
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CỬU LONG  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

 KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc  

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

1. THÔNG TIN CHUNG VỀ HỌC PHẦN  

- Tên học phần: Quản trị học – Management 

- Mã số học phần: 05210059 

- Số tín chỉ học phần: 3 (3 TC lý thuyết, 0 TC thực hành)   

- Thuộc chương trình đào tạo bậc, ngành: Bậc Đại học, ngành Tài chính ngân hàng. 

- Số tiết học phần:   

 Nghe giảng lý thuyết: 25 tiết  

 Làm bài tập trực tiếp trên lớp: 10 tiết  

 Thảo luận: 10 tiết  

 Thực hành, thực tập (ở phòng thực hành, phòng Lab,...): 0 tiết  

 Hoạt động theo nhóm: 0 tiết  

 Đi tham quan thực tế: 0 tiết  

 Sinh viên tự học: 135 giờ  

- Học phần trước: Không 

- Học phần tiên quyết: Không 

2. MỤC TIÊU CỦA HỌC PHẦN 

Giúp sinh viên tiếp cận được các kiến thức nền tảng cơ bản về quản trị học 

G1. Cung cấp những kiến thức cơ bản liên quan đến quản trị học, lý thuyết và môi trường 

quản trị, truyền thông trong quản trị. 

G2. Hướng dẫn sinh viên hiểu được quá trình quản trị thông quan các chức năng quản trị. 

G3. Phân tích tình huống quản trị và ra quyết định để giải quyết tình huống.  

3. CHUẨN ĐẦU RA HỌC PHẦN  

Chuẩn đầu 

ra HP 

Nội dung Chuẩn 

đầu ra  

Kiến 

thức 

3.1.1 
Hiểu được các hiện tượng kinh tế, một số khái niệm cơ bản về 

quản trị học: tổ chức, quản trị, nhà quản trị, cấp bậc quản trị và 

sự cần thiết của quản trị trong tổ chức.  

LO-2 

3.1.2 Giải thích được các vấn đề kinh tế trong quản trị như các chức 

năng quản trị, phân tích được ảnh hưởng của môi trường kinh 

LO-2 



doanh đến công tác quản trị. 

Kỹ 

năng 
3.2.1 

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm, phân tích các 

tình huống quản trị và ra quyết định để giải quyết tình huống. 

LO-8 

Mức 

tự 

chủ 

và 

trách 

nhiệm 

3.3.1 
Chấp hành nghiêm túc pháp luật của nhà nước và các quy định 

của tổ chức, đơn vị, làm việc với tinh thần kỷ luật cao. 

LO-11 

3.3.2 

Năng động, tự tin, có trách nhiệm khi phục vụ khách hàng và 

cộng đồng 

LO-12 

3. MÔ TẢ TÓM TẮT NỘI DUNG HỌC PHẦN 

Học phần cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về quản trị học được vận 

dụng trong kinh doanh như: bản chất, đối tượng, mục đích nghiên cứu, chức năng, nhiệm vụ 

của quản trị học. Học phần còn đi sâu nghiên cứu các chức năng của quản trị như: Hoạch định, 

Tổ chức, Lãnh đạo, Kiểm tra; Các lý thuyết quản trị; môi trường quản trị; Bố trí nhân sự; quản 

lý nhóm; truyền thông trong quản trị và một số vấn đề trong quản trị hiện đại. 



