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ĐỀ ÁN MỞ NGÀNH ĐÀO TẠO 

Tên ngành: Kinh tế Vận tải;    Mã số: 7840104 

Trình đô ̣đào taọ: Đại học chính quy 

 

I. SỰ CẦN THIẾT MỞ NGÀNH ĐÀO TẠO  

1.1. Giới thiệu khái quát về Học viện Hàng không Việt Nam 

1.1.1. Vi ̣ trí pháp lý của Học viện Hàng không Việt Nam 

Học viện Hàng không Việt Nam là cơ sở giáo dục đại học công lập thuộc hệ thống 

giáo dục quốc dân của nước CHXHCN Việt Nam. Học viện được thành lập theo Quyết định 

số 168/2006/QĐ-TTg, ngày 17/7/2006 của Thủ tướng Chính phủ trên cơ sở Trường HKVN1.  

-  Học viện Hàng không Việt Nam là cơ sở giáo dục đại học đầu ngành trong hệ thống 

giáo dục đại học của cả nước về lĩnh vực hàng không dân dụng; có hơn 40 năm kinh nghiệm 

đào tạo và cung cấp nguồn nhân lực cho ngành hàng không Việt Nam; có quan hệ chiến lược 

với tất cả các đơn vị hoạt động trong mọi lĩnh vực hàng không ở trong nước; có quan hệ hợp 

tác sâu rộng với các cơ sở đào tạo ở khu vực và quốc tế. Học viện Hàng không Việt Nam là 

thành viên của Tổ chức đào tạo hàng không quốc tế TRAINAIR PLUS trực thuộc Tổ chức 

hàng không quốc tế (ICAO) từ tháng 5 năm 2020. 

- Học viện Hàng không Việt Nam là đơn vị sự nghiệp công lập được giao quyền tự 

chủ thực hiện nhiệm vụ, tài chính, tổ chức bộ máy, nhân sự,… theo quy định của pháp luật. 

Học viện Hàng không Việt Nam có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và được mở tài khoản 

tại các ngân hàng thương mại, Kho bạc Nhà nước. 

-  Học viện Hàng không Việt Nam chịu sự quản lý nhà nước của Bộ Giao thông vận 

tải, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, và sự quản lý hành chính 

theo lãnh thổ của Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. 

-  Tên giao dịch của Học viện Hàng không Việt Nam 

+ Tiếng Việt: Học viện Hàng không Việt Nam (viết tắt là: HVHKVN) 

+ Tiếng Anh: Vietnam Aviation Academy (viết tắt là: VAA) 

                                                 
1Trường HKVN được thành lập theo Quyết định 2318/QĐ/TCCB-LĐ ngày 14/11/1994 của Bộ Trưởng Bộ GTVT trên cơ sở 

Trường Kỹ thuật – Nghiệp vụ Hàng không thành lập theo quyết định số 290/QĐ-QB ngày 24/3/1979 của Bộ trưởng Bộ Quốc 

phòng. 
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+ Địa chỉ: Số 104, Đường Nguyễn Văn Trỗi, Phường 8, Quận Phú Nhuận, Thành phố 

Hồ Chí Minh. 

+ Số điện thoại: 083.8442251   Số fax:   083.8447523 

+ Website: www.vaa.edu.vn 

+ Ngày truyền thống: Ngày 24 tháng 03. 

+ Logo:  

 

1.1.2. Sứ mạng, tầm nhìn và giá trị cốt lõi của Học viện 

- Sứ mạng: Học viện Hàng không Việt Nam thực hiện sứ mạng đào tạo nguồn nhân 

lực chất lượng cao; nghiên cứu khoa học, tư vấn và chuyển giao công nghệ ngành hàng không 

và các ngành kinh tế kỹ thuật khác đạt tiêu chuẩn quốc tế cho Việt Nam và các nước trong 

khu vực. 

- Tầm nhìn: Trở thành cơ sở đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ 

ngành hàng không và các ngành kinh tế khác có uy tín trong nước và quốc tế. 

+ Giá trị cốt lõi:  

+ Chất lượng và hiệu quả: Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, sử dụng nguồn lực 

hiệu quả nhất;  

+ Độc lập và sáng tạo: Đào tạo người học tư duy độc lập và sáng tạo; 

+ Toàn diện và hội nhập: Đào tạo con người phát triển toàn diện, sẵn sàng hội nhập xã 

hội, hội nhập quốc tế. 

- Triết lý giáo dục: 

+ Triết lý giáo dục của Học viện Hàng không Việt Nam là: “Chất lượng - Sáng tạo - 

Hội nhập” 

+ Ý nghĩa triết lý giáo dục: Triết lý giáo dục là tư tưởng chỉ đạo, xuyên suốt làm định 

hướng phát triển cho Học viện. Học viện Hàng không Việt Nam hướng đến mục tiêu đào tạo 

nguồn nhân lực chất lượng cao, thành thục kỹ năng nghề nghiệp, tư duy độc lập sáng tạo và 

hội nhập quốc tế. 

1.1.3. Nhiệm vụ, quyền hạn của Học viện 

Thực hiện theo quy định của Luật giáo dục đại học, Luật Giáo dục nghề nghiệp và các 

văn bản pháp luật liên quan.  

- Xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển Học viện. 

- Triển khai hoạt động đào tạo, khoa học và công nghệ, hợp tác quốc tế, bảo đảm chất 

lượng giáo dục đại học và các chương trình giáo dục đào tạo khác, phục vụ cộng đồng.  

http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.vaa.edu.vn%2F&h=ATOyf2-N4Kn4vRy7za0LlS71lR5a3cJr8QR__sR0QcWjxtnuE5sWDGjF_w-pB2JRv53Xtj_OAGmKJk7gnugRJWFOX4JKUCBPeGVnSCqRjkvCr-p8n6JIeRPl4Ny3tuTqPPoZHa8
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- Phát triển các chương trình đào tạo theo mục tiêu xác định; bảo đảm sự liên thông 

giữa các chương trình và trình độ đào tạo. 

- Tổ chức bộ máy; tuyển dụng, quản lý, xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ giảng viên, cán 

bộ quản lý, viên chức, người lao động. 

- Quản lý người học; bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của giảng viên, viên chức, 

nhân viên, cán bộ quản lý và người học; bảo đảm môi trường sư phạm cho hoạt động giáo dục 

và đào tạo. 

- Tự đánh giá chất lượng đào tạo và chịu sự kiểm định chất lượng giáo dục. 

- Được Nhà nước giao hoặc cho thuê đất, cơ sở vật chất; được miễn, giảm thuế theo 

quy định của pháp luật. 

- Huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực; xây dựng và tăng cường cơ sở vật chất, 

đầu tư trang thiết bị. 

- Hợp tác với các tổ chức kinh tế, giáo dục, văn hóa, thể dục, thể thao, y tế, nghiên cứu 

khoa học trong nước và nước ngoài. 

- Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo và chịu sự kiểm tra, thanh tra của Bộ  Giao 

thông vận tải, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, các bộ, ngành 

có liên quan và Ủy ban nhân dân Thành  phố  Hồ Chí Minh. 

- Phục vụ cộng đồng và các nhiệm vụ và quyền hạn khác theo quy định của pháp luật. 

1.1.4. Quyền tự chủ, trách nhiệm giải trình và trách nhiệm của Học viện 

- Quyền tự chủ, trách nhiệm giải trình thực hiện theo quy định của Luật giáo dục đại 

học, Luật Giáo dục nghề nghiệp và các văn bản pháp luật liên quan.  

- Báo cáo, công khai và giải trình với cơ quan quản lý Nhà nước và các bên liên quan 

về các hoạt động của Học viện theo quy định của pháp luật. 

- Không để bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào lợi dụng danh nghĩa và cơ sở vật chất của 

Học viện để tiến hành các hoạt động trái với các quy định của pháp luật và của Quy chế này. 

1.1.5. Cơ cấu tổ chức của Học viện Hàng không Việt Nam 

Cơ cấu tổ chức của Học viện hiện nay thực hiện theo quy định của Luật giáo dục đại 

học và các văn bản pháp luật liên quan, bao gồm: 

- Hội đồng Học viện; 

- Giám đốc và các Phó giám đốc; 

- Hội đồng Khoa học và Đào tạo; các Hội đồng tư vấn; 

- Khoa: Khoa Cơ bản, Khoa Quản trị kinh doanh, Khoa Kinh tế hàng không, Khoa 

Khai thác hàng không, Khoa Kỹ thuật hàng không, Khoa Ngoại ngữ, Khoa Công nghệ thông 

tin, Khoa Điện - Điện tử;  
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- Phòng chức năng: Phòng Tổ chức hành chính, Phòng Tuyển sinh và công tác sinh 

viên, Phòng Đào tạo, Phòng Kế hoạch Tài chính, Phòng Khoa học công nghệ và hợp tác quốc 

tế , Phòng Khảo thí và Bảo đảm chất lượng; 

- Viện, Trung tâm: Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học hàng không, Trung tâm dịch vụ và 

tư vấn hàng không, Trung tâm Đào tạo phi công, Trung tâm đào tạo nhân viên hàng không. 

- Tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam. 

- Công đoàn, Đoàn Thanh niên. 

 

Sơ đồ 1: Tổ chức bộ máy Học viện Hàng không Việt Nam 

HĐHV: Hội đồng Học viện BGĐ: Ban Giám đốc 

ĐOÀN TN: Đoàn Thanh niên BM:Bộ môn 

CÁC PHÒNG: TT/PHÒNG PTN: Phòng thí nghiệm 

CÁC HĐTV: Các Hội đồng tư vấn BP: Bộ phận 

 

1.1.6. Đội ngũ cán bộ 

Tổng số cán bộ, giảng viên của Học viện là 210 người, trong đó có 160 CBGD, 

có 06 PGS.TS, 35 TS.  

1.1.7. Quy mô đào tạo năm 2020 – 2021 

Tổng số: 5,104 học viên, sinh viên. Trong đó:  

Trình độ thạc sĩ: 19 HV;  

Trình độ đại học hệ chính quy: 3711 SV  

Trình độ đại học hệ vừa làm vừa học: 201 SV; 

Trình độ Cao đẳng: 1,192 SV 

1.1.8. Công tác nghiên cứu khoa học 

Trong các năm vừa qua, cán bộ của Học viên đã tích cực tham gia nghiên cứu khoa 

học, thực hiện các đề tài cấp Bộ, cấp tỉnh/thành phố, cấp cơ sở. Từ năm 2017 đến nay, bình 



 

 8 

quân mỗi năm Học viện có 01 đề tài cấp Bộ, 01 đề tài cấp tỉnh/thành phố, 10 đề tài cấp cơ sở, 

10 đề tài sinh viên.  

1.1.9. Công tác hợp tác quốc tế 

Học viện có quan hệ hợp tác sâu rộng với các cơ sở đào tạo ở khu vực và quốc tế. 

Ngoài ra Học viện còn hợp tác với các doanh nghiệp, tổ chức quốc tế ở Pháp, Đức, Nhật Bản, 

Hàn Quốc có kết quả cụ thể qua đó nâng vị thế của Nhà trường trong hoạt động HTQT.  

Học viện Hàng không Việt Nam là thành viên của Tổ chức đào tạo hàng không quốc 

tế TRAINAIR PLUS trực thuộc Tổ chức hàng không quốc tế (ICAO) từ tháng 5 năm 2020. 

1.1.10. Cơ sở vật chất của Học viện 

Học viện có 3 cơ sở: 

Cơ sở 1: 104 Nguyễn Văn Trỗi, Q. Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh. 

Cơ sở 2: 18 A/1 Cộng Hòa, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh. 

Cơ sở 3: 243 Nguyễn Tất Thành – Thị xã Cam Ranh – Tỉnh Khánh Hòa. 

