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PHẦN I - SỰ CẦN THIẾT MỞ NGÀNH ĐÀO TẠO

1.1. Giới thiệu khái quát về Học Viện Hàng Không Việt Nam

a) Vị 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

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

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

+ 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:

b)  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.

c) Nhiệm vụ, quyền hạn của Học viện

Thực hiện theo quy định của Luật giáo dục đại học, Luật Giáo dục nghề
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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.

- 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.

d) 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.

đ) Cơ cấu tổ chức của Học viện hiện nay

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;
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- Giám đốc và các Phó giám đốc;

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

- Khoa: Khoa Cơ bản, Khoa Vận tải hàng không, Khoa Cảng hàng không,
Khoa Kỹ thuật hàng không, Khoa Không lưu, Khoa Điện - Điện tử hàng không;

- Phòng chức năng: Phòng Tổ chức cán bộ và quản lý sinh viên, Phòng Hành
chính tổng hợp, Phòng Đào tạo, Phòng Tài chính – Kế toán, Phòng Khoa học công
nghệ , 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 hướng
nghiệp và tư vấn việc làm.

- Tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam.

- Công đoàn, Đoàn Thanh niên.

Hình 1. Cơ cấu tổ chức 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

e) Đội ngũ cán bộ

Tổng số cán bộ giảng dạy của Học viện là 209 người, trong đó có hơn 20% là
PGS, tiến sĩ, hơn 70% là thạc sĩ.

g) Quy mô đào tạo năm 2020 – 2021

Đào tạo 14 ngành đại học, 01 cao học.

Như vậy hàng năm, Học viện đào tạo và cung cấp cho ngành hàng không gần
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Khoa Kỹ thuật hàng không, Khoa Không lưu, Khoa Điện - Điện tử hàng không;

- Phòng chức năng: Phòng Tổ chức cán bộ và quản lý sinh viên, Phòng Hành
chính tổng hợp, Phòng Đào tạo, Phòng Tài chính – Kế toán, Phòng Khoa học công
nghệ , 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 hướng
nghiệp và tư vấn việc làm.

- Tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam.

- Công đoàn, Đoàn Thanh niên.

Hình 1. Cơ cấu tổ chức 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

e) Đội ngũ cán bộ

Tổng số cán bộ giảng dạy của Học viện là 209 người, trong đó có hơn 20% là
PGS, tiến sĩ, hơn 70% là thạc sĩ.

g) Quy mô đào tạo năm 2020 – 2021

Đào tạo 14 ngành đại học, 01 cao học.
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10 lao động trình độ sau đại học, gần 600 lao động có trình độ đại học, gần 240 lao
động có trình độ cao đẳng. Ngoài ra Học viện còn đào tạo và cung cấp hàng ngàn
nhân viên hàng không trình độ trung và sơ cấp về an ninh hàng không, quản lý
không lưu, ...

h) 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 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.

i) 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.

l) 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.Giới thiệu Khoa Vận tải hàng không

1.2.1. Quá trình phát triển

Khoa Vận tải hàng không được thành lập theo Quyết định số 02/QĐ-
HVHKVN ngày 05/01/2007 của Giám đốc Học viện Hàng không, là một khoa
chuyên ngành có chức năng tham mưu cho Giám đốc học viện về công tác đào tạo,
bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học thuộc các chuyên ngành quản trị kinh doanh.
Đồng thời thực hiện đào tạo, nghiên cứu khoa học. Hiện nay khoa đang thực hiện
đào tạo 2 bậc là đại học, cao học ngành quản trị kinh doanh và cao đẳng ngành
thương mại dịch vụ hàng không. Trong đó, hệ đại học chính quy đào tạo 4 chuyên
ngành là quản trị kinh doanh hàng không, quản trị doanh nghiệp hàng không, quản
trị cảng hàng không và quản trị du lịch. Số lượng sinh viên do Khoa quản lý, tăng
dần hàng năm. Theo quy mô hiện nay là hơn 2.000 sinh viên/năm.
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1.2.2. Chức năng, nhiệm vụ

Chức năng:

Tham mưu, giúp Giám đốc Học viện trong việc tổ chức quản lý và đào tạo
ngành Quản trị kinh doanh với 4 chuyên ngành là quản trị kinh doanh hàng không,
quản trị doanh nghiệp hàng không, quản trị cảng hàng không và quản trị du lịch.

