
I)AI T{QC I IIAI NGUYEN
TRUONG DAI HQC KI{OA HOC

ceNG HoA xA uot cuu NGHiA vIET NAM
DQc l|p - Tg'do - It4nh phtic

s6: 599" /eD-DHKH Thdi NguyAn, 0 thdng 7 ndm 2020

QUYETDINH
V6 viQc ban hinh chuong trinh gi6o dgc {I4i hgc hQ chinh quy nginh Quin tri dich

vu du lich vi lir hlnh, mI sii: 7810103 cta Trudn g D4i hgc Khoa hgc

HIPU TRU,6NG TRU,ONG DAI HQC KHOA HQC

Cdn c* Quyiit dinh tii lOOltgO-ffg ngdy 23/12/2008 cia Thi nfing Chinh phit

vi vilc thdnh lQp Trudng Dqi hoc Khoa hoc trttc thuoc Dai hoc Thdi NguyAn,

Cdn crt Quy1t dlnh sA UU/}O-OHTN ngdy 22/10/2015 cua Gidm ddc Dqi hoc

Thdi NgryAn vi viAc ban hdnh Quy dinh nhi€m vq, quyin han cia Dai hqc Thdi

NguyAn, cdc co' sd gido duc dqi hoc thdnh viAn vd don vi trtc thu6c;

Cdn ct? Quyet dinh tA OSS/)O-OnrcA ngdy 09/l l/2016 cua Hi€u trt&ng Trtrdng

Dai hoc Khoo hpc vi viAc ban hdnh Quy chA b cht?c vd hoqt d6ng cia Trudng Dai hoc

Khoa hpc,'

Cdn ctt Th6ng tu sii |ltZOlS/ff-BGDDT ngdy 16/4/2015 ctia 86 Gido duc vd

Ddo tqo ban hdnh qt4t dinh vi kh6i lwng kidn thrlc di thidu, y€u cdu vi ndng lvc ngrdi

hpc dqt drqc sau khi tiit nghiQp d6i vdi mdi finh do ddo tqo cila gido duc dsi hQc;

Cdn cti QuyAt dinh sii ZSza/ZO-OHKH ngdy 05/5/2020 cia Hiau tttdng Trrdng

Dai hoc Klrca hec vi vi,Ac ban hdnh chuan ddu ra chrong trinh gido duc dqi hoc h€

chinh quy ngdnh Qudn tr! dich vu du tich vd l[t hdnh, md s6: 7810t0j cia Trtrdng Dai

hoc Khoa hoc;

Cdn cu BiAn ban hqp Hai d6ng Khoa hoc - Ddo tqo Trttdng Dai hoc Kltoa ltoc,

kjt hpp ngdy 05/7/2020 vi vi€c diiu chinh, cQp nhdt va th6ng qua cac chtrong trinh ddo

tqo trinh dp dqi hoc cia Trudng Dqi hoc Khoa hpc;

Theo di nghi ct)a Tnrong phdng DT - QLKHAHTQT.

QUYETDTNH:

Didu l. Quyiit ainn ban hinh chuong trinh gido dgc dai hqc h€ chinh quy ngdnh

QuAn tri dich vq du lich vd lt hdnh, md s6: 7810103 tr€n co sd cOp nh0t chuong trinh ddo

tao hien hanh cria Trucmg D4i hoc Khoa hoc vd dua vdo sri dqng trong ddo tao trinh dQ dai

hoc theo hoc ch6 tin chi ttr ndm hgc 2020 - 2021.