5. NỘI DUNG VÀ LỊCH TRÌNH GIẢNG DẠY 

- Học phần lý thuyết 

 

Buổi/ Tiết Nội dung 

Hoạt động của 

giảng viên (Phương 

pháp giảng dạy) 

Hoạt động của 

sinh viên 

Giáo trình 

chính 

Tài liệu 

tham khảo 
Ghi chú 

1  

(3 tiết) 

Chương 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG CỦA QUẢN TRỊ 

- Tính tất yếu khách quan và tầm quan trọng của quản trị 

- Khái niệm về quản trị 

- Chức năng, vai trò, phạm vi và kỹ năng của nhà quản trị 

- Đối tượng, nội dung và phương pháp nghiên cứu quản trị học 

 - Thuyết giảng 

- - Đặt câu hỏi 

- - Cho ví dụ 

- - Nghe giảng, ghi chú 

- - Trả lời câu hỏi 

- - Làm ví dụ 

[1]: Chương 1 

[2], [3] 

[4], [5]  

 

3.1.1 

3.2.1 

3.3.1 

2 

(3 tiết) 

Chương 2: SỰ PHÁT TRIỂN CỦA  LÝ THUYẾT QUẢN TRỊ 

- Lý thuyết quản trị cổ điển 

- Lý thuyết tâm lý – xá hội 

- Lý thuyết định lượng về quản trị 

- Lý thuyết quản trị hiện đại 

- Thuyết giảng 

- Đặt câu hỏi 

- Cho ví dụ 

 

- Nghe giảng, ghi 

chú 

- Trả lời câu hỏi 

- Làm ví dụ 

[1]: Chương 2 

 

 

[2], [3] 

[4], [5]  

 

3.1.1 

3.2.1 

3.3.1 

3 

(3 tiết) 

Chương 3: MÔI TRƯỜNG CỦA TỔ CHỨC 

- Các yếu tố của môi trường 

- Môi trường vĩ mô 

- Môi trường vi mô 

- Quản trị trong môi trường toàn cầu 

- - Thuyết giảng 

- - Đặt câu hỏi 

- - Cho ví dụ 

- - Nghe giảng, ghi chú 

- - Trả lời câu hỏi 

- - Làm ví dụ 

[1]: Chương 3 

[2], [3] 

[4], [5]  

 
3.1.1 

3.2.1 

3.3.1 

4 

(3 tiết) 

Chương 4: HOẠCH ĐỊNH 

- Khái niệm hoạch định 

- Các cấp hoạch định và chiến lược 

- Tiến trình hoạch định 

- Phương pháp và công cụ 

- Ổn định và đổi mới hoạch định 

- - Thuyết giảng 

- - Đặt câu hỏi 

- - Cho ví dụ 

- - Nghe giảng, ghi chú 

- - Trả lời câu hỏi 

- - Làm ví dụ 

[1]: Chương 4 

[2], [3] 

[4], [5]  

 
3.1.2 

3.2.1 

3.3.1 

5 

(3 tiết) 

Chương 5: TỔ CHỨC 

- Khái niệm về tổ chức trong quản trị 

- Thiết kế cơ cấu tổ chức quản trị 

- Một số vấn đề khoa học trong công tác tổ chức 

- - Thuyết giảng 

- - Đặt câu hỏi 

- - Cho ví dụ 

- - Nghe giảng, ghi chú 

- - Trả lời câu hỏi 

- - Làm ví dụ 

[1]: Chương 5 

[2], [3] 

[4], [5]  

 

3.1.2 

3.2.1 

3.3.1 

6 

(3 tiết) 

Chương 6: BỐ TRÍ NHÂN SỰ VÀ QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC 

- Định nghĩa bố trí nhân sự 

- Quy trình tuyển dụng và bố trí nhân sự 

- Vai trò chiến lược của quản trị nguồn nhân lực 

- Ảnh hưởng của môi trường đến chiến lược quản trị nguồn nhân lực 

- Duy trì lực lượng lao động hiệu quả 

- Thuyết giảng 

-  Đặt câu hỏi 

-  Cho ví dụ 

- Nghe giảng, ghi 

chú 

- Trả lời câu hỏi 

- Làm ví dụ 

[1]: Chương 6 

[2], [3] 

[4], [5]  

 

3.1.2 

3.2.1 

3.3.1 



7 

(3 tiết) 