1.2. Sự cần thiết về việc mở ngành 

1.2.1. Căn cứ pháp lý để xây dưṇg đề án 

- Luật Giáo Dục Đại Học năm 2012 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

Giáo Dục Đại Học năm 2018; 

- Căn cứ Quyết định số 1982/QĐ-TTg ngày 18 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc phê duyệt khung trình độ quốc gia Việt Nam; 

- Căn cứ Thông tư số 08/2021/TT-BGDĐT ngày 18 tháng 03 năm 2021 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế đào tạo trình độ đại học; 

- Thông tư số 22/2017/TT-BGDĐT ngày 06 tháng 09 năm 2017 của của Bộ trưởng bộ 

Giáo Dục và Đào Tạo về việc ban hành quy định điều kiện, trình tự, thủ tục mở ngành đào tạo 

và đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định mở ngành đào tạo trình độ đại học; 

- Căn cứ Thông tư số 17/2021/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 6 năm 2021 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về chuẩn chương trình đào tạo; xây dựng, 

thẩm định và ban hành chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học; 

- Quyết điṇh số 2321/QĐ-BGTVT ngày 30/10/2006 của Bô ̣ trưởng Bô ̣ Giao thông 

Vâṇ tải quy điṇh chức năng, nhiêṃ vu,̣ quyền haṇ và cơ cấu tổ chức bô ̣máy của Hoc̣ viêṇ 

Hàng không Viêṭ Nam; 

- Quyết định số 168/2006/QĐ-TTg ngày 17 tháng 07 năm 2006 của Thủ tướng chính 

phủ về viêc̣ thành lập Học viện Hàng không Việt Nam; 

- Quyết điṇh số 640/QĐ-HVHK ngày 06 tháng 8 năm 2020 của Giám đốc Hoc̣ viêṇ về 

viêc̣ ban hành quy điṇh phát triển chương trình đào taọ trình đô ̣đaị hoc̣ taị Hoc̣ viêṇ Hàng 

không Viêṭ Nam; 
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- Quyết điṇh số 24/QĐ-HVHK ngày 09 tháng 11 năm 2020 của Giám đốc Hoc̣ viêṇ về 

viêc̣ ban hành quy chế tổ chức và hoaṭ đôṇg của Hoc̣ viêṇ Hàng không Viêṭ Nam;  

- Chiến lược phát triển Học viện HKVN giai đoạn 2021-2025;  

- Quyết định số 475/QĐ-HVHK-ĐT ngày 02 tháng 08 năm 2021 của Giám đốc Hoc̣ 

viêṇ về ban hành quy chế tạm thời về đào tạo trình độ đại học tại Học Viện Hàng Không;  

- Nghị quyết số 62/NQ-HĐHV ngày 22/12/2021 của Hội đồng Học viện Hàng không 

Việt Nam về chủ trương mở ngành trình độ đại học năm 2022; 

- Kế hoạch 588/KH-HVHK ngày 25/11/2021 của Giám đốc Học viện Hàng không 

Việt Nam về việc xây dựng đề án mở ngành đào tạo Kinh tế vận tải, trình độ đại học (với 03 

chuyên ngành Kinh tế hàng không, Logistics và quản lý chuỗi cung ứng, Logistics và vận tải 

đa phương thức) trong năm học 2021-2022; 

- Quyết điṇh số …../QĐ-HVHK ngày …. tháng …. năm 2021 của Giám đốc Hoc̣ viêṇ 

hàng không Viêṭ Nam về viêc̣ thành lâp̣ Hội đồng xây dựng chương trình đào tạo – đề án mở 

ngành năm hoc̣ 2021 – 2022.  

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

Thực hiện sứ mạng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; nghiên cứu khoa học, tư 

vấn và chuyển giao công nghệ ngành hàng không và các ngành kinh tế kỹ thuật khác đạt tiêu 

chuẩn quốc tế cho Việt Nam và các nước trong khu vực, ngày 31 tháng 8 năm 2020, Hội đồng 

Học viện đã ký Quyết định số 15/QĐ-HĐHV ban hành Chiến lược phát triển Học viện đến 

năm 2030, trong đó có nội dung mở ngành đào tạo Kinh tế vận tải trong năm học 2021-2022 

nhằm đào tạo nguồn nhân lực có chất lươṇg, đáp ứng yêu cầu của xa ̃hôị. 

Học viện Hàng không Việt Nam có đủ điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ 

công tác đào tạo về giảng đường, thư viện, phòng thực hành, ký túc xá... và số lượng giảng 

viên cơ hữu, đủ năng lực, trình độ chuyên môn, phẩm chất đạo đức tham gia giảng dạy ngành 

Kinh tế vận tải. 

- Kinh nghiệm đào tạo sau đại học: Học viện Hàng không Việt Nam đã đào tạo ở bậc 

sau đại học lĩnh vực Quản trị kinh doanh. 

- Kinh nghiệm đào tạo cử nhân đại học: Học viện Hàng không Việt Nam đã đào tạo ở 

bậc Đại học ở các lĩnh vực: Quản trị kinh doanh Cảng Hàng không; Quản trị kinh doanh Tổng 

hợp; Quản trị kinh doanh Vận tải Hàng không; Quản trị Du lịch; Quản lý hoạt động bay; 

Công nghệ kỹ thuật điện tử, viễn thông; Kỹ thuật Hàng không. 

- Kinh nghiệm đào tạo cử nhân cao đẳng: Học viện Hàng không Việt Nam đã đào tạo 

ở bậc Cao đẳng ở các lĩnh vực: Dịch vụ thương mại Hàng không; Kiểm tra an ninh Hàng 

không; Kiểm soát không lưu; Kỹ thuật điện tử tàu bay; Kỹ thuật bảo dưỡng cơ khí tàu bay; 

Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông. 
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- Đào tạo nghiệp vụ hàng không và bồi dưỡng các khóa ngắn hạn. 

Bảng 1. Thống kê số lượng tuyển sinh và đào tạo tại HVHK 2015 – 2021 

Đơn vị: người 

Năm 
Thạc sĩ Đại học Cao đẳng VHVL NVHK&BD Tổng các hệ 

Đào tạo 

TS TN TS TN TS TN TS TN TS TN TS TN 

2015 14 0 663 436 135 117 53 50 403 403 1.265 1.009 

2016 17 0 721 484 0 50 71 34 1.052 1.050 1.861 618 

2017 23 0 678 352 173 44 81 27 1.090 1.080 2.045 1.503 

2018 0 9 554 389 351 55 46 15 1.906 1.900 2.847 2.368 

2019 8 5 602 260 339 12 24 12 1.870 1.852 2.843 2.141 

2020 11 6 721 263 380 36 87 33 1.522 1.469 2.721 1.807 

2021 0 10 991 376 295 49 39 67 668 765 1.993 1.267 

Tổng 73 30 4.930 2.560 1.673 363 401 238 7.754 6.285 15.575 10.713 

(Nguồn: Phòng Đào tạo) 

Xây dựng là một ngành kinh tế mũi nhọn, có sức tăng trưởng nhanh và bền vững, tạo 

nhiều việc làm trực tiếp và gián tiếp thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển đã nhận được sự quan 

tâm của xã hội. Từ thực tế đó, Học viện Hàng không Việt Nam có chủ trương mở ngành đào 

tạo Kinh tế vận tải với mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu lao động của ngành 

và nhu cầu xã hội hiện tại và tương lai.  

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

1.2.3.1. Nhu cầu phát triển nguồn nhân lực ngành xây dựng của địa phương, vùng, quốc 

gia 

Sản xuất vận tài giữ vai trò rất quan trọng trong nền kinh tế nói chung và hoạt động 

sàn xuất kinh doanh của các doanh nghiệp nói riêng. Đối với nền kinh tế, hoạt động vận tải 

được ví như mạch máu nuôi sổng nền kinh tế, tăng kim ngạch xuất nhập khẩu, giúp nền kinh 

tế tăng trường, phát triển. Đối với doanh nghiệp, cho dù hoạt động trong lĩnh vực sản xuất vật 

chất hay cung ứng sản phẩm dịch vụ, đều cần sự hỗ trợ đắc lực của vận tải. Vận tải tham gia 

vào tiến trình dịch chuyển dòng hàng hoá vật chất và thông tin đi kèm từ khâu cung ứng 

nguyên vật liệu, máy móc thiết bị, nhân lực đầu vào của quá trình sản xuất, đến khâu tiêu thụ 

sản phẩm, dựa sản phẩm hàng hoá vật chất qua các kênh phân phối trung gian đến tận khách 

hàng cuối cùng. Sản xuất kinh doanh vận tài có ảnh hường rất lớn đến giá thành, chất lượng, 
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quy mô, chủng loại sản phẩm hàng hoá và dịch vụ của các doanh nghiệp trong nền kinh tế. Do 

vậy sản xuất kinh doanh vận tải là một phần thiết yếu của sự phát triển không chỉ của một địa 

phương, một vùng, một quốc gia mà nó còn mang tính toàn cầu . 

Logistics trên thế giới dược hình thành rất sớm vào khoảng năm 1900. Trong nhiều 

thập niên gần dây, từ những năm 1960, các nhà quản trị doanh nghiệp nhận thức rõ được tâm 

quan trọng thực sự cùa logistics, tạo đà cho ngành hậu cần của sản xuất hàng hóa và cung ứng 

dịch vụ này phát triến, mang tính chuyên nghiệp cao. Hoạt động logistics không tạo ra sàn 

phẩm mới cho nền kinh tế, nhưng tạo ra giá trị gia tăng của sản phẩm hàng hoá dịch vụ, đóng 

góp đáng kể vào thu nhập tổng sản phẩm quốc gia. Logistics làm tăng năng lực cạnh tranh của 

nền kinh tế và của mỗi doanh nghiệp, góp phần thỏa mãn nhu cầu khách hàng, tăng khả năng 

cạnh tranh, nâng cao hiệu quả kinh doanh đối với mọi hàng hoá, dịch vụ trong nền kinh tế. 

Ngày nay logistics đóng góp tích cực vào nâng cao mức sống, đàm bảo tiêu chuẩn sống của 

người dân. Nền kinh tế càng phát triển, dịch vụ logistics càng trở nên thiết yếu. Sản xuất vận 

tài vừa là ngành sản xuất độc lập, vừa là hoạt động “lõi” trong chuỗi hoạt động logistics tích 

hợp. 

Hiện nay ở Việt Nam có hơn 4.000 công ty Vận tải và Logistics cung cấp dịch vụ đa 

dạng và toàn diện từ khâu làm thủ tục vận chuyển hàng hóa cho đến khâu đóng thuế hay thanh 

toán… Trong đó có 88% là doanh nghiệp trong nước, 10% doanh nghiệp liên doanh và 2% là 

doanh nghiệp nước ngoài, tập trung chủ yếu ở hai thành phố lớn là Hà Nội và TP. Hồ Chí 

Minh. Lĩnh vực Vận tải và Logistics của Việt Nam có nhiều tiềm năng tăng trưởng, tham gia 

sâu hơn vào những trung tâm giao dịch vận tải thế giới. 

Với tiềm năng phát triển và nhu cầu nhân lực trong lĩnh vực kinh tế vận tải là rất lớn, 

trong khi đó hàng năm số lượng sinh viên kinh tế vận tải  được đào tạo tại các trường đại học 

tại Việt Nam là chưa cao; không đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp. Chính vì 

vậy mà cơ hội việc làm cho các bạn sinh viên sau tốt nghiệp là rất lớn. 

Từ nhu cầu thực tiễn, cộng với mong muốn được góp phần cung cấp nguồn nhân lực 

có chất lượng trong lĩnh vực kinh tế vận tải, trường Học viện Hàng không Việt Nam xem xét, 

quyết định mở đào tạo trình độ đại học ngành Kinh tế vận tải. 

1.2.3.2. Kết quả khảo sát nhu cầu của xã hội về nhân lực ngành Kinh tế vận tải 

Theo dự báo của Tổ chức Hàng không dân dụng thế giới (ICAO) năm 2018, tốc độ 

tăng của lưu lượng hành khách của ngành hàng không toàn cầu sẽ tăng 4,2%, lưu lượng hàng 

hoá vận chuyển bằng đường hàng không toàn cầu mỗi năm tăng 3,5% cho đến năm 2038. 

Trong đó, khu vực Châu Á Thái Bình Dương được dự báo sẽ vượt mức tăng trưởng toàn cầu 

khoảng 2,7%/năm và đạt mức tăng trưởng cao nhất thế giới vào khoảng 8,8%/năm.Hiệp hội 
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Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA) dư ̣báo Việt Nam se ̃là thi ̣ trường hàng không phát triển 

nhanh thứ 5 thế giới và nhanh nhất trong khu vưc̣ Đông Nam Á, dư ̣ kiến se ̃ đaṭ mức tăng 

trưởng trung bình trên 10% trong giai đoạn 2020 – 2025 và cán mốc 150 triệu lươṭ hành khách 

vận chuyển vào năm 2035. 

Các yêu cầu tiêu chuẩn của Tổ chức Hàng không dân dụng thế giới (ICAO) về công 

nghệ kỹ thuật, khai thác, chất lượng bảo đảm an ninh, an toàn, chất lượng dịch vụ và bảo vệ 

môi trường ngày càng được nâng cấp. Từ đó, đòi hỏi nguồn nhân lực chất lượng cao để 

nghiên cứu phát triển và ứng dụng công nghệ, kỹ thuật chuyên ngành hàng không đáp ứng 

nhu cầu phát triển của nền công nghệ 4.0. 

Dự báo của Cục Hàng không dân dụng Việt Nam về nhu cầu nhân lực ngành hàng 

không giai đoạn 2020 – 2025 là 58.000 lao động, trong đó, số lao động sẽ ngày càng tăng do 

sự phát triển về mạng lưới cảng hàng không và sự gia nhập ngành của các hãng hàng không 

mới trong nước và quốc tế. 

Theo báo cáo Logistics Việt Nam của Bộ Công Thương, Sách Trắng logistics VN của 

Hiệp hội DN dịch vụ logistics Việt Nam, theo đó nhu cầu tuyển dụng đến 2030: hơn 200.000 

nhân lực cho ngành Logistics, hơn 1 triệu nhân lực logistics bao gồm cho cả ngành Logistics 

và cho lĩnh vực sản xuất. Hiện nay, có trên 30.000 DN logistics trong đó khoảng 4.000 công 

ty Logistics chuyên nghiệp có dịch vụ kết nối quốc tế; 54% LSP tại Tp. Hồ Chí Minh. Nhu 

cầu nguồn nhân lực ngành Logistics hiện đang rất thiếu, trong khi tốc độ phát triển lại quá 

nhanh, các đơn vị đào tạo không đáp ứng kịp nhu cầu. 