Ditu 2. C6c 6ng (bd) Truong phong DT - QLKH&HTQT, Truong khoa Du lich vi
Trudng ciic cton vi c6 li€n quan chiu triich nhi€m thi hanh Quv& dir:Jrr nity .l .l/-. ,r
Nai nhQn:

- Nhu Di6I 2 (t/h);
- BGH (tlc b/c);
- Voffice;
- Luu: VT, DT-QLKH&HIQT (3)

TRI.IONG

DAI H0
KHOA qC

TRIIONG

{

o C

y6n Vin DIng



 
 

1 

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC 
(Ban hành theo Quyết định số 599a / QĐ-ĐHKH, ngày 10 tháng 07 năm 2020    

của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học - ĐHTN) 
 

Tên chương trình đào tạo:  QUẢN TRỊ LỮ HÀNH 

Tiếng Việt:  Quản trị Lữ hành 

Ngành đào tạo: Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành        Mã ngành: 7810103 

Trình độ đào tạo: Đại học                                Loại hình đào tạo: Chính quy 

Văn bằng tốt nghiệp: Cử nhân Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 

 
1. QUY ĐỊNH CHUNG  

1.1. Thời gian đào tạo: 04 năm 

1.2. Đối tượng tuyển sinh: Học sinh tốt nghiệp Trung học phổ thông 

1.3. Thang điểm, quy trình đào tạo, điều kiện tốt nghiệp 

- Thang điểm: 10 

- Quy trình đào tạo: Theo quy chế đào tạo hiện hành. 

- Điều kiện tốt nghiệp 

+ Điều kiện chung: Theo quy chế đào tạo hiện hành. 

+ Điều kiện của chuyên ngành: Không có.  

2. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO 

2.1. Mục tiêu chung 

Đào tạo cử nhân Quản trị Dịch vụ du lịch và lữ hành có kiến thức chuyên môn toàn 

diện và chuyên sâu, nắm vững nguyên lý, quy luật tự nhiên - xã hội, có kỹ năng thực 

hành cơ bản, có khả năng làm việc độc lập, sáng tạo và giải quyết những vấn đề thuộc 

ngành Du lịch; 

2.2. Mục tiêu cụ thể  

G1: Người học có kiến thức cơ sở toàn diện để giải quyết những vấn đề thực tiễn 

trong ngành du lịch 

G2: Người học có kiến thức chuyên sâu về hướng dẫn, kinh doanh và quản lý du 

lịch  
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G3: Người học có kiến thức nền tảng về các nguyên lý, quy luật tự nhiên - xã hội để 

giải quyết các vấn đề trong thực tiễn kinh doanh và quản lý du lịch 

G4: Người học có kỹ năng thực hành cơ bản trong hoạt động lữ hành – hướng dẫn 

G5: Người học có khả năng làm việc độc lập, sáng tạo và giải quyết những vấn đề 

thuộc ngành Du lịch; 

3. VỊ TRÍ VIỆC LÀM SAU KHI TỐT NGHIỆP 

3.1. Nhóm vị trí nghề cơ bản 

- Hướng dẫn viên du lịch nội địa và quốc tế 

- Hoạt náo viên 

- Sales tour 

- Nhân viên văn phòng lữ hành 

- Chuyên viên thiết kế tour 

3.2. Nhóm vị trí quản trị 

- Trưởng/Phó phòng inbound 

- Trưởng/Phó phòng outbound 

- Trưởng/Phó phòng Domestic 

- Điều hành tour 

- Điều hành xe… 

- Trưởng/Phó nhóm sự kiện/Teambuilding 

3.3. Nhóm các vị trí khác 

- Chăm sóc khách hàng, thông tin du lịch, bán hàng lưu niệm, chăm sóc sức khỏe, tổ 

chức vui chơi giải trí… 

- Chuyên viên phụ trách các Phòng ban, các Trung tâm thuộc Bộ và Sở văn hóa - 

Thể thao - Du lịch như: Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ du lịch, Viện nghiên cứu và phát 

triển du lịch, Trung tâm xúc tiến du lịch... 