Chương 7: CHỨC NĂNG ĐIỀU KHIỂN 

- Khái niệm và vai trò của điều khiển 

- Lãnh đạo 

- Động viên 

    - Thuyết giảng 

- - Đặt câu hỏi 

- - Cho ví dụ 

- - Nghe giảng, ghi chú 

- - Trả lời câu hỏi 

- - Làm ví dụ 

[1]: Chương 7 

[2], [3] 

[4], [5]  

 

3.1.2 

3.2.1 

3.3.1 

8 

(3 tiết) 

Chương 8: QUẢN LÝ NHÓM LÀM VIỆC 

- Khái niệm nhóm 

- Phân loại nhóm 

- Tầm quan trọng của nhóm 

- Các yếu tố cấu thành nhóm 

- Thuyết giảng 

-  Đặt câu hỏi 

-  Cho ví dụ 

- Nghe giảng, ghi 

chú 

- Trả lời câu hỏi 

- Làm ví dụ 

[1]: Chương 8 

[2], [3] 

[4], [5]  

 

3.1.2 

3.2.1 

3.3.1 

9 

(3 tiết) 

Chương 9: KIỂM TRA 

- Khái niệm về kiểm tra 

- Quy trình kiểm tra 

- Tiêu chuẩn cho kiểm tra hiệu quả 

- Các phương pháp kiểm tra chính 

- Thuyết giảng 

-   Đặt câu hỏi 

- Cho ví dụ 

- Nghe giảng, ghi 

chú 

- Trả lời câu hỏi 

- Làm ví dụ 

[1]: Chương 9 

[2], [3] 

[4], [5]  

 

3.1.2 

3.2.1 

3.3.1 

10 

(3 tiết) 

Chương 10: TRUYỀN THÔNG TRONG QUẢN TRỊ 

- Khái niệm cơ bản về thông tin 

- Tiến trình truyền thông 

- Tác động của công nghệ thông tin đến truyền thông 

- Rào cản của truyền thông 

- Thúc đẩy truyền thông hiệu quả 

- Thuyết giảng 

-  Đặt câu hỏi 

-  Cho ví dụ 

- Nghe giảng, ghi 

chú 

- Trả lời câu hỏi 

- Làm ví dụ 

[1]: Chương 10 

[2], [3] 

[4], [5]  

 

3.1.2 

3.2.1 

3.3.1 

11 

(6 tiết) 
BÁO CÁO BÀI TẬP NHÓM 

 

Nhận xét về phần trình 

bày và chủ đề các 

nhóm 

-  

+ Các nhóm trình 

bày bài tập/ chủ đề 

nhóm của mình 

+ Các nhóm luân 

phiên phản biện bài tập 

nhóm thuyết trình 

+ Đưa ra góp ý để 

bài báo cáo tốt hơn 

 

[1], [2], [3] 

[4], [5]  

 

3.1.1 

3.1.2 

3.2.1 

3.2.2 

3.3.1 

12 

(3 tiết) 
KIỂM TRA GIỮA KỲ Cho đề kiểm tra - Làm bài kiểm tra  

[1], [2], [3] 

[4], [5]  

  

 

3.1.1 

3.1.2 

3.2.1 

3.2.2 

3.3.1 

13 

(3 tiết) 
GIẢI BÀI TẬP TÌNH HUỐNG CÁC CHƯƠNG 

Cho bài tập tình huống 

các chương từ chương 

1 đến chương 10 

- Đọc và xử lý các tình 

huống của giảng viên 
 

[1], [2], [3] 

[4], [5]  

 

3.1.1 

3.1.2 

3.2.1 

3.2.2 

3.3.1 



14 

(3 tiết) 

ÔN TẬP  

Ôn tập các nội dung từ chương 1 đến chương 10 

 

 

+ Xem lại bài tập tình 

huống đã sửa và rút 

kinh nghiệm 

+ Ôn tập nội dung 10 

chương  

- - Nghe giảng, ghi chú 

- - Đặt câu hỏi  

-  

 

[1],[2], [3] 

[4], [5]  

 

3.1.1 

3.1.2 

3.2.1 

3.2.2 

3.3.1 



6. NHIỆM VỤ CỦA SINH VIÊN: 

Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ như sau: 

- Tham dự tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết. 