Theo kết quả khảo sát nhu cầu của xã hội về nhân lực ngành Kinh tế vận tải, xác điṇh 

nhu cầu của các bên liên quan về những kiến thức và ky ̃năng, năng lực tự chủ tự chịu trách 

nhiệm cần thiết đối với từng chuẩn đầu ra để làm căn cứ xây dưṇg chương trình đào taọ ngành 

Kinh tế vận tải. Kết quả khảo sát các doanh nghiêp̣, các giảng viên, chuyên gia, cán bô ̣quản 

lý và sinh viên đang công tác trong liñh vưc̣ Kinh tế vận tải về nôị dung cụ thể như nhu cầu 

tuyển duṇg nguồn nhân lưc̣ trong tương lai, những vi ̣ trí công việc làm cần thiết, đánh giá mức 

độ cần thiết đối với những kiến thức, ky ̃năng, năng lực tự chủ, tự chịu trách nhiệm cần có đối 

với nguồn nhân lực ngành kinh tế vận tải đáp ứng được yêu cầu công việc chuyên môn ngay 

sau khi tốt nghiệp là cao và rất cao tương ứng là 38% và 13%.  

 

1.2.3.3. Một số kết quả đào tạo tại Học viện HKVN 

Đến nay, Học viện Hàng Không Việt Nam đã và đang tổ chức tuyển sinh đào tạo được 

15 khóa đại học, cao đẳng hệ chính quy. Quy mô đào tạo đại học, cao đẳng chính quy hàng 

năm của Học viện hiện vào khoảng 5.400 sinh viên, trong đó quy mô sinh viên đại học chính 

quy các ngành khoảng 3.800 sinh viên, chiếm tỷ lệ khoảng 70%. 
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Học viện cũng đã đào tạo nguồn nhân lực cho xã hội được 15 khóa đại học, cao đẳng 

hệ chính quy tương ứng với khoảng trên 20.000 lao động. Theo số liệu năm 2019, tỷ lệ sinh 

viên tốt nghiệp có việc làm (trong vòng 3 tháng sau khi tốt nghiệp) khoảng trên 70%, đặc biệt 

trong 70% số viên có việc làm sau khi tốt nghiệp thì có tới 85% số sinh viên được làm việc 

đúng với ngành hoặc chuyên ngành đã được đào tạo tại Học viện; ngoài ra có gần 15% số sinh 

viên sau khi tốt nghiệp đại học, cao đẳng đã tham gia tiếp tục học tập nâng cao trình độ tại 

Học viện hoặc du học ở nước ngoài. 

1.2.4. Lý do đăng ký mở ngành đào tạo Kinh tế vận tải 

Trong những năm qua, VAA được biết đến là một Trường có truyền thống và uy tín 

trong lĩnh vực đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực hàng không như là Quản 

lý hoạt động bay, Kỹ thuật hàng không, CNKT điện tử viễn thông, Quản trị kinh doanh .. .Xét 

thấy nhu cầu cần thiết trong việc mở rộng ngành nghề đào tạo, đặc biệt là ngành nghiêng về 

lĩnh vực Kinh tế vận tải nhằm đa dạng hóa các ngành nghề đào tạo, tạo mối quan hệ, liên kết 

với các nước trong khu vực châu Á, cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao chuyên ngành 

Kinh tế vận tải cho các công ty, doanh nghiệp trong nước cũng như quốc tế, đáp ứng nhu cầu 

phát triển kinh tế- xã hội của đất nước, Nhà trường chủ trương mở ngành Kinh tế vận tải. 

Sự phù hợp trong việc mở ngành Kinh tế vận tải đối với chiến lược phát triển của Nhà 

trường được thể hiện trong những nội dung sau: 

Thứ nhất, thế mạnh của trường Học viện Hàng không Việt Nam là đào tạo về các ngành 

trong lĩnh vực hàng không. Nắm bắt được nhu cầu xã hội đối với lĩnh vực Kinh tế vận tải 

ngày càng tăng khi lĩnh vực hàng không ngày càng phát triển đặc biệt khi Việt Nam đang đi 

những bước đầu tiên trên con đường hội nhập kinh tế quốc tế. Nắm bắt được thực trạng đó, 

Nhà trường chủ trương mở ngành Kinh tế vận tải. 

Thứ hai, ngành Kinh tế vận tải được xây dựng và phụ trách đào tạo bởi Khoa Kinh tế 

hàng không. Đây là Khoa sở hữu đội ngũ giảng viên giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực giảng 

dạy, đào tạo, trình độ chuyên môn cao. Nhận thấy nhu cầu cấp thiết của xã hội đối với ngành 

đào tạo cũng như nguồn nhân lực sẵn có của Khoa Kinh tế hàng không có thể đảm bảo chất 

lượng đào tạo về ngành Kinh tế vận tải, Nhà trường đã yêu cầu mở ngành học này. 

Thứ ba, môi trường học tập của VAA có tính cá nhân hóa rất cao; hệ thống chăm sóc 

người học của VAA luôn nhất quán theo phương châm “lấy người học làm trung tâm”; triết lý 

đào tạo của VAA luôn khẳng định được các tiêu chí: Chất lượng - Sáng tạo - Hội nhập. 

Những tiêu chí này hoàn toàn phù hợp để đào tạo những chuyên gia ở ngành học yêu cầu 

nhiều tố chất cá nhân nổi bật phù hợp với công cuộc hội nhập quốc tế như ngành Kinh tế vận 

tải. 
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Với tầm nhìn trở thành trường Học viện ở Việt Nam đạt các tiêu chuẩn quốc tế và khu 

vực, chiến lược phát triển trường bao gồm lộ trình cho chương trình đào tạo đại học, thạc sĩ 

chất lượng cao. Trong bối cảnh hội nhập toàn cầu của nền kinh tế thế giới như là những bước 

đi vững chắc cho lộ trình phát triển, việc xây dựng chương trình đào tạo đại học ngành Kinh 

tế vận tải là một bước quan trọng để trường Học viện Hàng không Việt Nam đóng góp cho xã 

hội lực lượng cử nhân chất lượng cao có đủ kiến thức và kỹ năng đáp ứng yêu cầu nền kinh tế 

mở hiện nay. 

Trước thực tế trên, với trách nhiệm, uy tín cũng như năng lực và kinh nghiệm của 

mình, Học viện Hàng Không Việt Nam nhận thấy có đầy đủ các điều kiện đảm bảo chất lượng 

để mở ngành học Kinh tế vận tải trình độ đại học hệ chính quy. 

II. TÓM TẮT ĐIỀU KIỆN MỞ NGÀNH ĐÀO TẠO 

2.1. Năng lực của Học viện Hàng không Việt Nam 

2.1.1. Đội ngũ giảng viên cơ hữu, cán bộ khoa học 

Hiện tại, Học viện Hàng Không Việt Nam có đội ngũ giảng viên cơ hữu đảm nhận 

giảng dạy tối thiểu 95% khối lượng của chương trình đào tạo bậc đại học ngành Kinh tế vận 

tải, trong đó 26 giảng viên có trình độ tiến sĩ và thạc sĩ phụ trách ngành học bao gồm: 05 Tiến 

sĩ và 07 thạc sĩ chuyên ngành, 14 thạc sỹ ngành gần. 

Bảng 2. Đội ngũ giảng viên 

Stt Họ và tên, năm sinh 

Chức danh khoa 

học, năm phong. 

Học vị, nước, 

năm tốt nghiệp 

Ngành/ 

Chuyên 

ngành  

đào tạo 

Tham gia 

công tác 

(Năm, 

CSĐT) 

Thành 

tích 

khoa 

học (số 

lượng đề 

tài, các 

bài báo) 

Đúng/ 

không 

đúng với 

hồ sơ 

1 
Trần Thị Thái Bình, 

18/11/1977 

TS, Pháp, 

2020 

Khoa học 

Quản lý- 

Chiến lược 

quốc tế Hàng 

không 

03/2021 2  

2 

Nguyễn Thu Hằng, 

11/01/1973 

 

TS, Anh, 2020 
Logistics 

Management 
01/03/2010 5  

3 
Hà Nam Khánh Giao, 

06/06/1965 

TS. Singapore 

2003 

 

Kinh doanh 

quốc tế 
16/05/2019 120  

4 
Nguyễn Thị Hải Hằng, 

01/06/1970 
TS, 2011 

Quản trị & 

kinh tế 
08/1999 5 

 

5 
Nguyễn Hữu Cung, 

12/03/1978 

TS, Trung Quốc, 

2014 

Quản trị kinh 

doanh 
01/06/2021 45 

 

6 Trần Vĩ TS, Úc, 2017 Marketing 01/08/2009 5 
 

7 
Bùi Nhất Vương, 

13/12/1990 

TS, Thái-Mỹ, 

2020 

Kinh doanh 

và Quản lý 
29/6/2020 58 
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Stt Họ và tên, năm sinh 

Chức danh khoa 

học, năm phong. 

Học vị, nước, 

năm tốt nghiệp 

Ngành/ 

Chuyên 

ngành  

đào tạo 

Tham gia 

công tác 

(Năm, 

CSĐT) 

Thành 

tích 

khoa 

học (số 

lượng đề 

tài, các 

bài báo) 

Đúng/ 

không 

đúng với 

hồ sơ 

8 
Nguyễn Mạnh Tuân, 

30/04/1964 

TS, Việt Nam, 

2019 

Quản lý kinh 

tế 
04/1996 3 

 

9 
Vũ Lê Hương, 

11-10-1978 

TS, L.B.Nga, 

2008 
Kinh tế 01/012016 0 

 

10 Hồ Phi Dũng, 16/01/1975 ThS, VN, 2010 
Thương mại 

quốc tế 
1/9/1999 4  

11 
Hoàng Trung Dũng, 

07/02/1976 
ThS, VN, 2011 Thương mại 1/9/1999 0 

 

12 
Nguyễn Nam Thanh, 

20/07/1972 

ThS, Việt Nam 

2016 

Quản trị kinh 

doanh 
2012 0 

 

13 
Nguyễn Mai Duy, 

20/11/1984 
ThS, VN, 2011 

Kinh doanh 

và Quản lý 
1/3/2008 1 

 

14 
Nguyễn Thị Lan Phương, 

09/6/1982 
ThS, VN, 2011 

Kinh doanh 

và Quản lý 
1/3/2008 3 

 

15 
Nguyễn Thị Thu Hương, 

24/07/1973 
ThS, VN, 2005 Quản trị 1/12/2002 7 

 

16 
Nguyễn Trần Thanh 

Thuần, 02/01/1969 

ThS, Thái lan 

2008 

Quản trị kinh 

doanh Quốc tế 
1993 0 

 

17 
Nguyễn Thị Vĩnh Hằng, 

20/05/1970 

Thạc sĩ, 

Việt Nam, 2011 

Kinh Doanh 

và Quản lý 
1998 0 

 

18 
Trần Diệu Hằng, 

01/06/1985 
ThS, VN, 2012 

Quản trị kinh 

doanh 
2009 7 

 

19 
Hoàng Thị Kim Quy, 

18/09/1992 

ThS, Việt Nam, 

2018 

Quản trị kinh 

doanh 
18/11/2014 8 

 

20 
Nguyễn Thanh Tuấn, 

17/11/1971 
Thạc sỹ, 2008 

Quản trị Kinh 

doanh 
15/09/1997 0 

 

21 Phạm Hữu Hà, 20/11/1988 
Thạc sĩ, Việt 

Nam, 2016 

Tài chính - 

Ngân hàng 
25/11/2013 2 

 

22 
Phan Thành Trung, 

09/03/1979 

Ths, VN, 

2006 

Quản trị kinh 

doanh 
02/2008 2 

 

23 
Nguyễn Văn Dương, 

10/10/1968 

Ths, Việt nam, 

2014 
Luật kinh tế 01/032005 0 

 

24 
Vũ Hoàng Minh, 

05/12/1977 

Ths. Việt nam, 

2008 

Quản trị kinh 

doanh 
12/2000 2 

 

25 
Nguyễn Thị Cẩm Lệ, 

16/04/1982 

Ths, Việt nam 

2008 

Tài chính - 

Ngân hàng 
2006 3 

 

 

Ngoài ra Học viện còn có nhiều Giáo sư, Phó Giáo sư, tiến sĩ, thạc sĩ các ngành gần phụ 

trách giảng dạy các môn học trong chương trình đào tạo. 
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2.1.2. Cơ sở vật chất, trang thiết bị, thư viện, giáo trình 

2.1.2.1. Phòng học, giảng đường 

 

2.1.2.2. Thư viện, giáo trình, sách chuyên khảo 

a) Thư viện 

Học viện Hàng Không Việt Nam có 1 thư viện chính tại cơ sở 2, 18A1 Cộng Hoà, phục 

vụ cán bộ, giảng viên, sinh viên trong toàn Học viện Hàng Không Việt Nam. Diện tích của Thư 

viện là 518,94 m2, trong đó Phòng đọc có diện tích 375,46 m2 với số chỗ ngồi là 198; còn lại là 

diện tích Phòng mượn, Phòng nghiệp vụ và kho. Thư viện được tổ chức đủ hai bộ phận riêng biệt 

là bộ phận nghiệp vụ và bộ phận phục vụ. 