- Tham gia giảng dạy tại các cơ sở đào tạo về du lịch. 
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4. CHUẨN ĐẦU RA VÀ THANG TRÌNH ĐỘ NĂNG LỰC  

4.1. Chuẩn đầu ra  
Ký 

hiệu 
Chủ đề chuẩn đầu ra 

Trình độ 
năng lực 

LO1 
Áp dụng được kiến thức thuộc lĩnh vực khoa học xã hội vào hoạt động 
kinh doanh và quản lý du lịch 

3 

LO2 
Áp dụng được kiến thức thuộc lĩnh vực khoa học nhân văn vào hoạt động 
kinh doanh và quản lý du lịch 

3 

LO3 
Áp dụng được kiến thức thuộc lĩnh vực khoa học tự nhiên vào hoạt động 
kinh doanh và quản lý du lịch 

3 

LO4 
Người học phân tích được những vấn đề cơ bản trong một số lĩnh vực 
quản trị chính của doanh nghiệp lữ hành  

4 

LO5 
Người học phân tích được những vấn đề cơ bản trong quản lý và khai 
thác điểm đến du lịch 

4 

LO6 
Liên kết được kiến thức từ những lĩnh vực khác nhau vào hoạt động 
hướng dẫn du lịch 

4 

LO7 
Giải thích được những quy luật tự nhiên có ảnh hưởng đến hoạt động 
kinh doanh và quản lý du lịch 

2 

LO8 
Tận dụng những kiến thức về quy luật xã hội để phát triển hoạt động kinh 
doanh và quản lý du lịch  

3 

LO9 
Thực hiện được đầy đủ các bước trong quy trình hướng dẫn, điều hành, 
bán và marketing các chương trình du lịch 

3 

LO10 
Thực hiện giao tiếp được bằng ngoại trong hoạt động đưa, đón du khách 
và bán chương trình du lịch 

2 

LO11 
Thành thạo kỹ năng công nghệ thông tin hỗ trợ hoạt động kinh doanh và 
quản lý du lịch 

4 

LO12 
Lựa chọn được các giải pháp phù hợp khi đối mặt với những vấn đề phát 
sinh trong thực tiễn kinh doanh, hướng dẫn và quản lý du lịch  

3 

LO13 
Sẵn lòng chấp hành nghiêm túc quy định của pháp luật, tuân thủ quy định 
của tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp trong quá trình thực hiện nhiệm vụ 

3 

LO14 
Chứng minh được ý thức tự học, tự cập nhật kiến thức nhằm nâng cao 
trình độ, kỹ năng nghiệp vụ thích ứng với biến động của thị trường lao 
động, sáng tạo trong công việc 

3 
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4.2. Thang trình độ năng lực 

Trình độ năng lực Mô tả ngắn 

TĐNL ≤ 1.0 Cơ bản 
Nhớ: Sinh viên ghi nhớ/nhận ra/tái hiện kiến thức 
bằng các hành động như định nghĩa, nhắc lại, liệt kê, 
nhận diện, xác định... 

1.0 < TĐNL ≤ 2.0 

Đạt yêu cầu 

Hiểu: Sinh viên tự kiến tạo được kiến thức từ các tài 
liệu, kiến thức bằng các hành động như giải thích, 
phân loại, minh họa, suy luận... 

2.0 < TĐNL ≤ 3.0 
Áp dụng: Sinh viên thực hiện/áp dụng kiến thức để 
tạo ra các sản phẩm như mô hình, vật thật, sản phẩm 
mô phỏng, bài báo cáo... 

3.0 < TĐNL ≤ 4.0 

Thành thạo 

Phân tích: Sinh viên phân tích tài liệu/kiến thức 
thành các chi tiết/bộ phận và chỉ ra được mối quan hệ 
của chúng tổng thể bằng các hành động như phân 
tích, phân loại, so sánh, tổng hợp... 

4.0 < TĐNL ≤ 5.0 

Đánh giá: Sinh viên đưa ra được nhận định, dự báo 
về kiến thức/thông tin theo các tiêu chuẩn, tiêu chí và 
chỉ số đo lường đã được xác định bằng các hành động 
như nhận xét, phản biện, đề xuất... 

5.0 < TĐNL ≤ 6.0 Xuất sắc 
Sáng tạo: Sinh viên kiến tạo/sắp xếp/tổ chức/thiết 
kế/khái quát hóa các chi tiết/bộ phận theo cách 
khác/mới để tạo ra cấu trúc/mô hình/sản phẩm mới. 