- Thực hiện đầy đủ các bài tập và được đánh giá kết quả thực hiện. 

- Tham dự kiểm tra trên học kỳ. 

- Tham dự thi kết thúc học phần. 

- Chủ động tổ chức thực hiện giờ tự học. 

7. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN 

7.1 Cách đánh giá 

Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau: 

TT Điểm thành phần Quy định Trọng số Mục tiêu 

1 Điểm chuyên cần 

(làm ví dụ, thảo luận, trao 
đổi trên lớp, đi học đầy 
đủ,….) 

80% /tổng số tiết 10% G1, G2, G3 

2 Điểm bài tập cá nhân Kiểm tra viết 10% G1, G2, G3 

3 Điểm báo cáo nhóm Thuyết trình 10%  

4 Điểm kiểm tra giữa kỳ Kiểm tra viết 10% G1, G2, G3 

5 Điểm thi kết thúc học phần Thi viết 60% G1, G2, G3 

  

7.2 Cách tính điểm 

- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 

10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến 0.5. 

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

nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ số 

thập phân. 

8. TÀI LIỆU HỌC TẬP 

8.1 Bài giảng 

[1] Nguyễn Thị Liên Diệp, Quản trị học (2010), Nhà xuất bản Lao động xã hội. 

8.2 Tài liệu tham khảo 

[2] Bùi Văn Danh, Quản trị học (2011), Nhà xuất bản Lao động. 

[3] Nguyễn Xuân Điền, Giáo trình Quản trị học (2017), Nhà xuất bản Tài chính. 

[4] Huỳnh Thanh Nhã – Phạm Ngọc Thuận, Giáo trình quản trị học (2016), Nhà xuất 

bản Đại học Cần Thơ. 



 

 

9. HƯỚNG DẪN SINH VIÊN TỰ HỌC 

Buổi/ Tiết Nội dung 

Lý 

thuyết 

(giờ) 

Thực 

hành 

Nhiệm vụ của sinh 

viên 

1 

 

Chương 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG CỦA QUẢN 

TRỊ 

- Tính tất yếu khách quan và tầm quan trọng của quản 

trị 

- Khái niệm về quản trị 

- Chức năng, vai trò, phạm vi và kỹ năng của nhà quản 

trị 

- Đối tượng, nội dung và phương pháp nghiên cứu quản 

trị học 

9 

 

SV đọc tài liệu, giáo trình 

tham khảo và làm bài tập 

tương ứng với nội dung học 

2 

 

Chương 2: SỰ PHÁT TRIỂN CỦA  LÝ THUYẾT QUẢN 

TRỊ 

- Lý thuyết quản trị cổ điển 

- Lý thuyết tâm lý – xá hội 

- Lý thuyết định lượng về quản trị 

- Lý thuyết quản trị hiện đại 

9 

 

SV đọc tài liệu, giáo trình 

tham khảo và làm bài tập 

tương ứng với nội dung học. 

3 

 

Chương 3: MÔI TRƯỜNG CỦA TỔ CHỨC 

- Các yếu tố của môi trường 

- Môi trường vĩ mô 

- Môi trường vi mô 

- Quản trị trong môi trường toàn cầu 

9 

 

SV đọc tài liệu, giáo trình 

tham khảo và làm bài tập 

tương ứng với nội dung học. 

4 

 

Chương 4: HOẠCH ĐỊNH 

- Khái niệm hoạch định 

- Các cấp hoạch định và chiến lược 

- Tiến trình hoạch định 

- Phương pháp và công cụ 

- Ổn định và đổi mới hoạch định 

9 

 

SV đọc tài liệu, giáo trình 

tham khảo và làm bài tập 

tương ứng với nội dung học. 

