu được đối tượng, phương pháp nghiên cứu của học phần; 

- Người học biết được quá trình ra đời của Đảng cộng sản Việt Nam; 

- Người học giải thích, phân tích, so sánh, tổng hợp, hệ thống được những cơ sở để Đảng hoạch định đường lối, đề ra 

chủ trương, chính sách lãnh đạo cách mạng Việt Nam từ 1930 đến nay;  

- Người học vận dụng kiến thức đã học trong thực hiện đường lối kinh tế, chính trị, văn hóa - xã hội, ngoại giao của 

Đảng và Nhà nước. 

* Về kỹ năng: 

- Vận dụng phương pháp tư duy khoa học về lịch sử, kỹ năng lựa chọn tài liệu nghiên cứu, học tập vào khả năng vận 

dụng, nhận thức lịch sử vào công tác thực tiễn, phê phán quan niệm sai trái về lịch sử của Đảng. 

- Hình thành kỹ năng nghề nghiệp khi vận dụng kiến thức đã học để chủ động, tích cực trong giải quyết những vấn đề 

kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, đối ngoại,… theo đường lối của Đảng và Nhà nước. 

* Về thái độ: 

- Thông qua các sự kiện lịch sử và các kinh nghiệm về sự lãnh đạo của Đảng để xây dựng ý thức tôn trọng sự thật khách 

quan, nâng cao lòng tự hào, niềm tin vào vai trò lãnh đạo của Đảng. 

- Tin tưởng, ủng hộ vào đường lối, chủ trương, quan điểm lãnh đạo cách mạng của Đảng. 

- Tin tưởng vào sự thắng lợi của công cuộc đổi mới do Đảng lãnh đạo. 

- Có thái độ kiên định góp phần tuyên truyền đường lối, chủ trương, quan điểm của Đảng với nhân dân. 

 

2 

5.   Tư tưởng Hồ Chí Minh: 2 tín chỉ  
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* Về kiến thức: 

- Người học hiểu và trình bày được khái niệm tư tưởng Hồ Chí Minh; cơ sở, quá trình hình thành và phát triển tư tưởng 

Hồ Chí Minh; 

- Người học hiểu và trình bày được những nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh; phân tích, giải thích được hệ 

thống quan điểm, luận điểm của nội dung tư tưởng tư tưởng Hồ Chí Minh về các vấn đề: 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; 

- Người học hiểu, bình luận, đánh giá được giá trị nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh; 

- Tiếp tục cung cấp những kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác -Lênin, tạo lập những hiểu biết về nền tảng tư tưởng, kim 

chỉ nam hành động của Đảng và của cách mạng nước ta. 

* Về kỹ năng:  

- Vận dụng kiến thức chuyên ngành để chủ động, tích cực trong giải quyết những vấn đề kinh tế, chính trị, văn hóa, xã 

hội, đối ngoại,… theo Tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối của Đảng và pháp luật của Nhà nước; 

- Hình thành kỹ năng trình bày, phân tích, bình luận, đánh giá, so sánh về những giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh và vận 

dụng vào thực tiễn; 

- Hình thành những kỹ năng mềm như: nghiên cứu, thu thập và xử lý thông tin chính trị; kỹ năng cộng tác, làm việc 

nhóm, đánh giá và tự đánh giá; kỹ năng tư duy sáng tạo, khám phá, tìm tòi; kỹ năng lập kế hoạch, tổ chức, quản lý 

chương trình học tập. 

* Về thái độ: 

- Người học có niềm tin, biết trân trọng, giữ gìn và phát huy giá trị di sản tư tưởng Hồ Chí Minh và thực hiện đúng đường 

lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; 

- Người học có phẩm chất đạo đức tốt, có ý thức trách nhiệm công dân, ý thức kỷ luật và thái độ nghề nghiệp đúng đắn; 

có thái độ đúng đắn, bản lĩnh chính trị vững vàng trong nhận thức và ứng xử  trước các sự kiện chính trị - xã hội; 

- Nghiêm túc, chuyên cần, say mê học tập nhằm nâng cao nhận thức của bản thân về các vấn đề lý luận chính trị - xã 

hội; có thái độ kiên định ủng hộ, bảo vệ  cái đúng, đấu tranh chống cái sai, tiêu cực trong đời sống chính trị - xã hội; 

- Hiểu rõ vai trò của thanh niên trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa; có lối sống lành mạnh, 

nâng cao đạo đức, học tập và làm theo tấm gương Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

 

6.  

 Môi trường và phát triển bền vững, 2 tín chỉ 

* Về kiến thức: Người học sẽ có được những kiến thức cơ bản, hệ thống về môi trường và phát triển bền vững như:  

- Khái niệm về môi trường, bảo vệ môi trường, phát triển bền vững;  
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- Các nguyên tắc, tiêu chuẩn, biện pháp bảo vệ môi trường và phát triển bền vững; 

- Phát triển bền vững các vùng, các lĩnh vực ưu tiên phát triển bền vững; 

- Định hướng chiến lược về bảo vệ môi trường và phát tiển bền vững; 

- Quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường góp phần cho sự phát triển bền vững;  

- Hợp tác quốc tế về môi trường và phát triển bền vững. 

* Về kỹ năng: 

- Hình thành cho sinh viên kỹ năng tìm kiếm, thu thập, hệ thống hoá, tổng hợp và xử lí các nguồn tài liệu một cách khoa 

học, khách quan;    

- Rèn luyện cách làm việc độc lập và liên kết theo nhóm với tinh thần hợp tác và xây dựng; 

- Có khả năng vận dụng kiến thức môi trường và phát triển bền vững để phân tích, tổng hợp, đánh giá các vấn đề lí luận 

và thực tiễn; 

- Đưa ra được các ý kiến cá nhân về các vấn đề trong môi trường, phát triển bền vững và quản lý nhà nước bảo vệ môi 

trường và phát triển bền vững hiện nay. 

* Về thái độ: 

- Có ý thức tôn trọng và bảo vệ môi trường, yêu thích ngành nghề và có tinh thần trách nhiệm với môi trường, với sự 

phát triển bền vững; 

- Phê phán yếu tố tiêu cực trong quá trình bảo vệ môi trường và phát triển bền vững ở Việt Nam; 

- Có ý thức vận dụng các kiến thức đã học để kết nối với các môn khoa học tiếp theo và thuần thục trong xử lý công 

việc. 

 

7.  

Tin học 

đại 

cương 1 

* Về kiến thức: Học phần trang bị cho sinh viên: 

- Kiến thức căn bản về công nghệ thông tin, hệ điều hành, ứng dụng văn phòng và quản lý mạng internet;  

- Kiến thức cơ bản về việc phân biệt, phán đoán và xử lý các tình huống sự cố xảy ra đối với máy tính và các phần mềm 

ứng dụng. 

* Về kỹ năng: 

- Có kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin giải quyết các vấn đề trong công tác hành chính văn phòng, quản trị hệ điều 

hành và khai thác các dịch vụ mạng internet; có khả năng xử lý cài đặt các thông số cần thiết cho hệ điều hành làm việc 

phù hợp với nhu cầu công việc; 

- Quản lý, sắp xếp dữ liệu trên máy tính khoa học; soạn thảo văn bản, sử dụng bảng tính điện tử, soạn thảo bài thuyết 

trình đồng thời khai thác hiệu quả các dịch vụ mạng internet phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và giải quyết công 

việc. 

3 
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* Về thái độ: Có tác phong làm việc khoa học, sáng tạo, nhận thức rõ giá trị và tầm quan trọng của việc ứng dụng công 

nghệ thông tin trong công tác học tập, nghiên cứu và làm việc. 

 

8.  

Tin học 

đại 

cương 2 

* Về kiến thức: Học phần trang bị cho sinh viên: 

- Kiến thức căn bản về thuật toán và biểu diễn được thuật toán bằng một số phương pháp; 

- Kiến thức cơ bản về lập trình và ngôn ngữ lập trình. 

- Kiến thức về các thành phần cơ bản, cấu trúc điều khiển và cấu trúc lặp của ngôn ngữ lập trình; 

- Kiến thức về hàm và chương trình con. 

* Về kỹ năng: 

- Có kỹ năng phân tích và đưa ra thuật toán phù hợp để giải quyết bài toán. 

- Có kỹ năng sử dụng ngôn ngữ lập trình Pascal để giải quyết hoàn chỉnh bài toán cụ thể. 

* Về thái độ: Có tác phong làm việc khoa học, sáng tạo, nhận thức rõ giá trị và tầm quan trọng của thuật toán, lập trình và ngôn 

ngữ lập trình trong ngành công nghệ thông tin. 
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9.  

Tiếng 

Anh 1 
* Về kiến thức: 

- Ngữ Pháp: Nắm bắt được các thì cơ bản trong tiếng Anh như: the Present Simple, the Past Simple, the Present 

Continuous, the Present Perfect và cấu trúc cơ bản như: So do I/ Neither do I; Have to; can/ could; What about..?…. để 

sử dụng trong các tình huống giao tiếp thông thường. 

- Từ vựng: Có được vốn từ vựng đủ để giao tiếp trong các tình huống quen thuộc như công việc, du lịch, thời gian rảnh 

rỗi, gia đình, sở thích, các sự kiện đang diễn ra….; Nắm được cách cấu tạo và sử dụng các từ loại như: tính từ, động từ, 

danh từ, trạng từ, hay động từ tình thái, cụm động từ, cách kết hợp từ... 

- Ngữ âm: Nhận diện và phát âm đúng theo hệ thống phiên âm quốc tế 

* Về kỹ năng:  

- Nghe: Có thể nghe hiểu được những cụm từ và các khẩu ngữ liên quan tới các chủ đề quen thuộc hằng ngày  như: 

công việc, du lịch, thời gian rảnh rỗi, gia đình, sở thích, các sự kiện đang diễn ra….khi được diễn đạt chậm và rõ 

ràng;  xác định được chủ đề của cuộc hội thoại, những thông tin chính của các bản tin trên đài và truyền hình tường 

thuật các sự kiện; nghe hiểu được chỉ dẫn đường, sử hướng dẫn sử dụng phương tiện giao thông công cộng đơn giản. 

1 - 

Nói: Có thể giao tiếp một cách đơn giản và trực tiếp về các chủ đề quen thuộc hàng ngày liên quan đến công việc, du 

lịch, thời gian rảnh rỗi, gia đình, sở thích, các sự kiện đang diễn ra….; có thể truyền đạt quan điểm của mình trong các 

3 
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tình huống xã giao đơn giản, ngắn gọn nhưng chưa thể duy trì được các cuộc hội thoại; có thể mô tả về gia đình, điều 

kiện sống, công việc, thói quen, kinh nghiệm học tâp, sở thích. 

- Đọc: Có thể đọc hiểu được các đoạn văn bản ngắn và đơn giản về các vấn đề quen thuộc và cụ thể như thư từ, tờ rơi, 

quảng cáo, thực đơn, thời gian biểu, thông báo, chỉ dẫn; đọc hiểu và xác định cấu trúc của một đoạn văn trong tiếng 

Anh; 

- Viết: Có thể viết các mệnh đề, câu đơn giản và các từ nối với nhau bằng các liên từ như: nhưng, và, vì…Viết được các 

đoạn văn ngắn, đơn giản khoảng 80 từ  về các chủ đề quen thuộc phù hợp với sự hiểu biết của sinh viên; viết được bức 

thư cá nhân nhằm mục đích thông báo tin tức, miêu tả, bày tỏ suy nghĩ về sự kiện, viết được đơn xin việc, email. 