 

5. KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC TOÀN KHÓA: 135 tín chỉ  

(Không bao gồm khối kiến thức Giáo dục thể chất (GDTC), Giáo dục Quốc phòng - 

An ninh (GDQP-AN) và các học phần ngoại khóa). 

6. PHÂN BỔ KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC 

Nội dung Số tín chỉ (%) 
Số tín chỉ 
bắt buộc 

Số tín chỉ 
tự chọn 

Kiến thức giáo dục đại cương 29 (21,5%) 29   
Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp 106 (78,5%) 85 21 
- Khối kiến thức cơ sở ngành 40 (29,6%) 31 9 
- Khối kiến thức ngành 16 (11,8%) 13 3 
- Khối kiến thức chuyên ngành 26 (19,3%) 17 9 
- Thực tập, thực tế     19 (14,1%) 19 0 
- Đồ án tốt nghiệp     5 (3,7%) 5  0 

Tổng 135 (100%) 114 21 

 



7. NQI DUNG CHTIONG TRINH

STT
MI hgc
phin TEN HOC PHAN s6

TC

Loai gitr TC
(LTlBT-

TL|TH-TN/ts
hsc)

Hgc phin
lren q uyet/
hoc tru6c

I Xniii t<i6n thric gi:io dgc il4i cu'ong 29
l.l Lf lufn chinh tri lt

1.1.1 MLP I3I Tri6t hoc M6c - L6nin -) 4st0/0/90
1.1.2 MPEI21 Kinh ti! chinh tri Mric - L6nin 2 2s/10t0t60 MLPl3I
1.1.3 SCS I2I Cht nghia xl h6i khoa hoc 2 MPEI2I
1,l.4 HCMI2I Tu tudng H6 Chi Minh 2 251t0t0t60 SCS I2I
1.1.5 VCP I2I Lich st Ddng C6ng sdn Vi6t Nam 2 25il\/0160 HCMI2I
1.2 Ngo4i ngir, khoa hgc tr,r nhi6n, xn hQi l8

1.2.1 ENGI4I Tiiing Anh I 4 6010101120

|.2.2 ENGI32 Ti6ng Anh 2 3 451010190

1.2.3 ENG I33 Ti6ng Anh 3 J 45/010190
1.2.4 GtFl3 r Tin hoc dai cutrng J 3010t30190
1.2.5 BI-Wl2r Phrip ludt dai cuong 2

1.2.6 vct'l3l Co sd vdn h6a Viet Nam -) 4st0/0/90
PTIE Gi:io duc th€ ch6t

1.2.8 MIE Gi6o duc qu6c phdng
2 Kh6i ki6n thric gi6o dgc chuyOn nghi6p

2.1 Kh6i ki6n thri'c c<r s& nginh
Phfrn bdt bu6c 3l

2.1.1 IST23l NhAp m6n Khoa hoc du lich 3 30/0130190

2.1.2 STV23 I Dia l1i du lich -t 3010130190

ItsD23I
Ti6ng Anh du lich

3

30t0t30/90
ENGI3I
ENGI32
ENGI33

2.1.4 TOV23l Tuydn di6m du lich 3 3010130t90 IST23I
2.1.5 LAT221 2Phrip luAt du lich 30t0/0/60
2.1.6 HFD23 I Markcting du lich 3 30/0t30t90 IST23I
2.1.7 TOE23l Kinh t6 du lich J 30/3010190 IST23I
2.1.8 HFK221

Thi trudng du lich
2

30t010160
IST23I
TOE23l

2.1.9 RBT22I T6n gi5o, tfn ngudng img dung trong du
lich

2
301010160

2.1.10 yLA22t Vdn hoc Viet Nam img dUng trong du
lich

2
3010/0t60

2.1.11 SUS23I Kinh doanh dich ru b6 sung J 3010130190 IST23 I

2.1.12 vHA22t 2

Phdn lu' clton 9t27
CST23I KV nlng giao ti6p trong du lich 3 30101301902.1.13

3 IST2312.1.14 GFJ23I Tdm ly du lich
IST23I
GIF13I

2.1.15 HFF23I I/ng dlmg c6ng ngh6 th6ng tin trong du
lich

3
1510160190

GBM231 Dai cuong v€ qudn tri kinh doanh , 45t010t90
4st0t0t90GMS23I Khoa hoc qudn lf dai cucrng 3