Nhiệm vụ:

- Quản lý giảng viên, người lao động thuộc Khoa vận tải hàng không;

- Xây dựng Kế hoạch tổ chức đào tạo, giảng dạy và học tập các ngành, chuyên
ngành, học phần thuộc Khoa quản lý theo chương trình đào tạo và theo kế hạch
chung của Học viện, Xây dựng chương trình đòa tạo, Biên soạn đề cương chi tiết
các học phần chuyên ngành, Phát triển chương trình đào tạo, Xây dựng đề án, Biên
soạn tài liệu giáo trình, Cải tiến phương pháp giảng dạy, Thực hiện kiểm tra đánh
giá kết quản học tập của người học theo quy định;

- Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện hạt động nghiên cứu khoa học công nghệ
và hợp tác quốc tế;

- Xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên, ngành nghề đào tạo và cơ
sở vật chất phục vụ cho đào tạo và nghiên cứu khoa học;

- Xây dựng tổ chức công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống cho
giảng viên, người lao động, người học;

- Bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ giảng viên
và người lao động.

1.2.3. Cơ cấu tổ chức và đội ngũ giảng viên Khoa Vận tải hàng không

Khoa Vận tải hàng không hiện nay được tổ chức thành 2 bộ môn là Quản trị
kinh doanh và Vận tải hàng không.

Sơ đồ 2: Cơ cấu tổ chức Khoa Vận tải hàng không

Tổng số cán bộ, nhân viên trong Khoa hiện nay là 27 người. Trong đó có 1

LÃNH ĐẠO KHOA
VẬN TẢI HÀNG

KHÔNG

BỘ MÔN
QUẢN TRỊ KINH

DOANH

BỘ MÔN
VẬN TẢI HÀNG

KHÔNG
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phó Giáo sư, 4 tiến sĩ, 20 thạc sĩ và 2 cử nhân.
1.2.4. Hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học của Khoa Vận tải hàng không

1.2.4.1. Hoạt động đào tạo Vận tải hàng không

- Hệ cử nhân: Khoa Vận tải hàng không thực hiện đào tạo hệ cử nhân từ năm
2006 với các chuyên ngành: Quản trị kinh doanh tổng hợp; Quản trị kinh doanh
vận tải hàng không; Quản trị kinh doanh cảng hàng không; Quản trị du lịch.

- Hệ sau đại học: Khoa Vận tải hàng không đào tạo sau đại học chuyên ngành
Quản trị kinh doanh từ năm 2015.

1.2.4.2. Hoạt động nghiên cứu Khoa học của Khoa Vận tải hàng không

Giảng viên trong Khoa tham gia nghiên cứu khoa học ở nhiều lĩnh vực, nhiều
hình thức như: Đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh, Đề tài nghiên cứu khoa học
cấp cơ sở, biên soạn giáo trình, sách chuyên khảo đã được Hội đồng Khoa học
thẩm định, phê duyệt và nghiệm thu đưa vào sử dụng trong đào tạo.

Đội ngũ giảng viên của Khoa thường xuyên viết bài nghiên cứu khoa học đăng
trên các tạp chí khoa học trong nước và quốc tế.

Khoa Vận tải hàng không đã tổ chức nhiều cuộc hội thảo cấp quốc gia, cấp cơ
sở về các lĩnh vực tài chính, kinh doanh, hàng không, du lịch. Đồng thời tạo điều
kiện cho giảng viên đi học tập nâng cao trình độ chuyên môn, tập huấn cập nhật
kiến thức phục vụ công tác giảng dạy và nghiên cứu.

Trong giai đoạn 2016-2020, kết quả hoạt động KHCN của giảng viên khoa
Vận tải hàng không được thể hiện cụ thể trong Bảng 3.