* Về thái độ: 

- Nhận thức được tầm quan trọng của việc học tiếng Anh; 

- Thực hiện nghiêm túc thời gian biểu, làm bài tập và nộp bài đúng hạn, và trung thực trong thi cử; 

- Chủ động trong học tập, tích cực tìm hiểu, phát huy khả năng sáng tạo trong học tập và áp dụng kiến thức tiếng Anh 

cơ bản vào thực tiễn; 

- Hợp tác khi thực hiện các hoạt động trên lớp cũng như ở nhà;  

- Chủ động đặt câu hỏi về những thắc mắc của mình, chia sẻ thông tin với bạn bè và giáo viên; 

- Không ngừng bồi dưỡng và tự bồi dưỡng nhằm đáp ứng những yêu cầu cơ bản của môn học cũng như chuẩn bị cho 

học phần Tiếng Anh 2. 

 

10.  

Tiếng 

Hàn 1 
* Về kiến thức: 

- Nắm bắt, thực hành mẫu tự tiếng Hàn và kiến thức ngữ pháp:mẫu tự, phụ âm, nguyên âm; danh từ, động từ, tính từ, đại 

từ, tân ngữ, trợ từ, phó từ, thán từ, quán từ, vĩ từ, thể phủ định, từ để hỏi, các thì; 

- Phát triển các kỹ năng Nghe – Nói – Đọc – Viết thông qua các tình huống giao tiếp đàm thoại ngắn, đơn giản về quốc 

gia, nghề nghiệp, chào hỏi, giới thiệu bản thân, nơi chốn, đồ vật, sinh hoạt hàng ngày, thứ, ngày tháng năm, thời gian, 

số đếm, động từ hoạt động, công việc trong ngày, hoạt động cuối tuần, mua sắmsử dụng từ vựng và mẫu câu đã học theo 

cách phát âm thuộc hệ thống ngữ âm Hàn chuẩn; 

- Vận dụng linh hoạt những kiến thức ngữ pháp cơ bản và vốn từ vựng được trang bị vào thực tế. 

* Về kỹ năng:  

- Có khả năng sử dụng tiếng Hàn đúng ngữ pháp, văn phong trong các tình huống giao tiếp về các chủ đề như quốc gia, 

nghề nghiệp, chào hỏi, giới thiệu bản thân, nơi chốn, đồ vật, sinh hoạt hàng ngày, thứ, ngày tháng năm, thời gian, số 

đếm, động từ hoạt động, công việc trong ngày, hoạt động cuối tuần, mua sắm; 

- Có thể nghe hiểu những đoạn video clip ngắn, có khả năng tóm tắt hoặc điền các thông tin đơn giản về các chủ đề của 

bài học; 
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- Có thể đọc hiểu nội dung chính những bài đọc ngắn, biết cách đọc lướt lấy ý chính hoặc đọc sâu để lấy thông tin cụ thể 

theo các chủ đề của bài học; 

- Viết được các đoạn văn ngắn, đơn giản khoảng 50 từ về các chủ đề được học phù hợp văn phong và ngữ cảnh bằng 

tiếng Hàn; 

- Có khả năng làm việc độc lập hoặc theo nhóm, tự học, tự nghiên cứu. 

* Về thái độ: 

- Thực hiện nghiêm túc thời gian biểu, làm bài tập và nộp bài đúng hạn; 

- Nâng cao tính tự giác trong học tập và trung thực trong thi cử; 

- Hợp tác khi tham gia các hoạt động trên lớp cũng như ở nhà; 

- Bồi dưỡng và tự bồi dưỡng nhằm đáp ứng những yêu cầu của môn học. 

 

11.  
Tiếng 

Anh 2 

Sau khi hoàn thành học phần tiếng Anh 2, sinh viên có thể đạt được năng lực ngôn ngữ Tiếng Anh tiệm cận 

trình độ Bậc 2 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc của Việt Nam; hướng đến chuẩn đầu ra về lý thuyết (kiến thức 

ngôn ngữ), thực hành (kỹ năng ngôn ngữ) và thái độ. Cụ thể: 

* Về kiến thức: 

- Ngữ Pháp: Nắm bắt được các thì cơ bản để sử dụng trong các tình huống giao tiếp thông thường (thì Hiện tại tiếp diễn, 

Quá khứ đơn, thì Hiện tại hoàn thành, thì Tương lai với be going to / be planning to), dạng thức của động từ trong tiếng 

Anh (động từ đuôi –ing/-ed, động từ nguyên thể có “to” và không có “to”…); các cấu trúc câu và cấu trúc ngữ pháp cơ 

bản (câu so sánh, câu điều kiện loại 1, “enough to....”,  “too … to…”).  

+ Từ vựng: Có vốn từ vựng cơ bản để sử dụng trong các tình huống giao tiếp cụ thể về các chủ điểm quen thuộc 

như gia đình, nơi ở, du lịch, kỳ nghỉ,văn hóa, miêu tả tính cách, công việc, các sự kiện hàng ngày…; Nắm được các 

phương thức cấu tạo từ cơ bản trong tiếng Anh sử dụng tiền tố, hậu tố; cấu tạo cụm từ cố định bằng phương thức kết 

hợp từ (động từ + danh từ, động từ + giới từ…), phân biệt và sử dụng các từ loại trong tiếng Anh (danh từ, động từ, tính 

từ, trạng từ, giới từ…). 

+ Ngữ âm: Xác định trọng âm của từ, ngữ điệu câu; nhận diện các âm tiết: âm ngắn, âm dài, âm kép như /a/, /i/, 

/i:/, /u:/,/ai/, /ei/…; Nhận diện và phát âm đúng theo hệ thống phiên âm quốc tế. 

* Về kỹ năng:  

+ Nghe: Có thể nghe hiểu, nhận diện các từ, ngữ về các chủ để thông dụng như: thông tin cá nhân, mua sắm, tự 

nhiên - địa lý, sắp xết cuộc hẹn hoặc các hoạt động như quảng cáo, thông báo, bình luận…); Nghe và phân biệt các âm 

tiết để nhận diện từ vựng, trọng âm của từ, ngữ điệu câu… 

+ Nói: Có thể miêu tả và giới thiệu một cách đơn giản về các hoạt động của con người như điều kiện sống, các 

hoạt động hàng ngày, sở thích, tính cách; Có khả năng thực hiện các cuộc hội thoại giao tiếp, trao đổi thông tin ngắn về 
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các chủ đề liên quan như đặt vé du lịch, hỏi đường, sắp lịch hẹn;có thể bày tỏ quan điểm, đưa ra ý kiến về sự việc hàng 

ngày như cho lời khuyên, phàn nàn, đưa ra dự báo…; Bước đầu có thể kết hợp các loại  câu và cấu trúc từ đơn giản đến 

phức tạp để diễn đạt ý kiến như câu đơn, câu phức, có thể sử dụng các liên từ đơn giản như “and” (và), “but” (nhưng), 

“because” (bởi vì)… 

+ Đọc: Có thể đọc hiểu các văn bản đơn giản và ngắn về các chủ đề cụ thể với những từ vựng thông dụng như 

danh mục, quy định, bảng thông báo, tin nhắn, tờ rơi quảng cáo, dịch vụ du lịch, thực đơn..; Đọc hiểu và nhận diện các 

mẫu thư/tin nhắn cá nhân đơn giản và ngắn gọn…; đọc để lấy các thông tin quan trọng. 

+ Viết: Có thể viết các đoạn miêu tả ngắn gọn về một sự việc, các trải nghiệm cá nhân theo những chủ đề đã học; 

viết được đoạn văn ngắn khoảng 80 -100 từ về những chủ đề trong cuộc sống hàng ngày như văn hóa, du lịch, nhật ký 

cá nhân…; Viết được các thư cá nhân đơn giản ở dạng thư trang trọng (formal letter) như  thư cảm ơn hoặc xin lỗi, thư 

thông báo, thư phàn nàn hoặc dạng thư thân mật (informal letters) như lời nhắn (notes) hoặc tin nhắn (messeges) … 

* Về thái độ: 

- Xác định động cơ đúng đắn, thái độ tích cực, chủ động trong việc học tiếng Anh và tổ chức hoạt động học của bản 

thân; 

- Thực hiện nghiêm túc thời khóa biểu của trường, hướng dẫn làm bài tập của giáo viên và nộp bài tập đúng hạn;  

- Tuân thủ nội quy chung của trường, của lớp; đảm bảo tínhtrung thực trong thi cử; 

- Có tinh thần trách nhiệm, hợp tác, đóng góp ý kiến khi tham gia các hoạt động học trên lớp cũng như bài tập về nhà;

  

- Chủ động đặt câu hỏi khi có những thắc mắc, chia sẻ thông tin với bạn bè và giáo viên;phát huy khả năng sáng tạo 

trong học tập và áp dụng kiến thức tiếng Anh cơ bản vảo thực tiễn. 

+ Tiếp tục bồi dưỡng và tự bồi dưỡng nhằm đạt được những yêu cầu và mục tiêu cơ bản của học phần Tiếng Anh 

2, làm kiến thức cơ sở để chuẩn bị cho học phần tiếp theo là Tiếng Anh 3. 

12.  
Tiếng 

Hàn 2 

* Về kiến thức: 

- Nắm bắt, thực hành mẫu tự tiếng Hàn và tiếp tục cung cấp kiến thức ngữ phápvề: từ loại, mẫu câu, cấu trúc, trợ từ, phó 

từ, vĩ tố định từ, thán từ theo các chủ đề bệnh viện, sinh nhật, thư tín, ngoại hình, điện thoại, phim ảnh, ngày nghỉ, du 

lịch. 

- Phát triển các kỹ năng Nghe – Nói – Đọc – Viết thông qua các tình huống giao tiếp đàm thoại ngắn, đơn giản về chủ 

đề bệnh viện, sinh nhật, thư tín, ngoại hình, điện thoại, phim ảnh, ngày nghỉ, du lịch sử dụng từ vựng và mẫu câu đã học 

theo cách phát âm thuộc hệ thống ngữ âm tiếng Hàn chuẩn; 

- Vận dụng linh hoạt những kiến thức ngữ pháp cơ bản và vốn từ vựng được trang bị vào thực tế. 

* Về kỹ năng: 
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- Có khả năng sử dụng tiếng Hàn đúng ngữ pháp, văn phong trong các tình huống giao tiếp về các chủ đề như bệnh viện, 

sinh nhật, thư tín, ngoại hình, điện thoại, phim ảnh, ngày nghỉ, du lịch; 

- Có thể nghe hiểu những đoạn video clip ngắn/băng đĩa, có khả năng tóm tắt hoặc điền các thông tin đơn giản về các 

chủ đề của bài học; 

- Có thể đọc hiểu nội dung chính những bài đọc ngắn, biết cách đọc lướt lấy ý chính hoặc đọc sâu để lấy thông tin cụ thể 

theo các chủ đề của bài học; 

- Viết được các đoạn văn ngắn, đơn giản khoảng 50 từ về các chủ đề được học phù hợp văn phong và ngữ cảnh bằng 

tiếng Hàn; 

- Có khả năng làm việc độc lập hoặc theo nhóm, tự học, tự nghiên cứu.  

* Về thái độ: 

- Thực hiện nghiêm túc thời gian biểu, làm bài tập và nộp bài đúng hạn; 

- Nâng cao tính tự giác trong học tập và trung thực trong thi cử; 

- Hợp tác khi tham gia các hoạt động trên lớp cũng như ở nhà; 

- Bồi dưỡng và tự bồi dưỡng nhằm đáp ứng những yêu cầu của môn học. 

13.  
Tiếng 

Anh 3 

Kết thúc học phần Tiếng Anh 3, người học có thể: 

- Hiểu được các ý chính của một diễn ngôn về các vấn đề quen thuộc trong công việc, trường học, giải trí, v.v.; 

- Xử lý hầu hết các tình huống có thể xảy ra khi đi đến nơi sử dụng tiếng Anh; 

- Viết về các chủ đề quen thuộc có sử dụng các từ nối; 

- Mô tả được những kinh nghiệm, sự kiện, giấc mơ, hy vọng và hoài bão. Cụ thể: 

* Về kiến thức: 

+ Ngữ pháp:  Nắm bắt được thể bị động của các thì (hiện tại đơn giản, quá khứ đơn giản), 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) để sử dụng trong các ngữ cảnh khác nhau; Hiểu được cách sử dụng các mạo từ (a, an, the, 

Ø) và vận dụng trong diễn đạt, các ngữ cảnh. 

