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STT  Chuẩn đầu ra   Mục tiêu đào tạo cụ thể   

  2.1. KIẾN THỨC  PO1  PO2  PO3  PO4  PO5  PO6  PO7  

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  

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 về Logistics và  

Quản lý chuỗi cung ứng  

X  X  X          

K4  Kiến 

thức  

khoa 

học tự 

nhiên,  

tin 

học,  

ngoại 

ngữ  

Đạt kiến thức và năng lực 

tiếng Anh và công nghệ 

thông tin để đáp ứng yêu 

cầu công việc trong tiếp 

cận và triển khai hoạt động 

Logistics và Quản lý chuỗi 

cung ứng  

      X        

K5  Kiến 

thức 

cơ sở 

ngành  

Hiểu biết kỹ các nghiệp vụ 

giao nhận hàng hóa xuất 

khẩu, nhập khẩu, thủ tục 

hải quan, khai thác tối ưu 

quãng đường vận tải.  

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

  2.1. KIẾN THỨC  PO1  PO2  PO3  PO4  PO5  PO6  PO7  

K6  Kiến 

thức  

chuyên 

ngành 

1  

Đạt được sự hiểu biết sâu 

sắc và vững vàng về 

Logistics, dịch vụ 

Logistics, các thuật ngữ 

chuyên ngành Logistics và 

Quản lý chuỗi cung ứng  

    X    X      

K7  Kiến 

thức  

chuyên 

ngành 

2  

Nắm được kiến thức cốt lõi 

liên quan đến hoạt động 

của chuỗi cung ứng như 

hàng hóa, lập kế hoạch vận 

tải hàng hóa, dịch vụ vận 

tải, kho bãi, xuất nhập 

khẩu, hải quan… để giải 

quyết các vấn đề của 

Logistics và Quản lý chuỗi 

cung ứng  

      X  X    

K8  Kiến 

thức  

chuyên 

ngành  

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    

 

  2.2. KỸ NĂNG                

S1  Kỹ năng 

đàm  

phán  

trong  

doanh 

nghiệp  

Có kỹ năng đàm phán trong 

kinh doanh, có khả năng tổ 

chức thực hiện các hoạt động 

xuất nhập khẩu trong các 

doanh nghiệp kinh doanh hàng 

hóa xuất nhập khẩu.  

X  X            
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S2  Kỹ năng 

tổ chức  

Có kỹ năng tổ chức giao nhận 

hàng hóa xuất nhập khẩu, cung 

cấp các dịch vụ giao nhận hàng 

hóa xuất nhập khẩu, cung cấp 

dịch vụ vận chuyển hàng hóa 

nội địa, quốc tế cho các doanh 

nghiệp kinh doanh quốc tế.  

X  X  X          

S3  Kỹ năng 

giải  

quyết  

các vấn 

đề  

chuyên 

môn  

Có khả năng khai thác kho 

hàng hóa xuất nhập khẩu, cung 

cấp dịch vụ giá trị gia tăng cho 

hàng hóa cho các doanh 

nghiệp xuất nhập khẩu.  

    X  X        

S4  Kỹ năng 

giải  

quyết  

các vấn 

đề  

chuyên 

môn sâu  

Có kỹ năng phân tích về  

Logistics và các hoạt động  

Logistics trong doanh nghiệp.  

    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  



  4  

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 Logistics và 

Quản lý chuỗi cung ứng. Hình 

thành ý tưởng, thiết kế, triển 

khai và vận hành hệ thống 

Logistics và Quản lý chuỗi 

cung ứng  

X  X  X        

 

  

2.3. TỰ CHỦ, TỰ CHỊU TRÁCH 

NHIỆM                

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 về 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 

nhiệmvới 

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  
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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    

 