5

25n0t0t60

25/1010160

t.2.7

t06
{0

2.1.3

Lich st Vi€t Nam img dung trong du
lich

301010/60

4st0t0t90

2.1.16
2.1.17



STT
Mii hgc

ph6n
TEN HOC PHAN

si6

TC

Loai gid TC
(LTIBT-

TL/TH-TN/t13
hqc)

Hoc phin
ti6n quy6t/
hgc truric

2.1 .18 DIP23I L6 tdn ngoai giao ) 3010130190

2.1.19 PRE23'I Dao duc nghd nghidp ) 4s/0t0190
2.1.20 RMS231 Phuong ph6p nghidn criu khoa hoc trong

du lich
3

451010190

2.1.21 IPT231 Thanh torin qu6c td trong du lich 3 45/010190
)') Kh6i ki6n thric nginh l6

PhAn bdt bubc l3
2.2.1 TBA32I Quin tri kinh doanh du lich 2 20/2010160
2.2.2 EVM331 Qudn tri sU ki6n J 3010130190 TBA32I
2.2.3 coc33l Vdn h6a doanh nghi6p 3 30t0t30/90
2.2.4 STU32I Khiii nghi6p 30t010160
2.2.5 HRM23I Qudn tri ngu6n nhdn luc du lich J 30t0t30/90

Phdn lr chon 3t9
2.2.6 CUC33I Vdn h6a dm thuc J 3010130190

2.2.7 STT33I 1'h6ng kd du lich ) 4s/0t0/90
2.2.8 CBT331 Hdnh vi ti6u dtng du tich ) 20/20t30190

2.3 Xniii f<i6n thric chuyGn ngdnh 26
Chuydn ngdnlt Qudn tr! Lfi'hdnh

PhAn bdt buQc l7
2.3.1 PTO34l Nehidp !u lt hanh 4 3010160/t20
2.3.2 CSG311 NghiQp vu huong d5n 4 30t0t60/90
2.3.3 ETG33I Ti6ng Anh lir hdnh 3 3010130190

SCM331 Quan tri chu6i cung img trong lt hanh J 30/0/30/90
2.3.5 TPM33I Qud,n tri chdt luong sdn phdm lt hdnh J 30/0t30t90

Phfin lq cltgn 9/27
2.3.6 TBM33I Qudn tri kinh doanh lft hdnh 3 3010t30t90
2..t. I BRM33I QuAn tri thuong hi6u lt hdnh J 3010t30/90
2.3.8 TDM33i Qudn tri rli€m d6n du lich l 3010130190

2.3.9 TSM33I Qudn tri an toin lt hdnh J 30t0t30t90
2.3.10 PRM331 JQuan tri du rin du lich 30/0/30/90
2.3.n DTM33I Qudn tri tt hinh n6i dia 3 30t0t30t90
2.3.t2 TFM33I Quan tri tdi chinh lir hdnh 3 3010130190

2.3.13 TMM33I Quan tri marketing lt hdnh , 3010130190

2.3.14 TIM33I Quan tri lt hinh qutic t6 3 3010130190

2.4 Thuc tip, thgc t6 l9
2.4.1 STM42I

Thuc tC chuy6n m6n I
2

0t0160160
IST231
STV231

2.4.2 STM442 Thuc tC chuydn m6n 2 4 0/0/120t120 STM441
2.4.3 Thuc t6 chuy6n m6n 3 4 0t0/120t120 STM442
2.4.4 STM44I TAp su ngh6 nghiCp STM442
2.4.5 STM451 Thuc tdp t5t nehi6p 5 STM441