+ Từ vựng: Củng cố và bổ sung thêm từ vựng cần thiết để giao tiếp trong các tình huống 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….; Nắm được 

cách cấu tạo và sử dụng các động từ thường được sử dụng trong câu bị động; sử dụng thành thạo các cụm từ bằng phương 

thức kết hợp động từ + danh từ, các từ nối (first, next, then, etc.) trong diễn đạt. 

+ Ngữ âm: Phát âm đúng các âm tiết, phụ âm cuối theo hệ thống phiên âm quốc tế; Xác định trọng âm của từ, 

câu, ngữ điệu câu. 

* Về kỹ năng:  
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+ Nghe: Nghe hiểu được những cụm từ và các khẩu ngữ, xác định được chủ đề của cuộc hội thoại, những thông 

tin chính liên quan tới 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; các cấu trúc câu ở các ngữ cảnh khác nhau; Hiểu được những thông tin về các 

chủ đề liên quan tới cuộc sống và công việc thường ngày; Xác định được ý chính trong các bài nói hay câu chuyện về 

những chủ đề thường gặp trong cuộc sống, công việc hay trường học. 

+ Nói: Giao tiếp tương đối tự tin, tham gia đàm thoại thể hiện quan điểm cá nhân và trao đổi thông tin về các vấn 

đề quen thuộc liên quan đến sở thích, học tập và việc làm của mình; Trao đổi, kiểm tra và xác nhận thông tin, giải thích 

các vấn đề nảy sinh; Trình bày ý kiến về các chủ đề văn hóa như phim ảnh, sách báo, âm nhạc,v.v....; Phát âm rõ ràng, 

dễ hiểu, sử dụng tốt vốn từ vựng/ngữ pháp căn bản với các chủ đề, tình huống thông thường; Giao tiếp được theo vai và 

tình huống giao tiếp hàng ngày ở trình độ tiền trung cấp. 

+ Đọc: Đọc hiểu được các bài khoá có độ dài vừa phải (khoảng 250-300 từ) về các chủ đề thời trang, động vật, 

công việc, con người; Đọc hiểu các văn bản chứa đựng thông tin rõ ràng về các chủ đề liên quan đến lĩnh vực yêu thích, 

quan tâm; Xác định được các thông tin liên quan trong các văn bản sử dụng hằng ngày như thư từ, tờ thông tin; Hiểu các 

đoạn mô tả sự kiện, cảm xúc và lời chúc trong các thư cá nhân đủ để phúc đáp cho người viết. 

+ Viết: Viết bài luận với các cấu trúc câu ghép có tính liên kết, kết nối cao sử dụng các từ nối, liên từ; trình bày 

ý kiến về những thông tin thực tế mà người viết tích luỹ được về các chủ đề quen thuộc; Miêu tả chi tiết, dễ hiểu về 

những chủ đề quen thuộc; Miêu tả một sự kiện, một chuyến đi gần đây (thật hoặc giả tưởng).  

* Về thái độ: 

- Nhận thức được tầm quan trọng của việc học tiếng Anh; 

- Thực hiện nghiêm túc thời gian biểu, làm bài tập và nộp bài đúng hạn, trung thực trong thi cử; 

- Chủ động trong học tập, có thái độ tích cực tìm hiểu, học hỏi, trau dồi kiến thức cũng như tích cực thực hành các kỹ 

năng ngôn ngữ; phát huy khả năng sáng tạo trong học tập và áp dụng kiến thức tiếng Anh vào thực tiễn;  

- Hợp tác khi thực hiện các hoạt động trên lớp cũng như ở nhà;  

- Chủ động đặt câu hỏi về những thắc mắc của mình, chia sẻ thông tin với bạn bè và giảng viên; 

- Không ngừng bồi dưỡng và tự bồi dưỡng nhằm đáp ứng những yêu cầu cơ bản của môn học. 

14.  

 Tiếng Hàn 3: 3 tín chỉ 

* Về kiến thức: 

- Nắm bắt và thực hành tiếng Hàn và tiếp tục cung cấp kiến thức ngữ pháp về:từ loại, giản lược, các thì, câu mệnh lệnh, 

động từ khuyết thiếu diễn tả khả năng, yêu cầu và đề nghị, từ nối, phó từ, trợ từ, câu mệnh lệnh, từ nối, quán từ số 2, trợ 

từ kính ngữ, giản lược, động từ bất quy tắc, trợ động từ, tính từ, từ vựng chỉ tần suất, các hiện tượng biến âm, giản lược 

âm; những mẫu câu bổ sung. 
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- Phát triển các kỹ năng Nghe – Nói – Đọc – Viết thông qua các tình huống giao tiếp đàm thoại ngắn, đơn giản về chủ 

đề mua sắm, thức ăn, nhà hàng, nghề nghiệp, nhà cửa, gia đình, phương hướng, vật dụng, mối quan hệ, thời tiết, điện 

thoại, sở thích, giao thông, gặp gỡ, hẹn gặp sử dụng từ vựng và mẫu câu đã học theo cách phát âm thuộc hệ thống ngữ 

âm tiếng Hàn chuẩn; 

- Vận dụng linh hoạt những kiến thức ngữ pháp cơ bản và vốn từ vựng được trang bị vào thực tế. 

* Về kỹ năng:  

- Có khả năng sử dụng tiếng Hàn đúng ngữ pháp, văn phong trong các tình huống giao tiếp về các chủ đề nhưmua sắm, 

thức ăn, nhà hàng, nghề nghiệp, nhà cửa, gia đình, phương hướng, vật dụng, mối quan hệ, thời tiết, điện thoại, sở thích, 

giao thông, gặp gỡ, hẹn gặp; 

- Có thể nghe hiểu những đoạn video clip ngắn/băng đĩa, có khả năng tóm tắt hoặc điền các thông tin đơn giản về các 

chủ đề của bài học; 

- Có thể đọc hiểu nội dung chính những bài đọc ngắn, biết cách đọc lướt lấy ý chính hoặc đọc sâu để lấy thông tin cụ thể 

theo các chủ đề của bài học; 

- Viết được các đoạn văn ngắn, đơn giản khoảng 50 từ về các chủ đề được học phù hợp văn phong và ngữ cảnh bằng 

tiếng Hàn; 

- Có khả năng làm việc độc lập hoặc theo nhóm, tự học, tự nghiên cứu. 

* Về thái độ: 

- Thực hiện nghiêm túc thời gian biểu, làm bài tập và nộp bài đúng hạn; 

- Nâng cao tính tự giác trong học tập và trung thực trong thi cử; 

- Hợp tác khi tham gia các hoạt động trên lớp cũng như ở nhà; 

- Bồi dưỡng và tự bồi dưỡng nhằm đáp ứng những yêu cầu của môn học. 

15.  

 Pháp luật đại cương, 3 tín chỉ 

* Về kiến thức: Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản 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 

lí; và giới thiệu một số ngành luật trong hệ thống pháp luật Việt Nam như: Luật Hiến pháp, luật Hành chính, luật Hình sự, luật Dân 

sự, luật Lao động, luật Hôn nhân và gia đình …  

* Về kỹ năng:  

- Có khả năng vận dụng những kiến thức đã học vào nghiên cứu các khoa học pháp lí khác (nếu tiếp tục được tiếp cận 

trong chương trình đào tạo) 

- Có khả năng vận dụng các kiến thức đã học vào giải quyết các vấn đề của thực tiễn trong cuộc sống 

- Hình thành và phát triển năng lực thu thập thông tin, kĩ năng tổng hợp; kĩ năng so sánh, phân tích, bình luận, đánh giá 

3 
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các vấn đề về nhà nước pháp luật; 

- Phát triển kĩ năng lập luận, thuyết trình trước công chúng. 

* Về thái độ: Học phần Pháp luật đại cương góp phần xây dựng ý thức công dân, tôn trọng pháp luật, thực hiện pháp 

luật đúng đắn, rèn luyện tác phong sống và làm việc theo pháp luật; biết lựa chọn hành vi và khẳng định sự tự chủ của 

mình trong các quan hệ xã hội, trong lao động, trong cuộc sống hàng ngày. 

16.  

Toán cao 

cấp 1 

Toán * Về kiến thức: Học phần trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về tập hợp, quan hệ, ánh xạ; hàm số một biến 

số, giới hạn và liên tục, đạo hàm và vi phân; phép tính tích phân của hàm số một biến số, lý thuyết chuỗi, làm cơ sở cho 

việc học các môn chuyên ngành.  

* Về kỹ năng: Rèn luyện kỹ năng tư duy logic có hệ thống, kỹ năng vận dụng kiến thức vào các môn học kế tiếp như: 

Toán cao cấp 2, Toán cao cấp 3,  Cơ sở dữ liệu,… và kỹ năng xử lý tình huống trong thực tế. 

* Về thái độ: Sinh viên có thái độ nghiêm túc, sáng tạo, say mê trong công việc, biết nhìn nhận và giải quyết vấn đề một 

cách logic khoa học.  

2 

17.  

 Toán cao cấp 2 

* Về kiến thức: Học phần trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về ma trân, định thức, hệ phương trình tuyến 

tính, không gian vectơ và ánh xạ tuyến tính.  

* Về kỹ năng: Rèn luyện kỹ năng tư duy logic, kỹ năng vận dụng kiến thức toán học trong lập trình và các bài toán liên 

quan đến Đại số tuyến tính. 

* Về thái độ: Sinh viên có thái độ nghiêm túc, sáng tạo, say mê trong công việc, biết nhìn nhận và giải quyết vấn đề một 

cách logic khoa học.  2 

18.  
Toán cao 

cấp 3 

* Về kiến thức: Học phần trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về hàm số nhiều biến số; tích phân bội và 

phương trình vi phân. 

* Về kỹ năng: Sinh viên có kỹ năng rèn luyện tư duy logic, kỹ năng ứng dụng thuật toán giải quyết các vấn đề trong 

công nghệ thông tin. 

* Về thái độ: Sinh viên có thái độ nghiêm túc, sáng tạo trong học tập và công việc. Biết nhìn nhận và giải quyết vấn đề 

theo logic. 2 

19.  

Xác suất 

và thống 

kê 

* Về kiến thức: Sau khi học xong học phần sinh viên đạt được: 

- Có kiến thức cơ bản về về xác suất, biến ngẫu nhiên, mẫu ngẫu nhiên, ước lượng tham số, kiểm định giả thuyết thống 

kê;  

- Hiểu được bản chất của các hiện tượng ngẫu nhiên xảy ra trong tự nhiên, xã hội và vận dụng kiến thức để giải quyết 

các bài toán ứng dụng trong thực tế.    

* Về kỹ năng: Có kỹ năng tính toán và năng lực sáng tạo trong học tập và nghiên cứu khoa học. 3 
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* Về thái độ: Có thái độ nghiêm túc, chủ động, cẩn thận, tích cực trong công việc. 

20.  
Phương 

pháp tính 

* Về kiến thức: Học phần trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về sai số, cách giải gần đúng các phương trình, 

hệ phương trình và cách tính xấp xỉ các toán tử; cụ thể: tìm nghiệm thực gần đúng của một phương trình, giải gần đúng 

hệ phương trình đại số tuyến tính, tính gần đúng đạo hàm và tích phân xác định, giới thiệu đa thức nội suy và phương 

pháp bình phương bé nhất.  

* Về kỹ năng: Rèn luyện kỹ năng tư duy logic, kỹ năng vận dụng kiến thức toán học vào  giải quyết các công việc thực 

tế. 