Bảng 3: Số lượng đề tài NCKHcủa giảng viên khoa Vận tải hàng không đăng trên

tạp chí trong nước và quốc tế giai đoạn 2016-2020

Số lượng
Năm Tổng cộng

2016 2017 2018 2019 2020
Đề tài cấp Bộ
/Tỉnh/Thành phố

01 - - - - 01

Đề tài cấp Cơ sở 1 1 3 1 1 7

Tạp chí trong danh
mục ISI/Scopus

- - - 2 13 15

Tạp chí trong nước 3 1 2 7 10 23

Hội thảo quốc tế - - 2 - 1 3

Hội thảo trong nước - - 1 - - 1

Nội san của Học viện - - 06 09 07 22
(Nguồn: Phòng Khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế)

Trong giai đoạn 2016-2020, kết quả hoạt động KHCN của sinh viên khoa Vận
tải hàng không được thể hiện cụ thể trong Bảng 4.
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Bảng 4: Số lượng đề tài NCKH của sinh viên khoa Vận tải hàng không

đăng trên tạp chí trong nước và quốc tế giai đoạn 2016-2020

Năm 2016 2017 2018 2019 2020 Tổng cộng
Số lượng đề tài 03 0 0 04 04 11

(Nguồn: Phòng Khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế)

1.3.Sự cần thiết về việc mở ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng
trình độ đại học

a)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 Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng trong năm học 2020 – 2021
nhằm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành Logistics và quản lý chuỗi
cung ứng để đáp ứng nhu cầu xã hội ngày một gia tăng để phát triển mạnh mẽ kinh
tế đất nước.

b) Sự phù hợp với nhu cầu phát triển nguồn nhân lực của địa phương,
vùng và quốc gia

Thực hiện chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 04 tháng 05 năm 2017 của Thủ tướng
chính phủ về việc tăng cường năng lực tiếp cận cuộc Cách mạng công nghiệp lần
thứ 4, trong chỉ thị nêu rõ:

"Việt Nam là quốc gia đang trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và
hội nhập quốc tế, cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 mở ra nhiều cơ hội trong
việc nâng cao trình độ công nghệ, nâng cao năng lực sản xuất và cạnh tranh trong
chuỗi sản phẩm; tạo ra sự thay đổi lớn về hình thái kinh doanh dịch vụ; tạo ra
nhiều cơ hội cho các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo; giảm đáng kể chi phí giao
dịch, vận chuyển; tạo cơ hội đầu tư hấp dẫn và đầy tiềm năng trong lĩnh vực công
nghệ số và Internet đồng thời cũng là cơ hội lớn cho sản xuất công nghiệp với trình
độ khoa học và công nghệ tiên tiến".

Trong Chỉ thị của Thủ tướng cũng giao nhiệm vụ cho các cơ sở giáo dục đại
học là:

"Nâng cao năng lực nghiên cứu giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học,
tăng cường giáo dục những kỹ năng, kiến thức cơ bản, tư duy sáng tạo, khả năng
thích nghi với các nhu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4".

Trong Nghị quyết của Bộ Chính trị cũng định hướng về phát triển nguồn nhân
lực công nghiệp như sau:

"- Nghiên cứu, thực hiện cơ chế, chính sách phát triển nhân lực công nghiệp,



11

đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá, đặc biệt là yêu cầu của cuộc Cách
mạng công nghiệp lần thứ 4.

- Cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao chất lượng các cơ sở đào tạo nhằm tạo ra
nguồn nhân lực công nghiệp có khả năng làm chủ và tiếp nhận các công nghệ sản
xuất mới. Quy hoạch lại mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học
thuộc lĩnh vực công nghệ, kỹ thuật. Tập trung phát triển một số cơ sở đào tạo bậc
đại học và dạy nghề về công nghệ, kỹ thuật đạt trình độ quốc tế. Đẩy mạnh xã hội
hoá đào tạo kỹ thuật, công nghệ."