2.5 STM904 Dti 6n tiit nqhiOp 5

135Tdng cQng

TI
D1

KH

6

2

2.3.4

STM443
4 0t0/120il20

0/0/150/1s0
0/0/150/ts0



8. KE HOACH GIANG DAY THEO TUNG HOC KV

II I

II Ki II

H Ki III

stt Mi hgc
phin T6n hgc phin 56 tin chi

Lo3i gid TC
(LTIBT-TL/TH-

TN/tu hqc)

Hgc phin
tren quyet/
hgc truric

1 IST231 Nhdp m6n Khoa hoc du lich ) 30/0130t90
2 STV231 Dia lf du lich 3 30t0t30/90

VCFI31 Co sd vin h6a ViCt Nam 3 4510/0190

4 ltNGl.+1 Tiiing AnI 1 4 60/0t0fi20
Tu chon 3t9

5.1 CST23I K! ndng giao ti6p trong du lich ,) 30/0/30t90
5.2 GBM231 Dai cuong v6 qudn tri kinh doanh -) 451010190

PRE231 Dao dric ngh€ nghi6p 3 4510/0190

T6ng t6

stt Mi hgc
phin T6n hgc phin Sii tin

chi

Loai gid TC
(LTIBT-TL/TH.

TN/tu hqc)

Hgc phin
tren q u)'et/
hgc truric

I 'tBA32l Qudn tri kinh doanh du lich 2 20120/0160
2 BLw121 25/10t0/60Phrip luAt dai cuong 2

IST23ITOV23l Tuv6n di6m du lich J 30/0/30/90

4 STM44I Thuc t6 chuydn m6n 1 2 012
IST23I
sTV23l

5 (;tF I 31 Tin hoc dai cuong J 3010130190

6 Ti6ng Anh 2 3 45t0t0/90
1 MI-PI3I Tri€t hoc Mric - L6nin 3

8

8.1 GFJ231 Trim tf du lich J IST23I
8.2 )GM3231 Khoa hoc qud'n ly dai cu<mg

8.3
RMS231

Phuong phdp nghiEn cuu khoa hgc
trong du lich -)

T6ng 2t

IIO

IH
)A

tH)

Hgc phi.n
ti6n quy6t/
hoc tru6'c

stt ME
hqc

phin
T6n hgc phin

Loai gid'TC
(LTIBT-TL/TH-

TN/tu hqc)

30/0t0t601 vHA22t Lich st ViQt Nam ung dung trong du lich 2

3 45/0t0t902 Ti6ng Anh 3

0l0lt20lt20 st'M441-) STM442 Thuc t6 chuv6n m6n 2 4

Ph6p lu0t du lich 2 3010/0t601 LAT22I

4 301016011205 P'fo341 NghiQp vs lt hdnh

3196 Tu chon

J 15t0/60/90
IST231
GIF1316.1 HFF23I I-Ing dr,rng CNTT trong du lich

3 30101301906.2 DIP231 L5 tdn ngoai giao

') 45/010190b-J IPT231 Thanh toan qu6c t6 trong du lich

)

5

5.3

J

ENGI32
45t010/90

319Tu chon
451010190

451010190

45/010190

s6 tin
chi

ENGI33

7



T6ng t9
H IVc

stt
hgc phin

ME
T6n hgc phin sii tin

chi

Loai gid TC
(LTlBT-TL/TTI-

TN/tu hoc)

Hoc phi.n
ti6n qur'6t/
hoc truric

I RBT22I
T6n gi6o, tin ngudng tmg dUng

trong du lich
2 301010160

2 IBD23I Ti6ng Anh du lich 3 3010130/90

ENGI3I
ENG132
ENG133

3 TOE231 Kinh tC du lich , 30/3010/90 IST23I

4 vLA22t Vdn hoc Viet Nam img dung trong
du lich

2 30/0/0/60

) MPE12I Kinh t6 chinh tri Miic t.e nin 2 2511010160 MLP13I

6 CSG34I Nghi6p vu hu6ng dAn 4 3010160t90

7 Tu chon 319

7.1 cUC331 Vdn h6a 6m thuc 3 30/0130190

7.2 STT33 I Th6ng k6 du lich J 45/0/0/90

7.3 CBT331 Hdnh vi ti6u dtng du tich ) 20t20/30190

T6ng l6
H v

H C vt

\
\(
1)l

ICstt
hgc phin

}'IT
T6n hgc phin sii tin

chi

LoSi giir TC
(LTIBT-TL/TH-

TN/tu hqc)