* Về thái độ: Sinh viên có thái độ nghiêm túc trong công việc, biết nhìn nhận và giải quyết vấn đề một cách logic khoa 

học.  

3 

21.  

Nhập 

môn hệ 

thống 

thông tin 

* Về kiến thức: Sau khi học xong học phần sinh viên đạt được: 

- Kiến thức tổng quát về hệ thống thông tin, các thuật ngữ và khái niệm liên quan đến hệ thống thông tin, ý nghĩa, mối 

quan hệ và vị trí của hệ thống thông tin đối với các tổ chức; 

- Nắm được đặc điểm và các yếu tố cấu thành của một số hệ thống thông tin thông dụng hiện nay như hệ thống thương 

mại điện tử, hệ thống thông tin quản lý, hệ thống thông tin tự động hóa văn phòng, hệ thống thực tại ảo, hệ chuyên gia 

và hệ thống cung cấp dịch vụ công trực tuyến;  

- Nắm được quy trình phát triển hệ thống thông tin cũng như các vấn đề cần chú ý khi khai thác, sử dụng hệ thống thông 

tin. 

* Về kỹ năng: Biết cài đặt một số hệ thống mẫu và có thể khai thác sử dụng các dịch vụ công được học; có kỹ năng ứng 

dụng công nghệ thông tin vào khai thác, sử dụng hệ thống thông tin trong tổ chức. 

* Về thái độ: Có tác phong làm việc khoa học, sáng tạo, nhận thức rõ giá trị và tầm quan trọng của việc phát triển, khai 

thác, sử dụng hệ thống thông tin một cách đúng đắn dưới góc độ tin học hóa quản lý.  

2 

22.  

Toán rời 

rạc 

* Về kiến thức: Trang bị kiến thức cơ bản về logic toán học, lý thuyết tổ hợp, Đại số Boole và Lý thuyết đồ thị ứng dụng 

trong công nghệ thông tin.  

* Về kỹ năng: Sinh viên rèn luyện tư duy logic, thực hành ứng dụng giải toán trên máy tính. 

* Về thái độ: Sinh viên có thái độ nghiêm túc, sáng tạo trong học tập và công việc. Biết nhìn nhận và giải quyết vấn đề 

theo logic. 

3 

23.  
Kỹ thuật 

lập trình 

cơ bản 

* Về kiến thức: Học phần cung cấp cho sinh viên kiến thức cơ bản về lập trình, ngôn ngữ lập trình C++, kiến thức lập 

trình có cấu trúc, xây dựng và sử dụng chương trình con, kiểu dữ liệu có cấu trúc, các thao tác vào/ ra trên file và các 

kiểu dữ liệu trừu tượng.  

* Về kỹ năng: Sau khi học xong học phần, sinh viên có: 3 
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- Kỹ năng lập trình ứng dụng dựa trên ngôn ngữ lập trình C++, kỹ năng khai báo biến, chương trình con, kỹ năng lập 

trình điều khiển, lập trình có cấu trúc. 

- Kỹ năng ứng dụng ngôn ngữ lập trình C++ để xây dựng các chương trình máy tính cơ bản để giải quyết các bài toán 

trong thực tế. 

* Về thái độ: Có tác phong làm việc khoa học, sáng tạo, tích cực tham ra thảo luận, rèn luyện phong cách lập trình 

chuyên nghiệp. 

24.  

Kiến trúc 

máy tính 

* Về kiến thức: Sau khi học xong học phần này, sinh viên đạt được: 

- Kiến thức tổng quát về các thành phần cơ bản của máy tính, vị trí, chức năng và nguyên lý hoạt động của các bộ phận 

chính trong máy tính. 

- Nắm được cấu trúc bên trong và bên ngoài của bộ xử lý trung tâm. Đồng thời hiểu được cách quản lý bộ nhớ trong chế 

độ thực và các thanh ghi đoạn. 

+ Nắm được cách tổ chức bộ nhớ trong máy tính 

+ Nắm được các thiết bị vào ra, đồng thời nắm được các phương pháp vào/ra dữ liệu. 

* Về kĩ năng: Biết phân loại các bộ phận trong máy tính, trình bày được nguyên lý hoạt động, chức năng của các bộ 

phận chính trong máy tính, lắp ghép được các bộ phận cơ bản của máy tính. 

* Về thái độ: Có tác phong học tập, làm việc khoa học, sáng tạo, nghiêm túc, trách nhiệm và nhận thức rõ giá trị, tầm 

quan trọng trong công việc; Có ý thức trong vận dụng, phát triển, khai thác, sử dụng kiến thức kiến trúc máy tính vào 

kiến thức tổng thể ngành Hệ thống thông tin một cách hiệu quả. 

2 

25.  
Hệ điều 

hành 

* Về kiến thức: 

-  Sinh viên hiểu được những kiến thức cơ bản về hệ điều hành máy tính, hiểu được vai trò và nguyên lý hoạt động, quá 

trình phát triển, phân loại các hệ điều hành; 

- Sinh viên hiểu được nguyên lý quản lý bộ nhớ, quản lý tập tin và quản lý nhập xuất, quản lý tiến trình của hệ điều hành;  

- Sinh viên hiểu được tổng quan, cấu trúc của hệ điều hành mã nguồn mở. 

* Về kĩ năng: 

- Sinh viên có thể áp dụng một cách khoa học với việc phân bổ thời gian cho CPU như: quản lý, sử dụng, cấp phát bộ 

nhớ, điều khiển CPU hoạt động một cách tối ưu; 

- Sinh viên thực hiện các thao tác cơ bản trên hệ điều hành mã nguồn mở. 

* Về thái độ: 

- Tích cực tham gia thảo luận, cập nhật thông tin để nắm bắt được những kiến thức quan trọng của hệ điều hành;  

- Nhận thức rõ giá trị và tầm quan trọng của hệ điều hành, trong hệ thống máy tính để từ đó có phương pháp tổ chức 

thông tin một cách khoa học, sáng tạo 

2 
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26.  

Mạng 

máy tính 

* Về kiến thức:  Sau khi học xong học phần này, sinh viên có: 

- Kiến thức kiến thức tổng quan về mạng máy tính, các thành phần cơ bản của mạng; các mô hình mạng máy tính; các 

loại giao thức sử dụng trong mạng máy tính;  

- Kiến thức căn bản về nguyên lý truyền tin và phương thức truyền tin; kiến thức căn bản về thiết lập mạng máy tính. 

* Về kỹ năng: 

- Có kỹ năng đọc hiểu các kiến thức mở rộng của học phần mạng máy tính, tự tìm kiếm và đọc hiểu được các tài liệu 

tiếng Anh liên quan; 

- Có kỹ năng làm việc nhóm, nghiên cứu độc lập các kiến thức về mạng máy tính phục vụ cho học tập, làm việc. 

* Về thái độ: 

- Tham gia học tập trên lớp đầy đủ và chuẩn bị cho giờ học trên lớp theo yêu cầu của giảng viên; 

- Hăng hái, tích cực, sáng tạo khi tham gia các hoạt động nhóm trên lớp theo sự phân công của giảng viên;  
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27.  

Công 

nghệ 

phần 

mềm 

* Về kiến thức:  Sau khi học xong học phần Công nghệ phần mềm sinh viên có kiến thức về phần mềm, đặc điểm của 

phần mềm, chu kỳ sống của phần mềm. Quy trình xây dựng và phát triển phần mềm một cách có hệ thống và khoa học. 

- Sinh viên hiểu được các giai đoạn trong xây dựng và phát triển phần mềm như: đặc tả yêu cầu, phân tích, thiết kế, kiểm 

thử, cài đặt và bảo trì.  

- Sinh viên hiểu được dự án phần mềm, quản lý rủi ro, quản lý chất lượng phần mềm 

* Về kĩ năng: 

- Sinh viên có kỹ năng về lập kế hoạch, ước lượng thời gian và chi phí cho phần mềm.  

- Sinh viên có kỹ năng quản lý chất lượng phần mểm một cách khoa học.  

- Qua môn học này sinh viên có kỹ năng sử dụng công cụ phần mềm để thực hiện các pha trong quá trình phát triển phần 

mềm và qua đó nâng cao năng lực làm việc nhóm và kỹ năng mềm. 

* Về thái độ: Nhận thức rõ giá trị và tầm quan trọng của phần mềm và công nghệ phần mềm trong hệ thống máy tính. 
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28.  
Quản trị 

mạng 

* Về kiến thức: Sau khi học xong học phần này, sinh viên đạt được: 

- Có kiến thức cơ bản về quản trị mạng máy tính như quản trị thiết bị mạng, một số mô hình mạng thông dụng hiện nay;  

- Có kiến thức cơ bản về quản trị và thao thác, lệnh điều khiển các dịch vụ hệ thống mạng ngang hàng, mạng khách/chủ 

(Client/Server) trên các hệ điều hành thông dụng hiện nay. 

* Về kỹ năng: 

- Có khả năng cài đặt hệ thống mạng cục bộ và thực hiện các yêu cầu quản trị trên hệ thống mạng cục bộ; 

- Có kỹ năng khai thác và vận hành các dịch vụ mạng theo mô hình khách/chủ (Client/Server) để có thể quản trị một hệ 

thống mạng tập trung và đáp ứng được các yêu cầu quản trị của doanh nghiệp; 

- Có kỹ năng phát triển, phán đoán lỗi và giải quyết các vấn đề trong lĩnh vực quản trị mạng máy tính. 
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* Về thái độ: Phát huy ý thức tự học và sáng tạo của sinh viên. Có ý thức vận dụng những kiến thức đã học vào quản trị 

thiết bị mạng, vận hành hệ thống mạng và xử lý sự cố của mạng. 

29.  
Tối ưu 

hóa 

* Về kiến thức: Trang bị cho sinh viên một số kiến thức cơ bản về tối ưu hoá để phục vụ cho việc học tập và nghiên cứu 

các bài toán trong kinh tế, kỹ thuật và công nghệ thông tin. 

* Về kĩ năng:  
- Sinh viên hiểu một số thuật toán cơ bản và sử dụng được phần mềm đã có để giải 

những bài toán tối ưu đơn giản. Bước đầu hình thành kỹ năng phân tích những bài toán 

thực tế, đưa bài toán này về các bài toán quy hoạch tuyến tính hoặc phi tuyến, biết cách áp dụng các phương pháp của 

quy hoạch tuyến tính và những phương pháp cơ bản của quy hoạch phi tuyến để giải các bài toán này. 

- Góp phần rèn luyện phương pháp tư duy khoa học, tư duy logic, tư duy thuật toán. 

* Về thái độ: 
Sinh viên có thái độ nghiêm túc, sáng tạo trong học tập và công việc. Biết nhìn nhận và giải quyết vấn đề theo 

logic. 
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30.  
Kỹ năng 

giao tiếp 

*  Về kiến thức: Học phần trang bị cho sinh viên kiến thức lý luận cơ bản về giao tiếp, kỹ năng giao tiếp như: Khái 

niệm giao tiếp và kỹ năng giao tiếp; chức năng,vai trò của giao tiếp; cách sử dụng phương tiện giao tiếp hiệu quả. Ngoài 

ra còn trang bị cho sinh viên một số kỹ năng giao tiếp cơ bản: kỹ năng lắng nghe, kỹ năng nói, đọc, viết, kỹ năng thuyết 

trình, kỹ năng thuyết phục và cách vận dụng những nghi thức giao tiếp cơ bản vào thực tiễn. 

*  Về kĩ năng: Sau khi học xong, sinh viên biết vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn. Cụ thể: 

- Biết vận dụng và ứng xử hiệu quả các tình huống giao tiếp cụ thể; 

- Có khả năng trình bày, thuyết phục, thuyết trình trước các đối tượng giao tiếp; 

- Có khả năng sử dụng các phương tiện giao tiếp (ngôn ngữ và phi ngôn ngữ) hiệu quả. 