5 

 

Chương 5: TỔ CHỨC 

- Khái niệm về tổ chức trong quản trị 

- Thiết kế cơ cấu tổ chức quản trị 

- Một số vấn đề khoa học trong công tác tổ chức 

9 

 
SV đọc tài liệu, giáo trình 

tham khảo và làm bài tập 

tương ứng với nội dung học. 

6 

 

Chương 6: BỐ TRÍ NHÂN SỰ VÀ QUẢN TRỊ 

NGUỒN NHÂN LỰC 

- Định nghĩa bố trí nhân sự 

- Quy trình tuyển dụng và bố trí nhân sự 

- Vai trò chiến lược của quản trị nguồn nhân lực 

- Ảnh hưởng của môi trường đến chiến lược quản trị 

nguồn nhân lực 

- Duy trì lực lượng lao động hiệu quả 

9 

 

SV đọc tài liệu, giáo trình 

tham khảo và làm bài tập 

tương ứng với nội dung học. 

7 

 

Chương 7: CHỨC NĂNG ĐIỀU KHIỂN 

- Khái niệm và vai trò của điều khiển 

- Lãnh đạo 

- Động viên 

9 

 
SV đọc tài liệu, giáo trình 

tham khảo và làm bài tập 

tương ứng với nội dung học 

8 

 

Chương 8: QUẢN LÝ NHÓM LÀM VIỆC 

- Khái niệm nhóm 

- Phân loại nhóm 

- Tầm quan trọng của nhóm 

- Các yếu tố cấu thành nhóm 

9 

 

SV đọc tài liệu, giáo trình 

tham khảo và làm bài tập 

tương ứng với nội dung học. 

9 

 

Chương 9: KIỂM TRA 

- Khái niệm về kiểm tra 

- Quy trình kiểm tra 

- Tiêu chuẩn cho kiểm tra hiệu quả 

- Các phương pháp kiểm tra chính 

9 

 

SV đọc tài liệu, giáo trình 

tham khảo và làm bài tập 

tương ứng với nội dung học. 

10 

 

Chương 10: TRUYỀN THÔNG TRONG QUẢN TRỊ 

- Khái niệm cơ bản về thông tin 

- Tiến trình truyền thông 

- Tác động của công nghệ thông tin đến truyền thông 

9 

 SV đọc tài liệu, giáo trình 

tham khảo và làm bài tập 

tương ứng với nội dung học. 



- Rào cản của truyền thông 

- Thúc đẩy truyền thông hiệu quả 

11 

 
BÁO CÁO BÀI TẬP NHÓM 
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 SV đọc tài liệu, giáo trình 

tham khảo và làm bài tập 

tương ứng với nội dung học 

12 

 
KIỂM TRA GIỮA KỲ 9 

 SV đọc tài liệu, giáo trình 

tham khảo và làm bài tập 

tương ứng với nội dung học. 

13 

 
GIẢI BÀI TẬP TÌNH HUỐNG CÁC CHƯƠNG 9 

 SV đọc tài liệu, giáo trình 

tham khảo và làm bài tập 

tương ứng với nội dung học. 

14 

 

ÔN TẬP  

Ôn tập các nội dung từ chương 1 đến chương 10 
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 SV đọc tài liệu, giáo trình 

tham khảo và làm bài tập 

tương ứng với nội dung học. 
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2. ThS. Nguyễn Thị Mỹ Phượng 

11. THÔNG TIN LIÊN HỆ 

- Đơn vị phụ trách học phần: Khoa QTKD trường Đại học Cửu Long 

- Giảng viên phụ trách: ThS. Nguyễn Thị Trường An 

- Email: nguyenthitruongan@mku.edu.vn 

- Điện thoại: 0932.916.199 
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