Hgc phAn
ti6n quy6t/
hgc truric

1 IIFD23 1 J IST23IMarketing du lich

2 s'fM44i Thuc t6 chuv6n m6n 3 4 0t0/120t120 STM442

--) Ii'l'G331 'Ii6ng Anh lf hdnh )

4 SCS 12I Chri nghia xI h6i khoa hoc 2 25t10t0160 MPE121

) 319

) 30t01301905.1 'rBM33l

5.2 'tsM33l
Qudn tri an todn lt hdnh J 3010130190

-) 30/01301905.3 'tFM331
Quan tri tdi chinh lir hdnh

T6ng 15

Loai gitr' TC
(LT/BT-TL/TH-

TN/tu hqc)

Hgc phAn
ti6n quy6t/
hqc trufc

stt
hgc phin

ME
TOn hoc phin

IST231
TOE231

2 30t0t0/60
I

HFK221 Thi trudng du lich

2 2511010160 SCS1212 llcM121 Tu tudng HO Chi Minh

3010130190 TBA32133 EVM331 Qudn tri su kiQn

J 30101301904

8

30/0/30t90

3010/30t90

Tu chon

QuAn tri kinh doanh lt hdnh

Sii tin
chi

Vdn h6a doanh nghiOpcoc33r



5 Quin tri ngu6n nhdn luc du lich 3 30/0/30/90

SCM331 Quan tri chu6i cung img trong lft
hanh

3 30/0/30190

7 '['u chon 3/9

7.1 I]RM33I Qu6n tri thuong hi6u lt hdnh 3 3010130190

7.2 PRM33I Qudn tri du rin du lich 3 30t0t30t90

7.3 TMM33 r Quan tri marketing lft hdnh 3 30t0t30/90

Tiing 19

H C VII

H VIII

LANH DAO KHOA PHONG DAO TAO -
QLKH & HTQT

TIONG

41.1_-...--

9

Stt
hgc phin

ME 'I'6n h9c phin s6 tin
chi

Loai gid TC
(LTIBT-TL/TH-

TN/tu hoc)

Hgc phin
ti6n quyiit/
hgc truric

I sUS23l Kinh doanh dich vu b6 sung 30/0/30190 IST23I
2 VCP12I Lich st DAng C6ng sdn ViCt Nam 2 25/1010/60 HCM121

J STM441 4 0t0/120t120

4 STU321 Khoi nghiQp 2

5
TPM331 Qudn tri chAt luong sAn phAm lii

hdnh
) 30/0130190

6 Tg chon 319

6.1 TDM33I Quan tn di6m tl6n du lich .) 30/0/30190

6.2 DTM33I Qudn tri t[ hdnh n6i dia -) 30t0/30190

'nM33l
Quan tri lt hdnh qu6c ti! -) 3010130190

stt T6n hgc phin
hgc phin

MA

T ng 19

sii tin
chi

Loai giir TC
(LTiBT-TL/TH-

TN/tu h c

ti6n quy6t/
truri'ch

Hg" p

1 STM45I Thuc t6p t6t nghi6p 5 0/0/150/150

2 STM904 D6 rin t6t nghiOp 5 0/0/150/150

T6ng t0

o

+

DAI H(
KH

TRUi'NG

f H

o

Cnru'* wn t cs,TS,,,ryuyhil 
^ lftn 0 mg

I{RM23I
6

3

Trip sg nghA nghiCp

30/0t0t60

6.3



  



  



  



  



  



 