*  Về thái độ: 

- Sinh viên có ý thức lựa chọn hành vi, cách cư xử phù hợp, chính xác và hiệu quả trong các tình huống giao tiếp diễn ra 

trong công việc, cuộc sống; 

- Tôn trọng các dối tượng giao tiếp; 

- Luôn có ý thức tạo lập và rèn luyện các kỹ năng mềm; 

- Xác định được tầm quan trọng của kỹ năng giao tiếp trong cuộc sống, công việc.   
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31.  
Kỹ năng 

làm việc 

nhóm 

* Về kiến thức: Học phần này trang bị cho sinh viên kiến thức lý luận cơ bản về kỹ năng làm việc nhóm như: khái niệm 

làm việc nhóm; các loại nhóm làm việc; các giai đoạn phát triển của nhóm làm việc; những yếu tố cơ bản ảnh hưởng 

đến làm việc nhóm; phương pháp xây dựng nhóm làm việc, giải quyết xung đột trong làm việc nhóm, họp nhóm, đánh 

giá hiệu quả làm việc nhóm và các nguyên tắc phát triển cá nhân trong làm việc nhóm. 
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* Về kĩ năng: Sau khi học xong học phần này, sinh viên biết vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn để: 

- Xây dựng được nhóm làm việc; 

- Giải quyết được các xung đột trong làm việc nhóm; 

- Họp nhóm; 

- Đánh giá được hiệu quả làm việc nhóm và phát triển cá nhân trong làm việc nhóm. 

* Về  thái độ: Sinh viên nhận thức được ý nghĩa quan trọng của làm việc nhóm; có tinh thần làm việc nhóm, sẵn sàng 

hợp tác với bạn bè, đồng nghiệp trong thực hiện nhiệm vụ học tập và trong công việc.  

32.  

Phương 

pháp 

nghiên 

cứu khoa 

học 

* Về kiến thức: Học phần này nhằm trang bị cho sinh viên 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, trình bày luận điểm khoa học, tổ 

chức thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học và đạo đức khoa học. Sinh viên có thể ứng dụng kiến thức của môn học để 

triển khai các nghiên cứu như tiểu luận, khóa luận tốt nghiệp theo chuyên ngành được đào tạo và các đề tài nghiên cứu 

khoa học nói chung. 

* Về kỹ năng: Sinh viên được hình thành các kỹ năng tự học và tự nghiên cứu, kỹ năng thực hành thông qua việc áp 

dụng các phương pháp cụ thể để thu thập, xử lý thông tin, triển khai thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học. Nhờ đó sinh 

viên có thể tiến hành nghiên cứu khoa học một cách độc lập, thực hiện một đề tài cụ thể và trình bày được kết quả nghiên 

cứu. 

* Về thái độ:  

- Hình thành thái độ khách quan, khoa học trong học tập và nghiên cứu, từ đó hình thành đạo đức khoa học. 

- Tự tin ở năng lực nghiên cứu khoa học của bản thân. 
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33.  

Văn bản 

quản lý 

nhà nước 

và kỹ 

thuật 

soạn thảo 

văn bản 

* Về kiến thức: Sau khi học xong học phần, sinh viên hiểu được kiến thức lý luận cơ bản về văn bản quản lí nhà nước 

và kỹ thuật soạn thảo văn bản bản như: những vấn đề chung về văn bản và văn bản quản lí nhà nước; các yêu cầu về 

soạn thảo văn bản quản lí nhà nước và kỹ thuật soạn thảo một số văn bản quản lí nhà nước.  

* Về kỹ năng: Sinh viên có khả năng phân biệt được hệ thống văn bản quản lí nhà nước với hệ thống văn bản khác; phân 

loại được hệ thống văn bản quản lí nhà nước; nhận xét được về chất lượng văn bản quản lí nhà nước của các cơ quan, tổ 

chức ban hành theo quy định hiện hành; có khả năng soạn thảo một số văn bản quản lí nhà nước.  

* Về thái độ: Sinh viên nhận thức đúng về vai trò của văn bản trong hoạt động quản lí Nhà nước và trong đời sống xã 

hội, nhận thức đúng đắn về trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, cá nhân trong hoạt động soạn thảo và ban hành văn 

bản. Từ đó, có thái độ đúng đắn trong việc soạn thảo và ban hành văn bản. 
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34.  
Quản trị 

nhân lực 

* Về kiến thức: Học phần nhằm trang bị cho người học hệ thống kiến thức về bản chất, mục tiêu, chức năng, bộ máy 

quản trị nhân lực trong tổ chức và các yếu tố ảnh hưởng đến công tác quản trị nhân lực trong tổ chức; các kiến thức về 
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phân tích công việc, hoạch định, tuyển dụng, bố trí, đào tạo, phát triển và đánh giá nhân lực; thù lao lao động và quan 

hệ lao động trong tổ chức. 

* Về kỹ năng: Học phần giúp người học hình thành kỹ năng tư duy, phân tích được các chức năng của quản trị nhân lực; 

có kỹ năng nền tảng về mô tả công việc, tiêu chuẩn nhân lực; dự báo và cân đối cung – cầu nhân lực; kỹ năng tuyển mộ, 

tuyển chọn và bố trí nhân lực; xây dựng các chương trình đào tạo, phát triển nhân lực; xây dựng cơ cấu thù lao lao động 

và giải quyết  một số vấn đề trong quan hệ lao động giữa người sử dụng lao động với người lao động. 

* Về thái độ: Nhận thức được vai trò, tầm quan trọng của nghiên cứu về quản trị nhân lực; có thái độ nghiêm túc, chủ 

động trong tiếp cận và xử lý các vấn đề về quản trị nhân lực; nhận thức và có thái độ đúng đắn với những vấn đề phù 

hợp và không phù hợp về quản trị nhân lực trong thực tiễn công tác sau tốt nghiệp.  

35.  
Công tác 

văn thư 

và lưu trữ 

* Về kiến thức: Sau học phần này sinh viên nắm được những kiến thức cơ bản của công tác văn thư, lưu trữ như: khái 

niệm, nội dung, yêu cầu, cách thức và trách nhiệm thực hiện nghiệp vụ công tác văn thư, lưu trữ trong các cơ quan, tổ 

chức, doanh nghiệp. 

* Về kỹ năng: Sinh viên có khả năng tham mưu, tư vấn cho lãnh đạo cơ quan tổ chức công tác văn thư, lưu trữ trong các 

cơ quan, tổ chức.  

* Về thái độ: Giúp sinh viên nhận thức được tầm quan trọng của công tác văn thư, lưu trữ trong các cơ quan, tổ chức; 

có ý thức trách nhiệm trong việc đảm bảo thông tin bằng văn bản trong hoạt động của cơ quan; gìn giữ, bảo tồn và phát 

huy giá trị tài liệu lưu trữ của cơ quan, tổ chức nói riêng và phông lưu trữ quốc gia nói chung.  

2 

36.  

Lý luận 

chung về 

hành 

chính 

nhà nước 

* Về kiến thức:  

- Hiểu được cách thức tổ chức và thực thi quyền lực nhà nước; 

- Hiểu được vai trò và cách thức tổ chức hoạt động thực thi quyền hành pháp; 

- Hiểu được cách thức tổ chức và vận hành của Bộ máy hành chính nhà nước và kiểm soát hoạt động hành chính nhà 

nước; 

- Hiểu được các nội dung của cải cách hành chính ở nước ta hiện nay và xu hướng cải cách trong tương lai. 

* Về kỹ năng: 

- Phân việt được hoạt động hành chính nhà nước và các hoạt động khác của nhà nước; 

- Hiểu được các yêu cầu cảu quyết định quản lý hành chính nhà  nước và cách thức ban hành một quyết định quản lý 

hành chính nhà nước; 

- Có khả năng vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn hành chính để nâng cao hiệu lực và hiệu quả hành chính nhà 

nước. 

* Về thái độ: 
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- Nhận thức được tầm quan trọng của hoạt động hành chính đối với việc bảo đảm trật tự và thúc đẩy sự phát triển của xã 

hội; 

- Có ý thức về việc sử dụng quyền lực nhà nước, từ đó hình thành thái độ đúng đắn trong việc thực thi công vụ; 

- Hiểu biết và thúc đẩy mong muốn thực hiện cải cách hành chính ở nước ta. 

37.  
Tổ chức 

bộ máy 

nhà nước 

* Về kiến thức: Học phần cung cấp cho sinh viên hệ thống nhóm kiến thức cơ bản về bộ máy nhà nước. Trên cơ sở kiến 

thức được hướng dẫn, sinh viên có khả năng hiểu và phân tích các vấn đề cơ bản liên quan đến tổ chức và hoạt động của 

bộ máy nhà nước như: khái niệm bộ máy nhà nước; các nguyên tắc trong tổ chức quyền lực nhà nước nói chung và các 

nguyên tắc được quy định trong tổ chức Bộ máy nhà nước Việt Nam nói riêng; địa vị pháp lí của các thiết chế cơ bản 

trong bộ máy nhà nước; mô hình tổ chức bộ máy nhà nước ở một số chính thể cụ thể… trên cơ sở đó sinh viên hiểu, 

phân tích, so sánh và xácđịnh được những yêu cầu cơ bản trong tổ chức và hoạt động của Nhà nước pháp quyền XHCN 

Việt Nam trong giai đoạn hiện nay. 

* Về kỹ năng:  

- Rèn luyện cho sinh viên bước đầu hình thành hệ thống kỹ năng: 

- Kỹ năng tư duy, phân tích, đánh giá các vấn đề pháp lý trong lĩnh vực tổ chức bộ máy nhà nước; 

- Kỹ năng giải thích, so sánh và vận dụng các kiến thức cơ bản về tổ chức bộ máy nhà nước vào đánh giá các vấn đề 

thực tiễn; 

- Kỹ năng phát hiện và giải quyết vấn đề có liên quan xây dựng và tổ chức hoạt động của bộ máy nhà nước cũng như 

trong lĩnh vực xây dựng pháp luật về tổ chức bộ máy nhà nước. 

* Về thái độ: Học phần Tổ chức bộ máy nhà nước góp phần giúp sinh viên xác định đúng vị trí, vài trò của cá nhân trong 

việc tham gia xây dựng, giám sát và nâng cao chất lượng hoạt động của bộ máy nhà nước.  
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38.  
Cơ sở dữ 

liệu 

* Về kiến thức: Học phần cung cấp cho sinh viên kiến thức cơ bản về cơ sở dữ liệu, cơ sở dữ liệu quan hệ; những phép 

toán của đại số quan hệ và ngôn ngữ thao tác dữ liệu được dùng chủ yếu trong các hệ quản trị cơ sở dữ liệu (ngôn ngữ 

SQL); kiến thức về phụ thuộc hàm, các dạng chuẩn của quan hệ và các phương pháp chuẩn hóa quan hệ.  

* Về kỹ năng: Rèn luyện kỹ năng tư duy logic, vận dụng kiến thức đã học vào việc thiết kế và khai thác cơ sở dữ liệu. 

* Về thái độ: Sinh viên nhận thức được vị trí, vai trò của môn học; biết vận dụng linh hoạt vào thực tế.  
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39.  

Cấu trúc 

dữ liệu 

và giải 

thuật 

* Về kiến thức: 

- Sau khi học xong học phần Cấu trúc dữ liệu và giải thuật sinh viên có kiến thức cơ bản về cấu trúc dữ liệu giải thuật, 

một số kiến thức về thuật toán, xác định độ phức tạp giải thuật ; 

- Có kiến thức về các kiểu cấu trúc dữ liệu, giải thuật sắp xếp, một số thuật toán tìm kiếm. Kiến thức về cây, cây nhị 

phân, các thao tác trên cây nhị phân; 

- Hiểu được về đồ thị và cách biểu diễn trên đồ thị, các bài toán trên đồ thị. 
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* Về kĩ năng: 

- Sinh viên có kỹ năng lựa chọn sử dụng cấu trúc dữ liệu và giải thuật phù hợp cho bài toán cần giải quyết. 