- Diện tích thư viện: 518,94 m2      

- Diện tích phòng đọc: 375,46 m2 

- Số chỗ ngồi: 198     

- Số lượng máy tính phục vụ tra cứu: 22 

- Phần mềm quản lý thư viện: 01 (Emiclib) 

- Phần mềm đọc trực tuyến: 01 (Học viện Hàng không Việt Nam xây dựng phục vụ 

người đọc) 

- Thư viện điện tử: 01 (Tailieu.vn), mua bản quyền truy cập trực tiếp   

- Thư viện điện tử: 01 (Thuvienphapluat.vn), mua bản quyền truy cập trực tiếp 

- Số lượng sách, giáo trình điện tử: 9,376 

b) Danh mục giáo trình, bài giảng, sách chuyên khảo, tạp chí phục vụ ngành đào tạo 

 

STT Hạng 

muc̣ 

Số 

lượng 

Diện tích 

sàn xây 

dựng 

(m2) 

1 Hội trường, giảng đường, phòng học các loaị, phòng đa năng, phòng làm 

việc của giáo sư, phó giáo sư, giảng viên cơ hữu 103 1538 

1.1 Hội trường, phòng học lớn trên 200 chỗ 1 915 

1.2 Phòng học từ 100 - 200 chỗ 4 453 

1.3 Phòng học từ 50 - 100 chỗ 32 1981,67 

1.4 Số phòng học dưới 50 chỗ 34 822,34 

1.5 Số phòng học đa phương tiện 3 170 

1.6 Phòng làm việc của giáo sư, phó giáo sư, giảng viên toàn thời gian 29 1874,9 

2 Thư viện, trung tâm học liệu 1 397 

3 Trung tâm nghiên cứu, phòng thí nghiệm, thưc̣ nghiệm, cơ sở thưc̣ hành, 

thưc̣ tập, luyện tập 31 1534,63 
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STT Tên sách, giáo triǹh, tạp chí 

(5 năm trở lại đây) 

Tên tác giả Nhà xuất bản, 

năm xuất bản, 

nước 

Số 

lượng 

bản 

Tên học phần sử duṇg 

sách, tạp chí 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
1 Giáo trình những nguyên lý cơ bản 

của chủ nghĩa Mác - Lê 
Phạm Văn Sinh Chính trị QG,2099 1 Triết học Mác - LêNin 

2 Đường lối cách mạng của Đảng 

cộng sản Việt Nam 
Bộ GD&ĐT 

Đại học kinh tế quốc 

dân,2088 
1 

Lịch sử Đảng cộng sản Việt 

Nam 

3 Giáo trình đường lối CM của 

ĐCSVN 

Nguyễn Viết Thông 

Đinh Xuân Lý 

Nhà XBCT 

QG,2012 
1 

Lịch sử Đảng cộng sản Việt 

Nam 

4 Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh Bộ GD&ĐT Chính trị QG,2013 1 Tư tưởng Hồ Chí Minh 

5 Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh Bộ GD&ĐT Chính trị QG,2003 1 Tư tưởng Hồ Chí Minh 

6 Giáo trình Kinh tế chính trị Mác – 

Lênin 

Bộ Giáo dục và Đào 

tạo 

(giáo trình tập 

huấn),2019 
1 Kinh tế chính trị Mác -Lênin 

7 Văn kiện Đại hội đại biểu toàn 

quốc lần thứ XII, 

Đảng Cộng sản Việt 

Nam 

Chính trị Quốc 

gia,2016 
1 Kinh tế chính trị Mác -Lênin 

8 

Giáo trình kinh tế học chính trị 

Mác- Lênin 

Hội đồng Trung 

ương chỉ đạo biên 

soạn giáo trình quốc 

gia 

Chính trị quốc 

gia,1999 
1 Kinh tế chính trị Mác -Lênin 

9 
Cách mạng công nghiệp lần thứ tư 

2015 

Klaus Schwab (Bộ 

ngoại giao dịch và 

hiệu đính) 

Chính trị quốc gia – 

Sự thật,2018 
1 Kinh tế chính trị Mác -Lênin 

10 Lịch sử các học thuyết kinh tế (Bản 

tiếng Việt) 

 

Robert B.Ekelund, 

JR và Robert 

F.Hébert 

Thống kê,2003 1 Kinh tế chính trị Mác -Lênin 

11 Giáo trình Chủ nghĩa Xã hội khoa 

học 

Bộ Giáo dục và Đào 

tạo 

(giáo trình tập 

huấn),2019 
1 Chủ nghĩa xã hội khoa học 

12 Giáo trình Chủ nghĩa Xã hội khoa 

học 

Bộ Giáo dục và Đào 

tạo 

Chính trị 

quốc gia,2006 
1 Chủ nghĩa xã hội khoa học 

13 Giáo trình Những Nguyên lý cơ 

bản của Chủ nghĩa Mác Lênin 

Bộ Giáo dục và Đào 

tạo 

Chính trị 

quốc gia,2018 
1 Chủ nghĩa xã hội khoa học 

14 Cương lĩnh xây dựng đất nước 

trong thời kỳ quá độ lên 

chủ nghĩa xã hội (1991) 

Đảng Cộng Sản Việt 

Nam 

Chính trị quốc 

gia,1991 
1 Chủ nghĩa xã hội khoa học 

15 Văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc 

lần thứ XII 

Đảng Cộng Sản Việt 

Nam 

Chính trị quốc 

gia,2016 
1 Chủ nghĩa xã hội khoa học 

16 Hỏi đáp Những Nguyên lý cơ bản 

của Chủ nghĩa Mác - Lênin 
Nguyễn Thế Kiệt 

Chính trị- hành 

chính,2010 
1 Chủ nghĩa xã hội khoa học 

17 
Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh 

Bộ Giáo dục và Đào 

tạo 

(giáo trình tập 

huấn),2019 
1 Tư tưởng Hồ Chí Minh 

18 
Kể chuyện Bác Hồ T1,T2,T3 

Bộ Giáo dục và Đào 

tạo 
Giáo dục,2003 1 Tư tưởng Hồ Chí Minh 

19 

Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh 

Hội đồng TW chỉ 

đạo biên soạn giáo 

trình quốc gia các 

môn Khoa học Mác 

– Lênin, 

Tư tưởng Hồ Chí 

Minh 

Chính trị quốc 

gia,2010 
1 Tư tưởng Hồ Chí Minh 

20 Tư tưởng Hồ Chí Minh về cách 

mạng giải phóng dân tộc: một số 

vấn đề lý luận và thực tiễn 

Nguyễn Việt Hùng 
Chính trị quốc gia 

Sự thật,2019 
1 Tư tưởng Hồ Chí Minh 

21 Tư tưởng Hồ Chí Minh về lãnh đạo 

công tác 

tư tưởng - Giá trị lý luận và thực 

tiễn 

Lê Quang Mạnh, 

Trần Kim Hoàng 

 

Công an Nhân 

dân,2019 

 

1 Tư tưởng Hồ Chí Minh 

22 
Di sản Hồ Chí Minh về văn hóa, 

đạo đức 
Trần Văn Bính 

Thông 

tin và Truyền 

thông,2010 

1 Tư tưởng Hồ Chí Minh 
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23 Giáo trình Lịch sử Đảng Cộng sản 

Việt Nam 

Bộ Giáo dục và Đào 

tạo 

(giáo trình tập 

huấn),2019 
1 

Lịch sử Đảng Cộng Sản Việt 

Nam 

24 Văn kiện Đại hội đại biểu toàn 

quốc lần thứ XII 

Đảng Cộng sản Việt 

Nam 

Chính trị quốc 

gia,2016 
1 

Lịch sử Đảng Cộng Sản Việt 

Nam 

25 Một số chuyên đề Lịch sử Đảng 

Cộng sản Việt Nam (Tập 

I) 

Bộ Giáo dục và Đào 

tạo 

Chính trị quốc 

gia,2007 
1 

Lịch sử Đảng Cộng Sản Việt 

Nam 

26 Một số chuyên đề Lịch sử Đảng 

Cộng sản Việt Nam (Tập 

II) 

Bộ Giáo dục và Đào 

tạo 

Chính trị quốc 

gia,2007 
1 

Lịch sử Đảng Cộng Sản Việt 

Nam 

27 Một số chuyên đề về 

Đường lối cách mạng của Đảng 

Cộng sản Việt Nam 

Đinh Xuân Lý, Đoàn 

Minh Tuấn, 

Lý luận chính 

trị,2008 
1 

Lịch sử Đảng Cộng Sản Việt 

Nam 

28 Đảng lãnh đạo xây 

dựng nền kinh tế thị trường định 

hướng Xã Hội Chủ Nghĩa ở Việt 

Nam 

Đinh Xuân Lý, 

Phạm Công Nhất 

Chính trị quốc 

gia,2008 
1 

Lịch sử Đảng Cộng Sản Việt 

Nam 

29 
Giáo trình pháp luật đại cương 

GS.TS. Mai Hồng 

Quỳ 

Đại học sư phạm 

TP.HCM,2018 
1 Pháp luật đại cương 

30 

Tập bài giảng Pháp luật đại cương 
Bộ môn Luật, Khoa 

Chính trị - Luật 

Trường Đại học 

Công nghiệp thực 

phẩm 

TP.HCM,2020 

1 Pháp luật đại cương 

31 
Kỹ năng sử dụng Công nghệ Thông 

tin 

Khoa Công nghệ 

Thông tin 

Trường Đại học 

Công nghiệp Thực 

phẩm Tp.HCM,2020 

1 Tin học cơ bản 

32 Microsoft Word, Excel, PowerPoint 

2013 Step by 

Step 

Joyce CLOx, Joan 

Lambert 

Microsoft 

Press,2013 
1 Tin học cơ bản 

33 

Tin học cơ sở, 

Nguyễn Thanh 

Phương, Đặng Bình 

Phương 

Khoa học và Kỹ 

thuật,2010 
1 Tin học cơ bản 

34 
Microsoft Project 2013 Step by 

Step 

Carl Chatfield, PMP, 

and Timothy 

Johnson, MCTS 

Microsoft 

Press,2013 
1 Tin học cơ bản 

35 Comprehensive Approach to 

Research 

Writing and Publication. 

Kutsanedzie, F. 

Achio, S., Ameko E. 

New York: Science 

Publishing 

Group,2015 

1 

Dẫn luận phương pháp nghiên 

cứu 

 

36 
Market Leader - Pre-Intermediate – 

third edition 

Cotton, D. and 

Falvey, D. and Kent, 

S. 

Longman,2004 1 Tiếng Anh Thương mại 1 

37 
Business Basics 

Grant, D. and 

Mclarty, R. 

Oxford University 

Press,2003 
1 Tiếng Anh Thương mại 1 

38 
Business Objectives 

Hollett, V. and 

Duckwork, 

Oxford University 

Press,2005 
1 Tiếng Anh Thương mại 1 

39 

Intelligent Business 
Trappe, T. and 

Tullis, G. 

Pearson Longman 

Education 

Company,2005 

1 Tiếng Anh Thương mại 1 

40 
Business Benchmark - Pre-

Intermediate to Intermediate 
Whitby, N. 

Cambridge 

University 

Press,2006 

1 Tiếng Anh Thương mại 1 

41 
Market Leader - Pre-Intermediate – 

third edition - 

Cotton, D. and 

Falvey, D. and Kent, 

S. 

Longman,2004 1 Tiếng Anh Thương mại 2 

42 
Cambridge Business Vocabulary in 

Use 
Bill, M. 

Cambridge 

University 

Press,2006 

1 Tiếng Anh Thương mại 2 

43 
Business Basics 

Grant, D. and 

Mclarty, R 

Oxford University 

Press.,2003 
1 Tiếng Anh Thương mại 2 

44 
Business Objectives 

Hollett, V. and 

Duckwork, M. 

Oxford University 

Press,2005 
1 Tiếng Anh Thương mại 2 

45 Tổng quan về Hàng Không dân Nội bộ VAA,1996 1 Tổng quan về Hàng Không 
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dụng 

Giáo trình nội bộ 

 

46 English for business 

communication. Language 

Teaching 

Bhatia, V.K. and 

Bremner, S., 2012. 

Cambridge: 

CUP,2012 
1 

Giao tiếp thương mại 

(Business communication) 

47 
English for aircraft maintenance. 1 Shawcross, Philip. 

Belin 

education,1992 
1 

Tiếng Anh kỹ thuật hàng 

không 

48 
English for aircraft maintenance. 2 Shawcross, Philip. 

Belin 

education,1992 
1 

Tiếng Anh kỹ thuật hàng 

không 

49 
. English for logistics Grussendorf, Marion 

Oxford 

University,2009 
1 Tiếng Anh Logistics 

50 Giáo trình English for Air 

Passenger Services 

 

Học viện Hàng 

không Việt Nam 

 

 1 
Tiếng Anh khai thác hàng 

không 

51 English for Careers, The Language 

of Air Travel in English: Ground 

Services 

 

Eugene J. Hall, 

 

Oxford University 

 
1 

Tiếng Anh khai thác hàng 

không 

52 
Fundamentals of International 

Aviation Law and Policy. 