- Sinh viên có kỹ năng sử dụng cấu trúc dữ liệu và các giải thuật sắp xếp, tìm kiếm vào những bài toán cụ thể 

* Về thái độ: Sinh viên nhận thức rõ được tầm quan trọng của cấu trúc dữ liệu và giải thuật đối với chuyên ngành hệ 

thống thông tin. 

40.  

Bảo trì 

hệ thống 

* Về kiến thức: Sau khi học xong học phần này:  

- Sinh viên có được các kiến thức tổng quan, nắm được nguyên lý hoạt động hệ thống máy tính; 

- Có khả năng phân tích các sự cố, bảo trì và sửa chữa các thiết bị của hệ thống. 

* Về kỹ năng: 

- Có kỹ năng Bảo trì hệ thống: sao lưu và phục hồi hệ thống; vệ sinh hệ thống theo định kì; khắc phục các lỗi phần mềm 

và các sự cố kĩ thuật phần cứng; 

- Có kỹ năng sửa chữa hệ thống: chẩn đoán các triệu chứng hư hỏng thông thường của các thiết bị phần cứng; xác định 

các loại hư hỏng có thể khắc phục và không thể khắc phục để đưa ra cách giải quyết tương ứng (tiến hành sửa chữa hoặc 

thay thế); 

* Về thái độ: 

Có tác phong làm việc khoa học, sáng tạo, cẩn thận, tỉ mỉ, ý thức trách nhiệm trong công việc, nhận thức rõ giá 

trị và tầm quan trọng của các thiết bị công nghệ thông tin.  2 

41.  
Thiết kế 

giao diện 

* Về kiến thức: Sau khi học xong học phần sinh viên đạt được: 

- Nắm được những kiến thức cơ bản về giao diện, giao diện đồ họa và giao diện web, giao diện người – máy, giao diện 

người sử dụng, thiết kế giao diện; cấu trúc, phân loại, đặc điểm của giao diện; nguyên tắc và quy trình thiết kế giao diện; 

- Hiểu được và có thể thiết lập mô hình cùng hệ thống giao diện cho hệ thống, ứng dụng công nghệ thông tin. 

* Về kỹ năng: Có kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin giải quyết các vấn đề trong xác định yêu cầu người sử dụng và 

thiết lập mô hình giao diện cùng việc kiểm thử và sửa lỗi giao diện, giúp người học có thể ứng dụng công nghệ thông 

tin giải quyết các vấn đề trong công tác phát triển hệ thống thông tin đảm bảo các yêu cầu chức năng, phi chức năng đã 

đề ra. 

* Về thái độ: Có tác phong làm việc khoa học, sáng tạo, nhận thức rõ giá trị và tầm quan trọng của thiết kế giao diện 

dưới góc độ tin học hóa quản lý và phát triển hệ thống thông tin.  

2 

42.  

Otomat 

và ngôn 

ngữ hình 

thức 

* Về kiến thức:  

- Cung cấp cho sinh viên kiến thức cơ bản về ngôn ngữ, văn phạm, Ôtômat; 

- Giúp sinh viên hiểu về các phương pháp biểu diễn ngôn ngữ, cơ chế đoán nhận và 

sản sinh ra ngôn ngữ; 
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- Giúp sinh viên hiểu về các thuật toán liên quan tới ngôn ngữ, văn phạm và Ôtômát 

và sự tương đương giữa văn phạm và Ôtômat; 

- Giúp sinh viên hiểu được cấu trúc và nguyên lý hoạt động của một chương trình 

dịch. 

* Về kỹ năng: 

- Giúp sinh viên có kỹ năng làm việc với máy tính trên các ngôn ngữ hình thức hiện 

đại; 

- Giúp sinh viên có kỹ năng làm việc theo nhóm, kỹ năng thuyết trình khi tham gia 

nhóm trong các buổi làm bài tập và thảo luận. 

* Về thái độ: 

- Có ý thức học tập nghiêm túc, chăm chỉ, lên lớp và làm bài tập đầy đủ. 

- Tích cực tham gia vào tìm hiểu những vấn đề liên quan đến môn học. 

43.  

Phân tích 

và thiết 

kế hệ 

thống 

thông tin 

* Về kiến thức: Học phần trang bị cho sinh viên: 

- Kiến thức tổng quát về phân tích thiết kế hệ thống, các thuật ngữ và khái niệm liên quan đến phân tích thiết kế hệ thống, 

ý nghĩa, vị trí, vai trò của phân tích thiết kế hệ thống trong việc phát triển hệ thống thông tin đối với tổ chức; 

- Kiến thức về vòng đời hệ thống, các bước phân tích thiết kế hệ thống sử dụng phần mềm công cụ hỗ trợ;  

- Các vấn đề cần chú ý khi thực hiện phân tích, thiết kế hệ thống. 

* Về kỹ năng: Biết cài đặt, sử dụng phần mềm công cụ hỗ trợ phân tích thiết kế hệ thống vào thực tế. 

* Về thái độ: Nghiêm túc, tác phong làm việc khoa học, sáng tạo, nhận thức rõ giá trị và tầm quan trọng của phân tích, 

thiết kế hệ thống trong phát triển hệ thống thông tin nhỏ một cách chuyên nghiệp theo chuẩn quốc tế.  
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44.  
Hệ quản 

trị cơ sở 

dữ liệu 

* Về kiến thức: Sau khi học xong học phần này, sinh viên đạt được: 

- Có kiến thức cơ bản về hệ quản trị cơ sở dữ liệu (HQTCSDL), vai trò và chức năng của HQTCSDL, mối quan hệ giữa 

HQTCSDL với cơ sở dữ liệu (CSDL).  

- Có kiến thức về quản lý, khai thác dữ liệu, phân tích, thiết kế và quản trị hệ thống thông tin. 

* Về kỹ năng: 

- Có kỹ năng sử dụng phần mềm Microsoft SQL Server để quản trị HQTCSDL như cài đặt CSDL trên máy chủ, quản lý 

tài khoản người dùng, phân quyền, sao lưu và phục hồi hệ thống và lập trình CSDL. 

+ Sử dụng ngôn ngữ SQL để quản trị CSDL. Áp dụng các kiến thức vào trong phân tích, quản trị và bài toán thực tế. 

* Về thái độ:   
- Có ý thức trách nhiệm và hiểu được tầm quan trọng khi quản trị, khai thác dữ liệu. 

- Có tác phong làm việc khoa học, độc lập, sáng tạo, thích nghi với làm việc nhóm trong hệ thống, sự thay đổi trong xã 
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hội, hội nhập quốc tế. 

45.  

Phân tích 

thiết kế 

hướng 

đối 

tượng 

* Về kiến thức: Sau khi học xong học phần sinh viên đạt được: 

- Nắm được tổng quát về hướng đối tượng, phân tích, thiết kế hướng đối tượng, ý nghĩa, vị trí của phân tích thiết kế 

hướng đối tượng trong việc phát triển hệ thống thông tin đối với tổ chức; 

- Sử dụng được ngôn ngữ UML và các công cụ hỗ trợ phân tích thiết kế hệ thống thông tin thông dụng; Hiểu rõ quy trình 

phân tích thiết kế hệ thống thông tin theo cách tiếp cận hướng đối tượng. 

* Về kỹ năng: Biết cài đặt, sử dụng công cụ hỗ trợ phân tích thiết kế hướng đối tượng thông dụng hiện nay như Argo 

UML, Star UML và có kỹ năng vận dụng vào thiết kế hệ thống với ngôn ngữ UML. 

* Về thái độ: Có tác phong làm việc khoa học, sáng tạo, nhận thức rõ giá trị và tầm quan trọng của phân tích, thiết kế 

hướng đối tượng trong phát triển hệ thống thông tin vừa và lớn một cách chuyên nghiệp theo chuẩn quốc tế.  
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46.  
Trí tuệ 

nhân tạo 

* Về kiến thức: Sau khi học xong học phần sinh viên đạt được: 

- Có kiến thức cơ bản về trí tuệ nhân tạo, kiến thức về về một số kỹ thuật tìm kiếm có dùng tri thức hướng dẫn, 

phương pháp biểu diễn và lập luận  với tri thức để xây dựng một chương trình có khả năng đưa ra các xử lý thông 

minh dựa vào tri thức;  

- Có khả năng biểu diễn tri thức bằng logic, bằng luật và lập luận.  

* Về kỹ năng: 

- Có kỹ năng biểu diễn tri thức bằng logic, luật và lập luận 

- Có kỹ năng lựa chọn chiến lược tìm kiếm phù hợp để giải quyết các bài toán tìm kiếm. 

- Có kỹ năng biểu diễn bài toán trong Học máy 

* Về thái độ: Có tác phong làm việc khoa học, sáng tạo, nhận thức rõ giá trị và tầm quan trọng của trí tuệ nhân tạo trong 

sự phát triển của công nghệ thông tin hiện nay. 
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47.  

Lập trình 

hướng 

đối 

tượng 

* Về kiến thức: Sau khi kết thúc học phần, sinh viên được hiểu các khái niệm cơ bản, các nguyên tắc quan trọng trong 

lập trình hướng đối tượng: đóng gói dữ liệu và che dấu thông tin, kế thừa và đa hình. Có kiến thức phân tích, thiết kế 

chương trình theo phương pháp hướng đối tượng. 

* Về kỹ năng: Sử dụng ngôn ngữ lập trình C# để xây dựng các chương trình nhỏ, đơn giản theo hướng đối tượng. Sử 

dụng thành thạo kỹ năng bắt và xử lý ngoại lệ trong lập trình hướng đối tượng. 

* Về thái độ: Có ý thức rèn luyện kỹ năng làm việc chính xác, có tinh thần hợp tác, chủ động học hỏi và tìm hiểu mở 

rộng kiến thức. 
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48.  
Lập trình 

Web 

* Về kiến thức: Sau khi học xong học phần sinh viên có kiến thức cơ bản về lập trình Web, mô hình của các dịch vụ 

trên Internet và các thuật ngữ thông dụng trên Internet, công dụng của các thẻ HTML, bố cục và định dạng trang web 
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bằng ngôn ngữ CSS, JavaScript, tạo CSDL, kết nối CSDL, và truy vấn dữ liệu trong hệ quản trị CSDL SQLsever, phương 

pháp lập trình Hướng đối tượng trong ASP, truy xuất dữ liệu truyền về từ web browser cho trang ASP.NET. 

* Về kỹ năng: Tổ chức xây dựng một ứng dụng web động, sử dụng và kết hợp các ngôn ngữ HTML,CSS, JavaScript, 

SQL, ASP.Net thao tác trong C# để có ứng dụng web hoàn chỉnh. 

* Về thái độ: Có tinh thần hợp tác làm việc nhóm hiệu quả, tích cực thảo luận và phát biểu ý kiến, có tác phong làm việc 

khoa học, sáng tạo, luôn cập nhật các phiên bản mới trong nước và quốc tế. 

49.  
Lập trình 

Java cơ 

bản 

* Về kiến thức: Sau khi học xong học phần, sinh viên đạt được: 

- Có kiến thức cơ bản về lập trình, ngôn ngữ lập trình Java, kiến thức về gói và lớp, kế thừa và đa hình. Trên cơ sở đó, 

hình thành kỹ năng lập trình, tiếp tục phát triển kỹ năng lập trình ở mức cao hơn.  

- Có khả năng ứng dụng ngôn ngữ lập trình Java để xây dựng các chương trình máy tính cơ bản để giải quyết các bài 

toán trong thực tế. 

* Về kỹ năng: Có kỹ năng lập trình ứng dụng dựa trên ngôn ngữ lập trình Java, kỹ năng khai báo biến, chương trình con, 

kỹ năng lập trình điều khiển, lập trình hướng đối tượng. 

* Về thái độ: Có tác phong làm việc khoa học, sáng tạo, tích cực tham ra thảo luận, rèn luyện phong cách lập trình 

chuyên nghiệp 
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50.  
Quản trị 

hệ thống 

thông tin 

* Về kiến thức: Học phần trang bị cho sinh viên: 

- Kiến thức cơ bản về quản trị thông tin, mô hình biểu diễn hệ thống thông tin, vai trò, phân loại, phát triển hệ thống 

thông tin trong tổ chức; quản trị hạ tầng công nghệ, các chiến lược và giải pháp triển khai hệ thống thông tin, tích hợp 

hệ thống thông tin vào kế hoạch hoạt động của tổ chức; 

- Khả năng quản trị hạ tầng công nghệ, dữ liệu, hệ thống xử lý giao dịch, hệ thống hỗ trợ ra quyết định, hệ thống thông 

tin sản xuất kinh doanh, hệ thống thông tin nguồn nhân lực, hệ thống thông tin tự động hóa văn phòng, đảm bảo vận 

hành hệ thống thông tin.  

* Về kỹ năng: Có kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin giải quyết các vấn đề trong công tác quản trị hệ thống thông 

tin trong tổ chức, quản trị hạ tầng công nghệ, triển khai các chiến lược và giải pháp, tích hợp hệ thống thông tin vào kế 

hoạch hoạt động của tổ chức. 

* Về thái độ: Có tác phong làm việc khoa học, sáng tạo, nhận thức rõ giá trị và tầm quan trọng của việc quản trị hệ thống 

thông tin dưới góc độ tin học hóa quản lý 
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51.  
An toàn 

hệ thống 

thông tin 

* Về kiến thức: Sau khi học xong học phần này, sinh viên đạt được:  

- Có kiến thức tổng quan về an toàn bảo mật thông tin, sự cần thiết phải đảm bảo an toàn cho hệ thống thông tin;  

- Có kiến thức về cách nhận biết các hình thức tấn công vào hệ thống, phòng ngừa, ngăn chặn các cuộc tấn công vào hệ 

thống thông tin và các giải pháp khắc phục các lỗ  hổng bảo mật, đảm bảo an toàn cho hệ thống thông tin. 
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 * Về kỹ năng: Nhận biết các hình thức tấn công, thực hiện được các biện pháp phòng ngừa và khắc phục sự cố đối với 

hệ thống thông tin. 

* Về thái độ: Có ý thức trách nhiệm bảo vệ an toàn hệ thống thông tin, có tinh thần hợp tác làm việc nhóm hiệu quả, chủ 

động học hỏi và tìm hiểu mở rộng kiến thức. 

52.  

Kiến tập 

ngành 

nghề - 

Hệ thống 

thông tin 

* Về kiến thức: Sau khi học xong học phần này, sinh viên đạt được: 

- Có kiến thức tổng quan về hệ thống thông tin thực tế đang vận hành tại đơn vị kiến tập qua việc quan sát, theo dõi thực 

hiện và đúc rút kinh nghiệm thực tế; 

- Kiến thức nâng cao về hệ thống thông tin hiện đại đang được các đơn vị kiến tập áp dụng và triển khai thực hiện; 

- Cung cấp thêm cơ sở thực tiễn cần thiết để tiếp thu tri thức và phương pháp nghiên cứu của các khối ngành, nhóm 

ngành, ngành theo nhu cầu và định hướng phát triển nghề nghiệp của sinh viên. 

* Về kỹ năng: 
- Có kỹ năng cơ bản như: làm việc khoa học, tự tin giao tiếp, thu thập và xử lý thông tin, xử lý tình huống nghiệp vụ, lập kế 

hoạch và ra quyết định, thực hành văn bản hành chính, thu thập và xử lý thông tin, viết báo cáo…; 

- Có kỹ năng vận hành và xử lý kỹ thuật đối với các thiết bị trong hệ thống thông tin như: vận hành và xử lý sự cố đối với 

các thiết bị ngoại vi (máy in, photocopy, quét...), cài đặt và cấu hình tham số cho việc quản lý hệ thống mạng máy tính (router, 

switch, modem..), phán đoán và khắc phục lỗi đối với máy tính tại cơ quan kiến tập; 

- Hình thành kỹ năng tổng hợp, so sánh, đối chiếu, liên hệ giữa lý luận và thực tiễn để thực hiện các công tác chuyên môn tại 

cơ quan, đơn vị kiến tập. 

* Về thái độ: Phát huy tính tự học, tự nghiên cứu và sáng tạo của sinh viên. Vận dụng kiến thức đã học vào việc vận hành 

hệ thống thông tin tại đơn vị kiến tập ngành nghề. 

2 

53.  
Kỹ thuật 

lập trình 

ứng dụng 

* Về kiến thức: Sau khi học xong học phần, sinh viên đạt được: 

- Có kiến thức về ngôn ngữ lập trình C#; 

- Các điều khiển và các hộp thoại thông dụng thường sử dụng trong lập trình ứng dụng; 

- Có kiến thức về lập trình cơ sở dữ liệu. 

* Về kỹ năng: 
- Sử dụng công cụ phát triển tích hợp Visual Studio và ngôn ngữ lập trình C# để tạo và quản lý ứng dụng; 

- Phân tích yêu cầu từ thông tin thu thập từ bài toán thực tế; 

- Thiết kế, lập trình và triển khai ứng dụng. 

* Về thái độ: Có ý thức rèn luyện kỹ năng làm việc chính xác, có tinh thần hợp tác, chủ động học hỏi và tìm hiểu mở 

rộng kiến thức. 
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54.  
Lập trình 

Java 

nâng cao 

* Về kiến thức: Sau khi học xong học phần, sinh viên đạt được: 

- Có kiến thức cơ bản về lập trình, ngôn ngữ lập trình Java, kiến thức lập trình có cấu trúc, xây dựng và sử dụng chương 

trình con, kiểu dữ liệu có cấu trúc, các thao tác vào/ ra trên file và các kiểu dữ liệu trừu tượng. Trên cơ sở đó, hình thành 

kỹ năng lập trình, tiếp tục phát triển ở những ngôn ngữ lập trình khác.  

- Có khả năng ứng dụng ngôn ngữ lập trình Java để xây dựng các chương trình máy tính cơ bản để giải quyết các bài 

toán trong thực tế. 

* Về kỹ năng: Có kỹ năng lập trình ứng dụng dựa trên ngôn ngữ lập trình Java, kỹ năng khai báo biến, chương trình con, 

kỹ năng lập trình điều khiển, lập trình có cấu trúc, lập trình hướng đối tượng. 

* Về thái độ: Có tác phong làm việc khoa học, sáng tạo, tích cực tham ra thảo luận, rèn luyện phong cách lập trình 

chuyên nghiệp. 
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55.  
Ngôn 

ngữ lập 

trình C# 

* Về kiến thức: Sau khi học xong học phần, sinh viên đạt được: 

- Có kiến thức cơ bản về lập trình, ngôn ngữ lập trình C#, kiến thức về lớp và đối tượng, kiến thức về lớp ADO.NET. 

Trên cơ sở đó, hình thành kỹ năng lập trình, tiếp tục phát triển ở những ngôn ngữ lập trình khác;  

- Có khả năng ứng dụng ngôn ngữ lập trình C# để xây dựng các chương trình máy tính cơ bản để giải quyết các bài toán 

trong thực tế; 

* Về kỹ năng: Có kỹ năng lập trình ứng dụng dựa trên ngôn ngữ lập trình C#, kỹ năng khai báo biến, chương trình con, 

kỹ năng lập trình điều khiển, lập trình có cấu trúc, lập trình hướng đối tượng và truy cập dữ liệu. 

* Về thái độ: Có tác phong làm việc khoa học, sáng tạo, tích cực tham ra thảo luận, rèn luyện phong cách lập trình 

chuyên nghiệp. 
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56.  

Ngôn 

ngữ lập 

trình 

PHP 

* Về kiến thức: Sau khi học xong học phần, sinh viên đạt được: 

- Có kiến thức cơ bản về lập trình, ngôn ngữ lập trình PHP, kiến thức về lớp và đối tượng, làm việc với tập tin và thư 

mục. Trên cơ sở đó, hình thành kỹ năng lập trình, tiếp tục phát triển ở những ngôn ngữ lập trình khác.  

- Có khả năng ứng dụng ngôn ngữ lập trình PHP để xây dựng các chương trình máy tính cơ bản để giải quyết các bài 

toán trong thực tế. 

* Về kỹ năng: Có kỹ năng lập trình ứng dụng dựa trên ngôn ngữ lập trình PHP, kỹ năng khai báo biến, chương trình 

con, kỹ năng lập trình điều khiển, lập trình có cấu trúc, lập trình hướng đối tượng và truy cập dữ liệu. 

* Về thái độ: Có tác phong làm việc khoa học, sáng tạo, tích cực tham ra thảo luận, rèn luyện phong cách lập trình 

chuyên nghiệp. 
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57.  
Tích hợp 

hệ thống 

* Về kiến thức: Sau khi học xong học phần sinh viên đạt được: 

- Nắm được những kiến thức tổng quan về tích hợp hệ thống thông tin và một số phương pháp tích hợp hệ thống thông 

dụng; 
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- Hiểu rõ về các điều kiện cần thiết cho tích hợp hệ thống, các nội dung cần chuẩn bị về phần cứng và phần mềm cũng 

như cách thức xây dựng module tích hợp cùng việc cài đặt tích hợp. 

* Về kỹ năng: Có khả năng tư duy logic và vận dụng kiến thức vào thực tế để tích hợp theo một số phương pháp thông 

dụng đối với một số bài toán điển hình. 

* Về thái độ: Có tác phong làm việc khoa học, sáng tạo, nhận thức rõ giá trị và tầm quan trọng của ứng dụng công nghệ 

thông tin và tích hợp hệ thống thông tin tại cơ quan, tổ chức.  

58.  

Hệ thống 

thông tin 

tác 

nghiệp 

* Về kiến thức: Sau khi học xong học phần sinh viên đạt được: 

- Nắm được các khái niệm cơ bản liên quan đến hệ thống thông tin, tác nghiệp điện tử, qui trình xử lý thông tin, giải 

pháp tác nghiệp điện tử, cổng thông tin điện tử;  

- Nắm được mô hình, hình thức hoạt động, kiến trúc, giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ tác nghiệp điện 

tử phù hợp với bối cảnh, yêu cầu cụ thể của cơ quan, đơn vị. 

* Về kỹ năng: Rèn luyện cho sinh viên có kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ tác nghiệp điện tử trong hoạt 

động của cơ quan, đơn vị. 

* Về thái độ: Sinh viên có tác phong làm việc khoa học, sáng tạo, nhận thức rõ giá trị và tầm quan trọng của việc ứng 

dụng công nghệ thông tin phục vụ tác nghiệp điện tử dưới góc độ tin học hóa quản lý.  
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59.  

Quản trị 

dự án 

công 

nghệ 

thông tin 

* Về kiến thức: Sau khi học xong học phần này, sinh viên đạt được: 

- Có kiến thức căn bản về quản trị một dự án Công nghệ Thông tin (CNTT) như quản lý tiến trình, các hoạt động, các 

phương pháp, công cụ và một số kỹ năng để quản trị một dự án CNTT .  

- Có kiến thức cơ bản về phân tích và xây dựng một dự án CNTT, kiểm soát dự án vừa và nhỏ. 

 * Về kỹ năng: 

- Có kỹ năng phân biệt, phán đoán và xử lý các tình huống xảy ra khi triển khai một dự án CNTT; 

- Có khả năng sử dụng được một số phương pháp, công cụ, phần mềm tin học để thực hiện các hoạt động cơ bản trong 

quản trị dự án CNTT; 

- Có kỹ năng tư duy, phân tích và ra quyết định, kỹ năng phát triển và giải quyết vấn đề trong lĩnh vực quản trị dự án 

CNTT. 