Scott, Benjamyn I., 

and Andrea 

Trimarchi. 

Routledge,.,2019 1 
Tiếng Anh hàng không tổng 

quan 

53 
English for cabin crew Gerighty & Davis 

Cengage 

Learning2011 
1 

Các học phần  tiếng Anh 

chuyên ngành Hàng Không 

54 
Flightpath: aviation English for 

pilots and ATCOs: student's book 
Shawcross 

Cambridge 

University 

Press,2011 

1 
Các học phần  tiếng Anh 

chuyên ngành Hàng Không 

55 English for Tourism and 

Hospitality 
Garnet Garnet,2009 1 

Tiếng Anh chuyên ngành Du 

lịch ` 

56 Thực hành đàm thoại tiếng Anh 

ngành du lịch 

Lê Huy Lâm, Phạm 

Văn Thuận 
Nxb Tp.HCM, 2008 1 

Các học phần  tiếng Anh 

chuyên ngành Du lịch 

57 
Airlines Tourism Industry 

Management Science 
Johnny CH Lok 

Published by 

Independently 

published,2020 

1 Quản tri ̣du lic̣h hàng không 

58 Oxford english for careers Tourism 

1: Student's book 

Robin Walker, Keith 

Harding 

Oxford University 

Press,2006 
1 

Các học phần ngành, chuyên 

ngành du lịch 

59 Airline Operations and 

Management 

Gerald N.Cook and 

Bruce G. Billig 

Rouledge; 1st 

edition, 2017 
1 

Các học phần liên quan đến 

vận hành và quản trị hãng HK 

60 Airline Network Planning and 

Scheduling 

Ahmed Abdelghany 

and Khaled 

Abdeghany 

Wiley; 1st 

edition,2018 1 

Các học phần liên quan đến 

phát triển mạng bay và lịch 

bay 

61 Quantitative Problem Solving 

Methods in the Airline Industry 

Cynthia Barnhart 

and Barry Smith 

Springer; 2012th 

edition 
1 

Các học phần về phương pháp 

phân tích trong Hàng không 

62 The Evolution of Yield 

Management in the Airline Industry 

Ben Vinod Springer; 2021 

edition 
1 

Các học phần về chiến lược 

giá, sales 

63 Air Transportation John G.Wensveen Routledge; 8th 

edition,2015 
1 

Các học phần liên quan đến 

vận tải hàng không 

64 Airline Finance Peter S.Morrell Rouledge; 5th 

edition,2021 
1 

Quản trị tài chính hãng hàng 

không 

65 Introduction to Air Transport 

Economics 

Bijan Vasigh, Ken 

Fleming, Thomas 

Tacker 

Routledge, 3rd 

edition,2018 1 

Kinh tế vận tải hàng không 

66 The Global Airline Industry Peter Belobaba Wiley; 2nd 

edition,2015 
1 

Các học phẩn trong kiến thức 

chuyên ngành HK 

67 Fundamentals of Airline 

Marketing: Strategies for Success 

in a Hyper-competitive 

Environment  

Scott Ambrose, 

Blaise Waguespack 

Rouledge; 1st 

edition,2021 
1 

Marketing Hàng không 

68 Airport Planning & Management Seth B.Young, 

Alexander T.Wells 

Mc Graw Hill 

Ecucation; 7th 

edition ,2019 

1 

Quản trị cảng hàng không 

69 Fundamentals of Aviation 

Operations 

Gert Meijer Rouledge; 1st 

edition,2020 
1 

Tổng quan về hàng không dân 

dụng 



 

 20 

70 Aircraft Leasing and Financing: 

Tools for Success in International 

Aircraft Acquisition and 

Management 

Vitaly S.Gizha, 

Sunder Raghavan, 

Damon J. 

D'Agostino 

Elsevier; 1st edition 

,2018 
1 

Các học phần liên quan đến 

cho thuê tài chính máy bay 

71 Transportation - A Global Supply 

Chain Perspective 

Robert Novack, 

Brian Gibson, John 

J.Coyle 

Cewngage Learning; 

9th edition,2018 1 

Các học phần về Logistics 

72 The Logistics and Supply Chain 

Innovation Handbook: Disruptive 

Technologies and New Business 

Models  

John Manners-Bell, 

Ken Lyon 

Kogan Page; 1st 

edition,2019 
1 

Các học phần về Logistics 

73 Concepts of Transportation 

Economics 

Barry E Prentice, 

Darren Prokop 

World Scientific 

Publishing 

Company,2016 

1 

Kinh tế Vận tải 

74 Air Cargo Management Michael Sales Rouledge; 2st 

edition,2016 
1 

 Vận tải hàng hoá hàng không 

( không thấy giá  USD) 

75 Multimodal Safety Management 

and Human Factors: Crossing the 

Borders of Medical, Aviation, Road 

and Rail Industries 

José M. Anca Jr  CRC Press; 1 st 

Edition,2017 
1 

Logistics và Quản trị Vận tải 

đa phương thức  

76  Aviation Logistics Michael Sales Kogan Page 1  Logistics  Hàng không 

77 Multimodal Transport Law 

 

Michiel Spanjaart Routledge; 1st 

edition 
1 

  Vận tải đa phương thức 

78 Supply Chain Logistics 

Management 

Donald Bowersox, 

DaviaCloss et al. 

Mc Graw Hill 
1 

Logistics và quản trị chuỗi 

cung ứng 

79 Logistics Transportation Systems: 

Interdisciplinary, Multimodal 

Analysis 

MD Sarder Elservier 

1 

 

 Short Sea shipping in the age of  

Sustainable Development and 

Information Technology 

Tiago A. Santos and 

C. Guedes Soares  

Routledge; 1st ed 

1 

Vận tải biển  

80 Health and safety in Logistics and 

Avoiding 

Risk in Warehousing and 

Transportation 

 

Jerry Rudd Kogan Page; 1st ed 

1 

Quản trị an toàn và rủi ro  

Xuất Nhập  

Khẩu 

81 Food Supply Chain Management 

and Logistics: 

Understanding the Challenges of 

Production, 

Operation and Sustainability in the 

Food Industry 

 Samir Dani Kogan Page; 2nd ed 

1 

Quản trị an toàn và rủi ro  

Xuất Nhập  

Khẩu 

82 Multi-objective 

Management in Freight Logistics: 

Increasing Capacity, Service Level, 

Sustainability, and Safety with 

Optimization Algorithms 

Massimiliano 

Caramia and Paolo 

Dell’Olmo  

Springer; 2nd ed 

1 

 Vận tải và Giao  

nhận hàng hoá 

 

2.1.3. Hoạt động nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế 

Ngay từ khi được thành lập đến nay, Học viện đã hoạt động theo mô hình ba gắn kết 

“Đào tạo-Nghiên cứu khoa học-Chuyển giao công nghệ”. Bộ máy tổ chức của Học viện có 

trung tâm nghiên cứu trực thuộc với các nghiên cứu viên kiêm giảng viên và sinh viên đến 

thực hành tại trung tâm đã thể hiện sự gắn kết chặt chẽ giữa đào tạo với nghiên cứu khoa học 

(NCKH) và chuyển giao công nghệ (CGCN). Mục tiêu của chiến lược phát triển KHCN là 

xây dựng Học viện thành một trung tâm mạnh hàng đầu Việt Nam về NCKH và CGCN, đi 
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đầu trong giải quyết các vấn đề KHCN trong các lĩnh vực công nghệ thông tin, điện tử, truyền 

thông, khoa học kinh tế, quản trị kinh doanh và một số lĩnh vực nghiên cứu cơ bản. 

Học viện đã xây dựng Đề án phát triển Học viện giai đoạn 2012-2020; Định hướng 

nghiên cứu trọng tâm về KHCN giai đoạn 2013-2015; Đề án thí điểm tự chủ Học viện giai 

đoạn 2016-2018, đồng thời được chi tiết hóa thành kế hoạch hoạt động KHCN từng năm. Kế 

hoạch hoạt động KHCN của Học viện bao hàm hoạt động NCKH các cấp, thông tin KHCN 

với mục tiêu xây dựng Học viện thành trường đại học trọng điểm định hướng nghiên cứu ứng 

dụng và cung cấp dịch vụ đào tạo cho người học. Nội dung các đề tài NCKH, dự án, nhiệm vụ 

KHCN phải đạt điều kiện là bám sát với định hướng phát triển KHCN của Học viện, phù hợp 

với mục tiêu trung hạn và gắn với sứ mạng xây dựng Học viện thành một trung tâm mạnh 

hàng đầu Việt Nam và tương đương khu vực về nghiên cứu khoa học và chuyển giao công 

nghệ, từng bước làm chủ các công nghệ tiên tiến mang bản sắc riêng Việt Nam, đảm bảo giải 

quyết các vấn đề KHCN trong các lĩnh vực công nghệ thông tin, điện tử, truyền thông, khoa 

học kinh tế, quản trị kinh doanh và một số lĩnh vực nghiên cứu cơ bản. 

Các kế hoạch đã duyệt được triển khai phù hợp (bao gồm đề tài các cấp, dự án, nhiệm 

vụ hoạt động KHCN cấp Học viện), được cấp kinh phí đầy đủ kịp thời. Các đề tài KHCN 

được đảm bảo đầy đủ 100% nguồn lực, tổ chức thực hiện chặt chẽ, đúng quy định và 100% 

được nghiệm thu theo kế hoạch. Ngoài ra, Học viện đã và đang thực hiện nhiều nhiệm vụ 

nghiên cứu, xây dựng các Tiêu chuẩn, Quy chuẩn quốc gia, xây dựng các định mức kinh tế - 

kỹ thuật trong lĩnh vực thông tin và truyền thông và các hợp đồng chuyển giao kết quả nghiên 

cứu trong lĩnh vực hàng không vũ trụ. Nhiều đề tài đã được chuyển giao kết quả nghiệm thu 

sang Bộ Giao Thông Vận Tải và Bộ Khoa học và Công nghệ để ban hành thành các Tiêu 

chuẩn, Quy chuẩn quốc gia. 

Trên cơ sở các kết quả nghiên cứu khoa học, Học viện cũng đã bồi dưỡng được đội 

ngũ cán bộ khoa học mạnh, xây dựng một số Lab chuyên sâu, trọng điểm, xây dựng thêm các 

chuyên ngành đào tạo mới, hoàn thiện hệ thống giáo trình, tài liệu tham khảo, góp phần nâng 

cao năng lực của nhà trường. Học viện cũng đã công bố được nhiều bài báo khoa học uy tín 

trên các Tạp chí quốc tế như ISI, Scopus,… và các Tạp chí được tính điểm của Hội đồng chức 

danh Giáo sư nhà nước. 

Bên cạnh nhiệm vụ cấp nhà nước nói trên trong lĩnh vực đào tạo, Học viện cũng đã 

xây dựng được hình ảnh và uy tín trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học đối với lĩnh vực nghiên 

cứu công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa. Hàng năm, Học viện thường xuyên giao 

các đề tài nghiên cứu khoa học được thực hiện và nhiều bài báo khoa học được trình bày tại 

các Hội thảo quốc gia/quốc tế và đăng trên các tạp chí quốc gia/quốc tế uy tín liên quan đến 

lĩnh vực kỹ thuật điều khiển và tự động hóa. Học viện cũng thường xuyên đăng ký tham gia 
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tuyển chọn thực hiện các đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ, cấp Nhà nước và được giao 

thực hiện liên quan đến lĩnh vực kỹ thuật điều khiển và tự động hóa.  

- Hoạt động nghiên cứu khoa học: Học viện hiện có Nội san Học viện Hàng không 

Việt Nam xuất bản định kỳ 6 tháng 1 số nhằm mục đích công bố những kết quả nghiên cứu 

khoa học của cán bộ giảng viên trong Học viện, các cộng tác viên ngoài Học viện, các công 

trình nghiên cứu khoa học của các học sinh - sinh viên trong Học viện, đồng thời cung cấp, 

trao đổi những thông tin khoa học dưới hình thức sinh hoạt học thuật phục vụ cho việc tăng 

cường hoạt động nghiên cứu khoa học, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của Học viện. 

Cán bộ, giảng viên Học viện tham gia nghiên cứu nhiều hình thức như:  

Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu, xây dựng hệ thống mô phỏng đầu cuối hiển thị dữ liệu khí 

tượng Hàng không; Mô phỏng năng lượng bức xạ siêu cao tầng của các loại anten điển hình: 

chấn tử, yagi, parapol; Nghiên cứu phát triển dịch vụ Logistic trong ngành hàng không Việt 

Nam đến năm 2020, định hướng sau năm 2020; Mô phỏng hệ thống quản lý và lập kế hoạch 

khai thác đội bay cho hãng hàng không; Nghiên cứu xây dựng mô hình sân bay với các dịch 

vụ đảm bảo hoạt động bay tại cảng hàng không theo công nghệ điều khiển tự động; Nghiên 

cứu giải mã công nghệ, xây dựng mô hình hệ thống kiểm soát không lưu (tại sân) theo công 

nghệ 3D dùng cho đào tạo; Nghiên cứu ứng dụng công nghệ xứ lý ảnh trong việc phát hiện 

vật thể lạ FOD (Foreign object debris detection). 

Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu ứng dụng công nghệ nhận dạng bằng sóng vô tuyến ứng 

dụng trong quản lý phòng thực hành thực tập tại Học viện Hàng không Việt Nam; Khảo sát 

đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp sử dụng điện hiệu quả tại Học viện Hàng không Việt 

Nam; Nâng cao chất lượng giảng dạy các học phần kinh tế- thương mại hàng không tại Học 

viện Hàng không Việt Nam; Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của sinh viên đối với hoạt 

động đào tạo của Học viên Hàng không Việt Nam; Nghiên cứu những yếu tố ảnh hưởng đến 

việc lựa chọn phương thức vận tải hành khách từ Thành phố Hồ Chí Minh đến Hà Nội; Hệ 

thống đèn cảnh báo thông minh cho phòng làm việc; Các yếu tố ảnh hưởng đến hành vị lựa 

chọn Hãng hàng không của hành khách đối với các chuyến bay nội địa ở Việt Nam; Các yếu 

tố tác động đến vị thế cạnh tranh vận tải hàng hóa của các hãng hàng không trên thị trường 

hàng không Việt Nam; Tác động của truyền miệng điện tử đến quyết định mua của hành 

khách trong thị trường hàng không giá rẻ tại Việt Nam; Ảnh hưởng của phong cách lãnh đạo 

chuyển dạng đến sự cam kết và hiệu quả thực hiện công việc của nhân viên tại các doanh 

nghiệp trong ngành hàng không Việt Nam; Nghiên cứu phần mềm GNS3 trong việc xây dựng 

bài thí nghiệm truyền số liệu tại Học viện Hàng không Việt Nam; Nghiên cứu ứng dụng phần 

mềm matlab trong việc học tập môn mạch điện tử - chủ nhiệm; Xây dựng mô hình tính toán 

tối ưu đặc tính khí động học nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của máy bay; Nghiên cứu, 
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thiết kế lắp ráp trạm nguồn thủy lực; Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định đầu tư nhà ga chi 

phí thấp tại Việt Nam. 

- Bài báo khoa học: Đội ngũ cán bộ, giảng viên tham gia nghiên cứu ở nhiều lĩnh vực 

và công bố kết quả nghiên cứu trên các tạp chí uy tín trong và ngoài nước như: Tạp chí Kinh 

tế Chấu Á Thái bình dương; Tạp chí Journal of International Consumer Marketing; Tạp chí 

Uncertain Supply Chain Management; Tạp chí International Journal of Agricultural 

Economics; Tạp chí Science Journal of Business and Management. 

- Hoạt động hợp tác quốc tế: Học viện đẩy mạnh hợp tác Quốc tế về các lĩnh vực đào 

tạo: Chương trình hợp tác với Bộ giao thông Hàn Quốc - MOLIT; Chương trình đào tạo Hàng 

không quốc tế TRAINAIR PLUS - ICAO. Năm 2020, Học viện Hàng không Việt Nam chính 

thức trở thành Thành viên liên kết (Associate Member) của Chương trình Đào tạo Hàng 

không Quốc tế (TRAINAIR PLUS Programme – ICAO). 

2.2. Tóm tắt chương trình đào tạo và kế hoạch đào tạo (bao gồm cả đối tượng và điều 

kiện tuyển sinh, dự kiến tuyển sinh trong 3 năm đầu)  

2.2.1. Chương trình đào tạo ngành Kinh tế vận tải 

2.2.1.1. Những căn cứ xây dựng chương trình đào tạo ngành Kinh tế vận tải 

Chương trình đạo tạo ngành Kinh tế vận tải, mã số 7840104 được xây dựng trên cơ sở 

những quy định tại: 

- Luật Giáo Dục Đại Học năm 2012 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

Giáo Dục Đại Học năm 2018; 

- Văn bản hơp̣ nhất số 17/2014/VBHN-BGDĐT ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Bô ̣

Giáo duc̣ và Đào taọ ban hành Quy chế đào taọ đaị hoc̣ và cao đẳng hê ̣ chính quy theo hê ̣

thống tín chỉ; 

- Quyết định số 1981/2016/QĐ-TTg, ngày 18 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng 

Chính phủ về Phê duyệt Khung cơ cấu hệ thống giáo dục quốc dân;  

- Quyết định số 1982/2016/QĐ-TTg, ngày 18 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng 

Chính phủ về Phê duyệt Khung trình độ quốc gia Việt Nam;  

- Thông tư số 08/2021/TT-BGDĐT ngày 18 tháng 03 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế đào tạo trình độ đại học; 

- Thông tư số 22/2017/TT-BGDĐT ngày 06 tháng 09 năm 2017 của của Bộ trưởng bộ 

Giáo Dục và Đào Tạo về việc ban hành quy định điều kiện, trình tự, thủ tục mở ngành đào tạo 

và đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định mở ngành đào tạo trình độ đại học; 

- Thông tư số 17/2021/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 6 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo ban hành quy định về chuẩn chương trình đào tạo; xây dựng, thẩm định và ban 

hành chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học; 
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- Thông tư số 25/2015/TT-BGDĐT, ngày 14 tháng 10 năm 2015 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo quy định về chương trình môn học Giáo dục thể chất thuộc các chương trình đào tạo 

trình độ đại học;  

- Thông tư số 24/2017/TT-BGDĐT ngày 10/10/2017 của Bộ GD&ĐT về việc ban 

hành Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ đại học;  

- Công văn số 3056/2019/BGDĐT-GDĐH, ngày 19 tháng 7 năm 2019 của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện chương trình, giáo trình các môn Lý luận chính 

trị;  

- Thông tư số 05/2020/TT-BGDĐT, ngày 18 tháng 3 năm 2020 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo Ban hành về Chương trình giáo dục quốc phòng và an ninh trong trường trung cấp sư 

phạm, cao đẳng sư phạm và cơ sở giáo dục đại học.  

2.2.1.2. Mô tả xây dựng chương trình đào tạo 

- Về năng lực của cơ sở đào tạo: Đáp ứng các điều kiện theo thông tư số 22/2017/TT- 

BGDĐT ngày 06 tháng 9 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về Ban hành Quy 

định điều kiện, trình tự, thủ tục mở ngành đào tạo và đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định 

mở ngành đào tạo trình độ đại học. (Minh chứng tại Phụ lục 2: Biên bản kiểm tra thực tế điều 

kiện về đội ngũ giảng viên, trang thiết bị, thư viện). 

- Về chương trình đào tạo và kế hoạch đào tạo: 

 Chương trình đào tạo trình độ Đại học ngành Kinh tế vận tải được xây dựng với tổng 

số 120 tín chỉ và được phân bổ trong 8 học kỳ. 

Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung hoc̣ phổ thông. 

Xét tuyển thông qua học bạ Trung học phổ Thông hoặc kết quả thi tốt nghiệp Trung 

học phổ thông quốc gia. 

Chỉ tiêu tuyển sinh trong 5 năm đầu là 300 sinh viên/khóa học. 

Chương trình cử nhân ngành Kinh tế vận tải đào tạo ra nguồn nhân lực có phẩm chất 

chính trị và đạo đức nghề nghiệp, có sức khoẻ tốt, có các năng lực cơ bản trong ngành nghề 

chuyên môn (khả năng giao tiếp, năng lực tư duy để nắm bắt và giải quyết vấn đề), đáp ứng 

những nhu cầu của xã hội và của nền kinh tế trong quá trình hội nhập quốc tế. 

Kết thúc khóa học, sinh viên được công nhận tốt nghiệp và cấp bằng Cử Nhân ngành 

Kinh tế vận tải (Chính quy). 

2.2.1.3. Muc̣ tiêu của chương trình đào taọ  

Mục tiêu cụ thể của chương trình như sau: 
- PO1: Xây dựng kiến thức nền tảng về kinh tế, xã hội, chính trị và pháp luật. Có 

kiến thức lý thuyết chuyên sâu và suy luận khoa học vào các vấn đề thuộc lĩnh vực Kinh tế 

Vận tải. 

- PO2: Có kỹ năng phân tích, tổng hợp, đánh giá dữ liệu và thông tin để vận hành các 

hệ thống hoạt động trong ngành kinh tế vận tải để phù hợp với yêu cầu thực tiễn trong doanh 

nghiệp và môi trường kinh doanh toàn cầu.  
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- PO3: Có năng lực tự học tập, tích lũy kiến thức, kinh nghiệm để áp dụng, hình 

thành ý tưởng, thiết kế triển khai các hoạt động trong ngành kinh tế vận tải. 

- PO4: Có kỹ năng giao tiếp hiệu quả, làm việc nhóm và các kỹ năng mềm khác 

nhằm thực nghiệm, tìm ra giải pháp giải quyết các vấn đề của ngành, chuyên ngành;  

- PO5: Có kỹ năng tư duy một cách hệ thống, tư duy phân tích một cách độc lập;  

- PO6: Có phẩm chất chính trị, tuân thủ pháp luật; có sức khỏe tốt;  

- PO7: Có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp theo yêu cầu riêng của nghề, có trách 

nhiệm với xã hội và cộng đồng.  

 

Sau khi hoàn thành chương trình Cử nhân Kinh tế Vận tải, sinh viên lĩnh hội được các 

kiến thức từ cơ bản đến chuyên sâu của 03 chuyên ngành đào tạo như sau: 

Kinh tế Hàng không 

- Kiến thức về tổng quan kinh tế của ngành Kinh tế Vận tải và ngành Hàng không 

toàn cầu. 

- Kiến thức về hệ thống vận hành hiệu quả trong ngành hàng không. 

- Kiến thức về quản trị cho các hãng hàng không, cảng hàng không – sân bay. 

- Kiến thức về phân tích dữ liệu hành khách, hệ thống vận hành, phục vụ mặt đất, 

phương thức tạo ra lợi nhuận cho cảng hàng không – sân bay. 

- Kiến thức về hoạt động hàng không như mua và cho thuê tài chính máy bay, bảo trì 

máy bay, kinh doanh vận tải hành khách và hàng hóa bằng đường hàng không. 

- Kiến thức về chính sách vận tải và luật hàng không. 

- Kiến thức về quản trị doanh nghiệp bao gồm marketing, tài chính, kinh doanh. 

Logistics và Quản lý Chuỗi cung ứng/ Logistics và Vận tải đa phương thức 

- Kiến thức về tổng quan kinh tế của ngành Kinh tế Vận tải, luật vận tải biển và 

ngành Logistics. 

- Kiến thức về quản trị dịch vụ mặt đất, vận tải và giao nhận hàng hóa trong ngành 

hàng không 

- Kiến thức về xuất nhập khẩu, thanh toán quốc tế và bảo hiểm hàng hoá 

- Kiến thức về quản trị nguồn cung ứng toàn cầu, kênh thu mua, kênh phân phối hàng 

hoá vá kênh phân phối vận tải đa phương thức. 

- Kiến thức về vận chuyển hàng hóa bằng đường biển, đường sắt, và đường bộ 

Kiến thức về vận hành cảng biển, quản trị kho hàng, thương mại điện tử và marketing trong 

ngành Logistics 

2.2.1.4. Chuẩn đầu ra của chương trình đào taọ 

STT Chuẩn đầu ra  Mục tiêu đào tạo cụ thể  

  KIẾN THỨC  PO1 PO2 PO3 PO

4 

PO5 PO6 PO

7 

K1 Kiến thức về  

khoa học xã hội  

Đạt được sự hiểu biết cơ bản về khoa học 

xã hội, khoa học chính trị và pháp luật.  

          X X 
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STT Chuẩn đầu ra  Mục tiêu đào tạo cụ thể  

  KIẾN THỨC  PO1 PO2 PO3 PO

4 

PO5 PO6 PO

7 

K2 Kiến thức cơ sở 

ngành  

Giải thích cơ bản về kinh tế vi mô, vĩ mô, 

thống kê trong kinh tế và kinh doanh, 

nguyên lý kế toán, tài chính và quản trị. 

X             

K3 Kiến thức  

chung của 

ngành  

Đạt được kiến thức thực tế vững chắc, 

kiến thức lý thuyết sâu, rộng trong lĩnh 

vực kinh tế và quản trị kinh doanh làm cơ 

sở nghiên cứu các nội dung kiến thức 

chuyên sâu của ngành Kinh tế Vận tải. 

X X X         

K4 Kiến thức  

khoa học tự 

nhiên,  

tin học,  

ngoại ngữ  

Đạt kiến thức và năng lực giao tiếp tiếng 

Anh và công nghệ thông tin để đáp ứng 

yêu cầu công việc trong trong ngành Kinh 

tế Vận tải. 

      X       

K5 Kiến thức cơ sở 

ngành  

Hiểu biết tổng quan về ngành kinh tế vận 

tải và nền kinh tế đặc trưng của ngành 

hàng không, các quy định, chính sách của 

ngành nhằm kiểm soát và phát triển ngành 

một cách bền vững. 

X X X         

K6 Kiến thức  

chuyên ngành 

Kinh tế Hàng 

không 

Đủ khả năng hoạch định, triển khai các kế 

hoạch trên tất cả các phương diện, quản lý 

và vận hành hệ thống hoạt động đặc trưng 

của ngành Hàng không. 