* Về thái độ: Học phần này giúp sinh viên hình thành tính tư duy logic, tự nghiên cứu để tạo sự tự tin, tính chuyên 

nghiệp trong giải quyết vấn đề. Phát huy ý thức tự học và sáng tạo của sinh viên. Có ý thức vận dụng những kiến thức 

đã học vào cuộc sống nói chung và thực tế nghề nghiệp nói riêng. 
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60.  
Hệ thống 

thông tin 

địa lý 

* Về kiến thức: Sau khi học xong học phần sinh viên đạt được: 

- Nắm được những kiến thức cơ bản về địa lý học, GIS, bản đồ địa lý, các hệ quy chiếu thông dụng; thành phần, tổ chức 

dữ liệu và quản lý thông tin trong hệ thống GIS cùng một số ứng dụng trong hoạt động của tổ chức; 

- Hiểu được và có thể quản trị hạ tầng công nghệ, dữ liệu hệ thống GPS và GPS. 

* Về kỹ năng: Có kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin giải quyết các vấn đề trong công tác quản trị hệ thống GIS, 

GPS trong tổ chức, quản trị hạ tầng công nghệ, triển khai các chiến lược và giải pháp, tích hợp hệ thống GIS, GPS vào 

kế hoạch hoạt động của tổ chức. 

* Về thái độ: Có tác phong làm việc khoa học, sáng tạo, nhận thức rõ giá trị và tầm quan trọng của hệ thống thông tin 

địa lý dưới góc độ tin học hóa quản lý.  
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61.  
Hệ hỗ trợ 

ra quyết 

định 

* Về kiến thức: Môn học nhằm cung cấp cho sinh viên những kỹ thuật cơ bản và các phương tiện xây dựng hệ trợ giúp 

ra quyết định trong quản lý. Sinh viên nắm được các kiến thức cơ bản về mô hình ra quyết định, các thành phần tromg 

hệ trợ giúp quyết định, các mô hình và cách thức triển khai một sản phẩm cụ thể. 

* Về kỹ năng:  

- Trình bày các khái niệm cơ bản liên quan đến DSS như đặc điểm, phân loại, kiến trúc và các thành phần của DSS, vai 

trò của DSS trong hỗ trợ các nhà quản lý; 

- Phân biệt được các phân hệ và quá trình ra quyết định; 

- Thiết kế các mô hình thông dụng trong DSS. Phân tích what-if; 

- Cài đặt được các kỹ thuật cơ bản trong “Hệ thống gợi ý” và ứng dụng trong DSS; 

- Thiết kế/xây dựng các mô hình trong DSS,  

- Phân tích/tổng hợp dữ liệu; 

- Đánh giá độ tin cậy của các mô hình; 

- Làm việc nhóm, tìm kiếm thông tin. 

* Về thái độ: Có ý thức trong việc bảo vệ dữ liệu, đặc biệt là dữ liệu riêng tư của khách hàng. Có trách nhiệm, trung 

thực trong xây dựng các báo cáo cũng như đánh giá, so sánh kết quả. 

2 

62.  

Hệ thống 

thông tin 

văn thư 

lưu trữ 

* Về kiến thức: Sau khi học xong học phần sinh viên đạt được: 

- Nắm được những kiến thức cơ bản về dữ liệu, thông tin, hệ thống, hệ thống thông tin, hệ thống thông tin quản lý; mô 

hình tổ chức hệ thống thông tin, thành phần hệ thống và điều kiện ứng dụng công nghệ thông tin cần có. 

- Hiểu rõ những nội dung cơ bản của công tác văn thư – lưu trữ, các lưu đồ trong môi trường mạng, yêu cầu chức năng 

cơ bản, tính năng kỹ thuật cần có và nên có của hệ thống văn thư – lưu trữ; cài đặt chương trình quản lý văn bản, chương 

trình quản lý tài liệu lưu trữ; sử dụng, nâng cấp hệ thống thông tin quản lý văn bản, hệ thống thông tin quản lý tài liệu 

lưu trữ. 
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* Về kỹ năng: Có khả năng tư duy logic, vận dụng kiến thức vào ứng dụng công nghệ thông tin trong văn thư – lưu trữ 

và triển khai công tác tại cơ quan, tổ chức với sự trợ giúp của công cụ công nghệ thông tin. 

* Về thái độ: Có tác phong làm việc khoa học, sáng tạo, nhận thức rõ giá trị và tầm quan trọng của ứng dụng công nghệ 

thông tin trong văn thư – lưu trữ tại cơ quan, tổ chức.  

63.  

Hệ thống 

thông tin 

quản lý 

nhân lực 

* Về kiến thức: 

- Kiến thức nền tảng về vai trò của công nghệ thông tin (CNTT)trong công tác quản lý nhân lực; phương pháp tổ chức 

thông tin. 

- Kiến thức triển khai ứng dụng công nghệ thông tin vào các lĩnh vực chuyên môn trong công tác quản lý nhân lực, xây 

dựng cơ sở dữ liệu về quản lý hồ sơ cán bộ cùng các ứng dụng khác có liên quan trong công tác quản lý nhân lực phục 

vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 

* Về kỹ năng: 

- Có kỹ năng tổ chức, xây dựng hệ thống thông tin quản lý nhân lực, sử dụngphần mềm quản lý hồ sơ cán bộ và thực 

hiện quản lý nhân lực.  

- Có kỹ năng tổ chức, lưu trữ thông tin  một cách khoa học. 

* Về thái độ: Tác phong làm việc khoa học, sáng tạo, nhận thức rõ giá trị và tầm quan trọng của việc quản trị hệ thống 

thông tin dưới góc độ tin học hóa quản lý 
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64.  

Hệ thống 

thông tin 

quản lý 

hành 

chính 

* Về kiến thức: Sau khi học xong học phần sinh viên đạt được: 

- Nắm được những kiến thức cơ bản trong việc mô tả thông tin, xử lý thông tin 

- Hiểu rõ cách thức ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý hành chính nhà nước tại cơ quan, đơn vị. 

* Về kỹ năng: Có khả năng tư duy logic, vận dụng kiến thức vào ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý 

hành chính nhà nước và triển khai công tác tại cơ quan, đơn vị với sự trợ giúp của công cụ công nghệ thông tin. 

* Về thái độ: Có tác phong làm việc khoa học, sáng tạo, nhận thức rõ giá trị và tầm quan trọng của ứng dụng công nghệ 

thông tin trong hoạt động quản lý hành chính nhà nước tại cơ quan, đơn vị.  

2 

65.  
Chuyên 

đề 1 

* Về kiến thức: Sau khi học xong học phần này, sinh viên đạt được:  

- Các kiến thức cơ bản về thương mại điện tử; 

- Các khái niệm sàn thương mại điện tử; 

- Các quy định của pháp luật và các vấn đề an ninh trong thương mại điện tử.  

* Về kỹ năng: Phân biệt được các giao dịch thương mại điện tử, phòng tránh rủi ro trong giao dịch điện tử và khai thác 

được sàn giao dịch thương mại điện tử. 

* Về thái độ: Có ý thức rèn luyện kỹ năng làm việc chính xác, có tinh thần hợp tác, chủ động học hỏi và tìm hiểu mở 

rộng kiến thức. 

2 



332 
 

 

66.  
Chuyên 

đề 2 

* Về kiến thức: Sau khi học xong học phần này, sinh viên đạt được:  

- Hiểu các kiến thức cơ bản về Chính quyền điện tử; Các thành phần cơ bản của Chính quyền điện tử; 

- Hiểu kiến trúc Chính quyền điện tử; Hiểu cách tổ chức và triển khai Chính quyền điện tử tại địa phương. 

* Về kỹ năng: Có tư duy logic, vận dụng kiến thức vào phân tích các nghiệp vụ liên quan đến Chính quyền điện tử; 

Nhận thức rõ giá trị và tầm quan trọng của ứng dụng Công nghệ Thông tin trong phát triển Chính quyền điện tử. 

* Về thái độ: Có tác phong làm việc khoa học, sáng tạo, nhận thức rõ giá trị và tầm quan trọng của ứng dụng công nghệ 

thông tin trong xây dựng chính quyền điện tử. 
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67.  
Giáo dục 

thể chất 

* Về kiến thức: Cung cấp cho người học 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 và phương pháp tập luyện TDTT. Từ đó người học có thể tự tập luyện nâng cao sức 

khỏe - thể chất, phát triển cơ thể hài hòa, đáp ứng yêu cầu chuyên môn nghề nghiệp và có khả năng tiếp cận với thực 

tiễn lao động sản xuất. 

* Về kỹ năng: Bồi dưỡng, rèn luyện cho người học kỹ năng sử dụng các phương tiện TDTT để tự rèn luyện thân thể, 

tham gia tích cực vào công tác tuyên truyền và tổ chức các hoạt động TDTT của Nhà trường và xã hội. 

* Về thái độ: 

- Học tập GDTC góp phần nâng cao ý thức tập luyện TDTT cho người học giúp người học có thói quen thường xuyên 

tập luyện TDTT hàng ngày, xây dựng những thói quen tốt, khắc phục những thói quen xấu trong cuộc sống sinh viên. 

- Người học cần nghiêm túc chấp hành đúng quy chế lớp học, tích cực tập luyện và thực hiện tốt nội dung học tập; hiểu 

được vai trò, ý nghĩa của môn học trong việc rèn luyện thể chất, nâng cao sức khỏe đáp ứng yêu cầu chung của học phần. 

5 

68.  
Giáo dục 

quốc 

phòng 

* Về kiến thức: Người học có kiến thức cơ bản về đường lối quốc phòng, an ninh của Đảng và công tác quản lý Nhà 

nước về quốc phòng, an ninh; về truyền thống đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc, về nghệ thuật quân sự Việt Nam; 

về chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam; về một số loại 

vụ khí thông thường, vũ khí hủy diệt lớn, thuốc nổ, chiến thuật bộ binh, kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK(CKC), sau học 

tập sinh viên có ý thức hơn trong sự nghiệp xây dựng củng cố nền Quốc phòng toàn dân, An ninh nhân dân. 

* Về kỹ năng: Trang bị kỹ năng quân sự, an ninh cần thiết; kỹ năng biết băng bó và chuyển thương, biết cách phòng 

tránh vũ khí hủy diệt lớn; kỹ năng biết sử dụng bản đồ quân sự và một số loại vũ khí bộ binh, thành thạo trong sử dụng 

súng tiểu liên AK (CKC), những động tác cơ bản chiến thuật chiến đấu bộ binh, các tư thế vận động trên chiến trường, 

cách quan sát phát hiện mục tiêu, lợi dụng địa hình, địa vật đáp ứng yêu cầu xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn 

dân, an ninh nhân dân, sẵn sàng bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. 

* Về thái độ: 

- Có phẩm chất chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với mục tiêu, lý tưởng, đường lối lãnh đạo của Đảng cộng sản 
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Việt Nam. Kiên định con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn. Chấp hành 

nghiêm chỉnh đường lối, chủ trương, chính sác của Đảng, pháp luật của Nhà nước. 

- Nâng cao lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, hiểu sâu về nền quốc phòng toàn dân và lực lượng vũ trang nhân dân, 

có ý thức tổ chức kỷ luật tốt, có thái độ trách nhiệm cao trong việc đóng góp sức lực, trí tuệ của mình trong sự nghiệp 

xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa. 

- Xây dựng tác phong nhanh nhẹn; hình thành nếp sống có kỷ luật trong sinh hoạt tập thể, ý thức cộng đồng ở trường, 

lớp và khi ra công tác; 

- Sẵn sàng tham gia lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên và làm nghĩa vụ quân sự, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, 

sẵn sàng bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. 

 

  