    X X   

K7 Kiến thức 

chuyên ngành 

Logistics và 

Quản lý Chuỗi 

cung ứng 

Đủ khả năng hoạch định, triển khai đánh 

giá một hệ thống từ thu mua (đặt hàng), tổ 

chức sản xuất, phân phối sản phẩm và 

quản trị công tác thu hồi các sản phẩm bị 

lỗi. 

   X X   

K8 Kiến thức 

chuyên ngành 

Logistics và 

Vận tải đa 

phương thức 

Đủ khả năng hoạch định, lập kế hoạch vận 

tải hàng hoá, dịch vụ vận tải, kho bãi, xuất 

nhập khẩu hải quan, khai thác tối ưu 

quãng đường vận tải. 

   X X   

 

 KỸ NĂNG  PO1 PO2 PO3 PO4 PO5 PO6 PO7 

S1 Kỹ năng đàm 

phán trong 

doanh nghiệp 

Có kỹ năng đàm phán trong kinh doanh, 

có khả năng tổ chức thực hiện các nghiệp 

vụ kinh doanh vận tải quốc tế, kinh 

doanh xuất nhập khẩu.  

 X X X X   

S2 Kỹ năng tổ 

chức 

Có kỹ năng tổ chức trong việc thực hiện 

các nghiệp vụ điều hành trong lĩnh vực 

hàng không và logistics. 

   X X X X 

S3 Kỹ năng giải 

quyết các vấn 

đề chuyên môn 

Có khả năng giải quyết các vấn đề 

chuyên môn trong các hoạt động kinh 

doanh hàng không và logistics, các 

nghiệp vụ xuất nhập khẩu, kê khai hải 

quan và điều hành sản xuất kinh doanh. 

   X X   
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S4 Kỹ năng giải  

quyết  

các vấn đề  

chuyên môn 

sâu  

Có kỹ năng phân tích về các hoạt động 

kinh tế trong lĩnh vực vận tải và giải 

quyết các khó khăn, vướng mắc xảy ra 

trong quá trình vận hành. 

  X X    

S5 Kỹ năng giao 

tiếp bằng tiếng  

Anh và giao  

dịch qua  

thư điện tử 

Khả năng giao tiếp, sử dụng tiếng Anh 

trong giao tiếp và đạt chuẩn bậc 3 theo 

khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng 

cho Việt Nam. Tin học đạt chuẩn kỹ 

năng sử dụng Công nghệ thông tin cơ 

bản theo Thông tư 03/2014/TT – BTTTT 

ngày 11/03/2014 của Bộ trưởng Bộ 

Thông tin và Truyền thông quy định về 

Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông 

tin. 

    X X X 

S6 Kỹ năng giao 

tiếp xã hội  

và cộng đồng  

Có kỹ năng dẫn dắt, khởi nghiệp, tạo 

việc làm cho mình và cho người khác, và 

phổ biến kiến thức, kỹ năng, vấn đề và 

giải pháp đến người khác.  

    X X X 

S7 Kỹ năng hội 

nhập quốc tế  

Phát triển kỹ năng và tư duy phản biện, 

truyền đạt và đề xuất các giải pháp thay 

thế trong điều kiện môi trường kinh 

doanh quốc tế luôn thay đổi.  

   X X X X 

S8 Kỹ năng tổng 

hợp và viết báo 

cáo  

Có kỹ năng cập nhật thông tin, tổng hợp 

tài liệu, đánh giá và viết báo cáo để giải 

quyết vấn đề trong lĩnh vực kinh tế vận 

tải hàng không.  

X X X     

 

 

2.2.1.5. Chương trình khung đào tạo 

Bảng 3. Cấu trúc khối kiến thức của chương trình 

 TỰ CHỦ, TỰ CHỊU TRÁCH NHIỆM  PO1 PO2 PO3 PO4 PO5 PO6 PO7 

A1 Khả năng  

phối hợp làm 

việc  

Có khả năng tự mình giải quyết các vấn 

đề đơn giản; khả năng phối hợp làm việc 

theo nhóm để giải quyết các vấn đề lớn 

phức tạp; có năng lực tổ chức một hoặc 

nhiều nhóm làm việc để giải quyết một 

hay vài công việc cụ thể.   

   X X    

A2 Trách nhiệm  

với cộng đồng, 

xã hội.  

Có ý thức và hành động cụ thể tham gia 

bảo vệ môi trường; tham gia các chương 

trình hỗ trợ cộng đồng bằng những việc 

làm thiết thực.  

       X 

A3 Trách nhiệm 

với đồng 

nghiệp,với đơn 

vị công tác; 

trách nhiệm với 

công việc 

Đồng cam, cộng khổ với đồng nghiệp, có 

tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái; 

nêu cao ý thức đặt lợi ích tập thể trên lợi 

ích cá nhân; đề cao tinh thần tất cả vì công 

việc. 

      X 

A4 Có sức khỏe tốt  Có sức khỏe tốt và hình thành được thói 

quen rèn luyện sức khỏe, tham gia đều 

đặn thể dục thể thao.  

     X  
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STT  

 

Cấu trúc chương trình đào tạo Kinh tế Hàng 

không 

Tín chỉ 

Tỷ lệ 
Tổng số Bắt buộc Tự chọn 

1. Kiến thức giáo dục đại cương  28 28 0 23,3 % 

1.1 Kiến thức chung 13 13 0  

1.2 Tin học và Ngoại ngữ 15 18 0  

2. Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp 82 68 14  68,4 % 

2.1 Kiến thức cơ sở ngành 26 26 0  

2.2 Kiến thức ngành 26 26 0  

2.3 Kiến thức chuyên ngành 20 16 4  

2.4 Kiến thức bổ trợ 10 0 10  

3. Thực tập và Tốt nghiệp  10 10 0 8,3 % 

3.1 Thực tập tốt nghiệp 4 4 0  

3.2 Khóa luận tốt nghiệp 6 6 0  

3.3 Học phần thay thế 6 6 0  

Tổng cộng 120 106 14 100% 

 

2.2.1.6. Nội dung chương trình 

2.2.2. Kế hoạch đào tạo chuẩn ngành Kinh tế vận tải 

2.2.3. Quy trình đào tạo, điều kiện tốt nghiệp 

Quy trình đào taọ: Áp duṇg theo Thông tư số 08/2021/TT-BGDĐT ngày 18 tháng 03 

năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế đào tạo trình độ đại học 

và Quyết định số 475/QĐ-HVHK-ĐT ngày 02 tháng 08 năm 2021 của Giám đốc Hoc̣ viêṇ về 

ban hành quy chế tạm thời về đào tạo trình độ đại học tại Học Viện Hàng không Việt Nam. 

Điều kiêṇ tốt nghiêp̣: Áp duṇg theo đúng điều kiêṇ tốt nghiêp̣ hiêṇ hành của Bô ̣Giáo 

duc̣ và Đào taọ, và các quy điṇh tốt nghiêp̣ của Học viện. Sinh viên có đủ điều kiêṇ sau se ̃

đươc̣ xét tốt nghiêp̣: 

- Tính đến thời điểm cuối khóa, không bị kỷ luật từ mức đình chỉ học tập, không đang 

trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự. 

- Đã tích lũy đủ các tín chỉ theo quy định của chương trình đào taọ. 

- Hoàn tất chứng chỉ Giáo duc̣ thể chất và Giáo duc̣ quốc phòng. 

- Hình thức tốt nghiêp̣ sinh viên đươc̣ phân công là làm đồ án tốt nghiệp. 

- Đồ án tốt nghiêp̣: nếu sinh viên tích lũy đủ số tín chỉ theo yêu cầu của chương trình 

đào tạo và không nợ môn  chuyên ngành. 

2.2.4. Đối tượng và điều kiện tuyển sinh 

- Đối tượng tuyển sinh: Học sinh đã hoàn thành chương trình trung học phổ thông theo 

quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 
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- Điều kiện tuyển sinh thực hiện theo Quy chế tuyển sinh Đại học của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo ban hành và đảm bảo theo Đề án tuyển sinh của Học Viện Hàng Không Việt Nam. 

2.2.5. Dự kiến tuyển sinh trong 3 năm đầu 

Học Viện Hàng Không Việt Nam thực hiện tuyển sinh trong 3 năm đầu với chỉ tiêu 

như sau: 

- Năm 2022: 100 chỉ tiêu 

- Năm 2023: 100 chỉ tiêu 

- Năm 2024: 100 chỉ tiêu 

2.2.6. Cách thức đánh giá 

Cách thức đánh giá thể hiện rõ trong đề cương chi tiết của từng học phần theo ma trận phương 

pháp đánh giá các học phần như sau: 

 

MA TRẬN PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ CÁC HỌC PHẦN 

 

Số 

TT 

Mã số Học 

phần 
Tên Học phần 

Đánh giá quá 

trình 
Đánh giá tổng kết/định kỳ 

Đ
án

h
 g

iá
 c

h
u

y
ên

 c
ần

 

Đ
án

h
 g

iá
 b

ài
 t

ập
 

Đ
án

h
 g

iá
 t

h
u

y
ết

 t
rì

n
h

 

K
iể

m
 t

ra
 v

iế
t 

K
iể

m
 t

ra
 t

rắ
c 

n
g
h

iệ
m

 

B
ảo

 v
ệ 

v
à 

th
i 

v
ấn

 đ
áp

 

B
áo

 c
áo

 

Đ
án

h
 g

iá
 t

h
u

y
ết

 t
rì

n
h

 

Đ
án

h
 g

iá
 l

àm
 v

iệ
c 

n
h
ó

m
 

I. Khối kiến thức chung          

1 THML 
Triết học Mác – Lenin 

x  x x     x 

2 KTCTML 
Kinh tế Chính trị Mác – Lenin 

x  x x     x 

3 CNXHKH 
Chủ nghĩa Xã hội Khoa học 

x  x x     x 

4 LSĐCSVN 
Lịch sử Đảng 

x  x x     x 

5 TTHCM 
Tư tưởng Hồ Chí Minh 

x  x x     x 

6 PLĐC 
Pháp luật đại cương 

x x x  x x    

7 THĐC Tin học đại cương x x x  x x    

8 ENG01 Tiếng Anh 1 x x x  x x    

9 ENG02 Tiếng Anh 2 x x x  x x    

10 ENG03 Tiếng Anh 3 x x x  x x    

11 ENG04 Tiếng Anh 4 x x   x  x   

II. Khối kiến thức cơ sở của ngành          
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12 00001 
Kinh tế vĩ mô 

x x  x x     

13 00002 
Kinh tế vi mô 

x x  x  x  x x 

14 00003 
Địa lý vận tải 

x x   x  x   

15 00004 
Kinh doanh quốc tế 

x x  x  x  x x 

16 00005 
Luật và Chính sách kinh tế 

x x  x  x  x x 

17 00006 
Xác xuất thống kê 

x x  x  x  x x 

18 00007 
Phân tích hoạt động kinh doanh 

x x   x  x   

19 00008 
Kinh tế lượng 

x x  x  x  x x 

20 00009 
Dẫn luận phương pháp nghiên cứu khoa học  

x x  x  x  x x 

21 00010 
Tổng quan hàng không dân dụng 

x x  x  x  x x 

22 00011 
Bảo hiểm vận tải 

x x  x  x  x x 

23 00012 
An toàn an ninh 

x x  x  x  x x 

24 00013 
Nhập môn Logistics 

x x x   x x x x 

25 00014 
Quản lý hàng hoá 

x x  x  x  x x 

26 00015 Giao dịch thương mại quốc tế x x  x  x  x x 

27 00016 Thanh toán quốc tế x x  x  x  x x 

28 00017 Nghiệp vụ giao nhận và khai báo hải quan x x  x  x  x x 

29 00018 Thực hành nghề nghiệp x x  x  x  x x 

III. Khối kiến thức chuyên ngành          

IIIa Kiến thức chuyên ngành (Bắt buộc)          

30 00019 
Kinh tế vận tải hàng không 

x x  x  x  x x 

31 00020 
Luật và Chính sách trong vận tải hàng không  

x x  x  x  x x 

32 00021 
Chiến lược lập lịch bay và vận hành hãng hàng 

không 
x x  x  x  x x 

33 00022 
Chiến lược giá và chi phí hãng hàng không 

x x  x  x  x x 

34 00023 
Chiến lược phát triển đội tàu bay hãng hàng 

không 
x x  x  x  x x 

IVa Kiến thức chuyên ngành (tự chọn) x x  x  x  x x 

35 00024 
Quản trị HF hàng không 

x x  x  x  x x 

36 00025 
Môi trường và phát triển bền vững hàng không 

x x x   x x x x 

37 00026 
Tinh thần lãnh đạo hàng không 

x x x   x x x x 

 KIẾN THỨC CHUYÊN NGÀNH LOGISTICS  x x x   x x x x 

IVb 
Kiến thức chuyên ngành Logistics và Quản lý Chuỗi cung 

ứng (Bắt buộc) 
x x x   x x x x 

38 00027 Quản lý chuỗi cung ứng x x x   x x x x 
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39 00028 E-Logistics x x x   x x x x 

40 00029 Quản trị thu mua toàn cầu x x  x  x  x x 

41 00030 Quản trị sản xuất và vận hành x x  x  x  x x 

42 00031 Quản trị vận tải quốc tế x x  x  x  x x 

43 00032 Quản trị hợp đồng x x  x  x  x x 

IVc 
Kiến thức chuyên ngành Logistics và Vận tải Đa phương thức 

(Bắt buộc) 
x x x  x x    

44 00033 Vận chuyển hàng hoá bằng đường biển x x x   x x x x 

45 00034 Vận chuyển hàng hoá bằng đường bộ x x x   x x x x 

46 00035 
Vận chuyển hàng hoá bằng đường sắt và đường 

thuỷ 
x x  x  x  x x 

47 00036 Vận chuyển hàng hoá bằng Container x x  x  x  x x 

48 00037 Tổ chức xếp dỡ x x x   x x x x 

49 00038 Vận tải đa phương thức x x  x  x  x x 

Vb/

c 
Kiến thức chuyên ngành Logistics (Tự chọn) x x   x  x   

50 00039 Nghiệp vụ Kho hàng và Tồn kho x x   x  x   

51 00040 
Công nghệ và hệ thống thông tin trong dịch vụ 

giao nhận 
x x   x  x   

52 00041 Luật vận tải x x   x  x   

VI Kiến thức bổ trợ (tự chọn) x x   x  x   

53 00042 
Tài chính doanh nghiệp 

x x   x  x   

54 00043 
Địa lý Kinh tế vùng Đông và Đông Nam Á 

x x   x  x   

55 00044 
Marketing quốc tế 

x x x   x x x x 

56 00045 
Dịch vụ khách hàng 

x x  x  x  x x 

57 00046 
Kỹ năng đàm phán 

x x  x  x  x x 

 THỰC TẬP VÀ TỐT NGHIỆP            

I 
Thực tập và 

Khóa luận 
          

58 00047 Thực tập tốt nghiệp x     x x   

59 00048 Khoá luận tốt nghiệp 
 

x x   x x x x 

II Học phần thay thế khóa luận 
         

60 00049 
Quản trị thương mại cảng hàng không  

x x  x  x  x x 

61 00050 
Vận hành và khai thác cảng hàng không  

x x  x  x  x x 

62 00051 
Thiết kế chuỗi cung ứng 

x x  x  x  x x 

63 00052 
Vận tải và Giao nhận hàng hoá 

x x  x  x  x x 

64 00053 
Vận hành cảng biển 

x x  x  x  x x 
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65 00054 
Khai thác vận tải 

x x  x  x  x x 

 

2.3. Danh sách giảng viên tham gia giảng dạy các học phần trong chương trình  

 

 

 
Số TT 

 

 

 
Họ và tên 

 

 

 
Học phần/môn học giảng dạy 

 

 

Thời gian giảng dạy 

(học kỳ, năm học) 

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

1 

TS. Trần Thị Thái Bình 

TS. Nguyễn Thu Hằng 

TS. Nguyễn Thị Hải Hằng 

PGS. TS Hồ Thị Thu Hòa 

TS. Hà Minh Hiếu 

Ths Đặng Thị Bích Hoài 

 

 

Luật và Chính sách trong vận tải Hàng không Tham chiếu theo chương 

trình chuẩn 

2 Vận hành và Khai thác Cảng hàng không Tham chiếu theo chương 

trình chuẩn 

3 Chiến lược Lập lịch bay và Vận hành Hãng 

hàng không 

Tham chiếu theo chương 

trình chuẩn 

4 Quản trị vận tải quốc tế Tham chiếu theo chương 

trình chuẩn 

5 Quản trị hợp đồng Tham chiếu theo chương 

trình chuẩn 

6 
E-Logistics 

Tham chiếu theo chương 

trình chuẩn 

7 
Nhập môn Logistics 

Tham chiếu theo chương 

trình chuẩn 

8 Công nghệ thông tin và hệ thống thông tin 

Logistics 

Tham chiếu theo chương 

trình chuẩn 

9 

TS. Nguyễn Thu Hằng 

TS. Nguyễn Thị Hải Hằng 

Ths Nguyễn Trần Thanh 

Thuần 

PGS. TS Hồ Thị Thu Hòa 

TS. Hà Minh Hiếu 

Ths Đặng Thị Bích Hoài 

 

Vận tải đa phương thức 
Tham chiếu theo chương 

trình chuẩn 

10 
Tổng quan hàng không dân dụng 

Tham chiếu theo chương 

trình chuẩn 

11 Quản lý chuỗi cung ứng Tham chiếu theo chương 

trình chuẩn 

12 Quản trị thu mua toàn cầu Tham chiếu theo chương 

trình chuẩn 

13 Quản trị HF Hàng không Tham chiếu theo chương 

trình chuẩn 

14 Tinh thần lãnh đạo hàng không Tham chiếu theo chương 

trình chuẩn 

15 
Vận tải và giao nhận hàng hoá 

Tham chiếu theo chương 

trình chuẩn 

16 
PGS.TS Hà Nam Khánh 

Giao 

TS. Nguyễn Hữu Cung 

TS. Ao Thu Hoài 

TS Nguyễn Thị Hải Hằng 

Kinh tế lượng 
Tham chiếu theo chương 

trình chuẩn 

17 Dẫn luận về Phương pháp nghiên cứu 

khoa học 

Tham chiếu theo chương 

trình chuẩn 

18 
Xác xuất thống kê 

Tham chiếu theo chương 

trình chuẩn 

19 TS Nguyễn Thu Hằng 

TS Trần Thị Thái Bình 

Ths. Nguyễn Trần Thanh 

Thuần 

Ths. Phạm Hữu Hà 

TS. Hà Minh Hiếu 

Ths. Đặng Thị Bích Hoài 

PGS. TS Hồ Thị Thu Hòa 

Thiết kế chuỗi cung ứng Tham chiếu theo chương 

trình chuẩn 

20 Quản lý hàng hoá Tham chiếu theo chương 

trình chuẩn 

21 Bảo hiểm Vận tải Tham chiếu theo chương 

trình chuẩn 

22 Nghiệp vụ kho hàng và tồn kho Tham chiếu theo chương 

trình chuẩn 
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23  Vận chuyển hàng hóa bằng đường bộ Tham chiếu theo chương 

trình chuẩn 

24 Kinh tế vận tải hàng không Tham chiếu theo chương 

trình chuẩn 

25 Vận chuyển hàng hóa bằng đường sắt và 

đường thủy 

Tham chiếu theo chương 

trình chuẩn 

26 Luật vận tải Tham chiếu theo chương 

trình chuẩn 

27 Vận chuyển hàng hóa bằng đường biển Tham chiếu theo chương 

trình chuẩn 

28 Vận hàng cảng biển Tham chiếu theo chương 

trình chuẩn 

29 
Tổ chức xếp dỡ 

Tham chiếu theo chương 

trình chuẩn 

30 
Vận chuyển hàng hoá bằng Container 

Tham chiếu theo chương 

trình chuẩn 

31 Địa lý kinh tế vùng đông nam á Tham chiếu theo chương 

trình chuẩn 

32 

Ts. Nguyễn Mạnh Tuân 

Ths. Nguyễn Thị Cẩm Lệ 

Ths. Phạm Hữu Hà 

Phân tích hoạt động kinh doanh 
Tham chiếu theo chương 

trình chuẩn 

33 
Kinh doanh quốc tế 

Tham chiếu theo chương 

trình chuẩn 

34 
Tài chính doanh nghiệp 

Tham chiếu theo chương 

trình chuẩn 

35 Kinh tế Vi mô Tham chiếu theo chương 

trình chuẩn 

36 

TS. Vũ Lê Hương 

TS. Ao Thu Hoài 

TS Trần Vĩ 

TS Ao Thu Hoài 

Nghiệp vụ giao nhận và khai báo hải quan 
Tham chiếu theo chương 

trình chuẩn 

37 Xuất nhập khẩu Tham chiếu theo chương 

trình chuẩn 

38 Kỹ năng đàm phán Tham chiếu theo chương 

trình chuẩn 

39 
Giao dịch thương mại quốc tế 

Tham chiếu theo chương 

trình chuẩn 

40 Thanh toán quốc tế Tham chiếu theo chương 

trình chuẩn 

41 

Ths. Nguyễn Thị Thu 

Hương 

Ths. Nguyễn Nam Thanh 

TS Vũ Lê Hương 

TS Trần Vĩ 

Chiến lược Giá và Chi phí Hãng hàng không Tham chiếu theo chương 

trình chuẩn 

42 Chiến lược Phát triển Đội tàu bay Hãng hàng 

không 

Tham chiếu theo chương 

trình chuẩn 

43 Môi trường và Phát triển Bền vững Hàng 

không 

Tham chiếu theo chương 

trình chuẩn 

44 Dịch vụ khách hàng Tham chiếu theo chương 

trình chuẩn 

45 
Marketing quốc tế  

Tham chiếu theo chương 

trình chuẩn 

46 Ths Nguyễn Thị Vĩnh 

Hằng 

Ts. Nguyễn Mạnh Tuân 

Kinh tế Vĩ mô Tham chiếu theo chương 

trình chuẩn 

47 
Ths. Hoàng Trung Dũng 

Ths. Hồ Phi Dũng 

Địa lý vận tải Tham chiếu theo chương 

trình chuẩn 

48 
Khai thác vận tải 

Tham chiếu theo chương 

trình chuẩn 

49 
Ths. Đỗ Hoàng Anh 

Ths. Nguyễn Văn Dương 

Pháp luật Đại cương Tham chiếu theo chương 

trình chuẩn 

50 Luật và Chính sách Kinh tế Tham chiếu theo chương 

trình chuẩn 

51 Ths. Trần Diệu Hằng 

Ths. Nguyễn Nam Thanh 
Quản trị thương mại cảng hàng không 

Tham chiếu theo chương 

trình chuẩn 

52 Ths. Hoàng Thị Kim Quy 

Ths. Nguyễn Mai Duy 

An toàn An ninh Tham chiếu theo chương 

trình chuẩn 
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53 Quản trị sản xuất và điều hành Tham chiếu theo chương 

trình chuẩn 

54 

Ths. Nguyễn Xuân Thể 

Ths. Nguyễn Thị Hằng 

Ths. Huỳnh Quốc Thịnh 

Ths. Trần Thị Huyền 

Ths. Huỳnh Quốc Thịnh 

Triết học Mác – Lenin Tham chiếu theo chương 

trình chuẩn 

55 Kinh tế Chính trị Mác – Lenin Tham chiếu theo chương 

trình chuẩn 

56 Chủ nghĩa Xã hội Khoa học Tham chiếu theo chương 

trình chuẩn 

57 Lịch sử Đảng Tham chiếu theo chương 

trình chuẩn 

58 Tư tưởng Hồ Chí Minh Tham chiếu theo chương 

trình chuẩn 

59 TS. Bùi Mạnh Quân 

Ths. Ngô Minh Nhựt 

Tin học Đại cương Tham chiếu theo chương 

trình chuẩn 

60 Ths. Nguyễn Thị Thanh 

Hương 

TS. Nguyễn Kim Loan 

Ths Nguyễn Thị Cúc 

Phương 

Ths Nguyễn Thị Minh 

Thư 

 

Tiếng Anh 1 Tham chiếu theo chương 

trình chuẩn 

61 Tiếng Anh 2 Tham chiếu theo chương 

trình chuẩn 

62 Tiếng Anh 3 Tham chiếu theo chương 

trình chuẩn 

63 Tiếng Anh 4 Tham chiếu theo chương 

trình chuẩn 

 

Căn cứ vào tình hình đào tạo học viện sẽ lập kế hoạch thường xuyên đào tạo đội ngũ 

cán bộ giảng dạy để đáp ứng chương trình đào tạo. Tạo điều kiện cho giảng viên cơ hữu học 

tập nâng cao trình độ và tuyển dụng thêm đội ngũ giảng dạy. 

III. ĐỀ NGHỊ VÀ CAM KẾT THỰC HIỆN 

3.1. Công khai thông tin 

Các thông tin về 03 công khai, chuẩn đầu ra, các quy định của Học viện Hàng Không 

Việt Nam cũng như các thông tin liên quan đến hoạt động tổ chức đào tạo và nghiên cứu của 

Học viện được công bố trên cổng thông tin điện tử tại địa chỉ: https://vaa.edu.vn 

3.3. Kế hoạch đánh giá và kiểm định chương trình đào tạo 

Học viện sẽ lập kế hoạch đánh giá và đánh giá lại chương trình đào tạo theo từng năm 

nhằm điều chỉnh phù hợp nhất chương trình đào tạo với thực tế. Và sau 2 năm thực hiện đào 

tạo Học viện sẽ tiếng hành kiểm định và đánh giá ngoài chương trình đào tạo. 

3.2. Cam kết triển khai thực hiện 

Học viện Hàng Không Việt Nam cam kết thực hiện nghiêm túc các Quy chế, Quy định 

hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo; công khai minh bạch mọi thông tin trong quá trình 

hoạt động và đảm bảo chất lượng giáo dục, đảm bảo quyền lợi cho người học. 

 

 

 

 

 

https://vaa.edu.vn/gioi-thieu-chung/
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Nơi nhận: 
- Bộ GDĐT; 

- HĐHV; 

- Lưu: ĐT, VT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

 

TS. Nguyễn Thị Hải Hằng 

 