Trong khi đó, theo Hiệp hội các nhà chuyên nghiệp về quản lý chuỗi cung ứng
(Council of Supply Chain Management Professionals – CSCMP), Logistics là “một
phần của việc quản lý chuỗi cung ứng, bao gồm việc hoạch định, thực hiện, kiểm
soát việc vận chuyển và dự trữ hiệu quả hàng hóa dịch vụ cũng như những thông
tin liên quan từ nơi xuất phát đến nơi tiêu thụ để đáp ứng yêu cầu khách hàng”.
Hoạt động Logistics tạo ra một mạng lưới dịch vụ hỗ trợ cho việc lưu chuyển hàng
hóa trong phạm vi nội địa và ngoài biên giới quốc gia và vùng lãnh thổ, đảm bảo
hàng hóa được chuyển giao từ nhà sản xuất đến người tiêu dùng cuối cùng. Trong
xu thế toàn cầu hóa mạnh mẽ, Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng là lĩnh vực cực
kỳ quan trọng đối với hoạt động kinh doanh, đặc biệt là kinh doanh xuất nhập
khẩu, là nghề không thể thiếu trong nền kinh tế.

Năm 2019, doanh thu thị trường dịch vụ Logistics toàn cầu đạt trên một nghìn
tỷ USD (tăng so với mức 900 tỷ USD năm 2018) và dự kiến tốc độ tăng trưởng đạt
6.9%/năm trong giai đoạn 2019 -2027, đạt trên 2 nghìn tỷ USD vào năm 2027 (Báo
cáo “Logistics Service Market Report – Forecast up to 2027” – Market Research
Future). Lĩnh vực Logistics toàn cầu sẽ chuyển dịch trọng tâm về thị trường đang
phát triển tại châu Á cùng với sự chuyển dịch của các tập đoàn sản xuất và sự phát
triển sôi động của thị trường bán lẻ.

Dịch vụ Logistics ở Việt nam đóng góp khoảng 15-20% vào GDP. Theo Bộ
Công thương, năm 2018, ngành Logistics Việt nam tăng trưởng khoảng 12-14% so
với năm 2017, số lượng các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ Logistics tính đến
năm 2018 lên đến hơn 3000 doanh nghiệp, tập trung tại các thành phố lớn như Hà
nội và TP. Hồ chí minh. Đặc biệt, sự bùng nổ về thương mại điện tử và E-Logistics
đã thúc đẩy ngành Logistics Việt nam phát triển mạnh mẽ.

Tuy nhiên, Việt nam đang phải đối mặt với sự thiếu hụt nguồn nhân lực
Logistics và quản lý chuỗi cung ứng. Theo Hiệp hội Doanh nghiệp dịch vụ
Logistics Việt nam (VLA), giai đoạn 2016-2020, ngành Logistics Việt nam cần
thêm khoảng 200.000 lao động chất lượng cao; đến năm 2025, con số này ước tính
cần 300.000 nhân viên chuyên nghiệp để đáp ứng yêu cầu trong bối cảnh cuộc
Cách mạng công nghiệp 4.0. Trong khi đó, kết quả điều tra của Viện Nghiên cứu
và Phát triển, Đại học Kinh tế Quốc dân chỉ ra rằng có tới 80,26% nhân lực trong
các doanh nghiệp Logistics tại Việt nam chủ yếu chỉ được đào tạo thông qua các
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công việc hàng ngày, 23,6% lao động tham gia các khóa đào tạo trong nước; 6,9%
thuê các chuyên gia nước ngoài đào tạo, còn những người tham gia các khóa đào
tạo ở nước ngoài chỉ chiếm 3,9%. Mặt khác, sự chuẩn bị về kiến thức, kỹ năng,
thái độ cũng như trạng thái tâm lý của lao động Logistics Việt nam để sẵn sàng đón
nhận làn song di chuyển lao động giữa các nước ASEAN chưa cao.

Ngoài ra Học viện Hàng Không Việt Nam là đơn vị đào tạo dẫn đầu trong cả
nước về các lĩnh vực Vận tải Hàng Không. Việc kết hợp các thế mạnh của học viện
trong đào tạo về Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng sẽ là cơ sở vững chắc cho
việc phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, góp phần đào tạo nguồn nhân lực có
đầy đủ chuyên môn, kỹ năng và ngoại ngữ đáp ứng được nhu cầu lao động của
Việt nam cũng như khu vực khi cộng đồng kinh tế ASEAN – AEC sẽ kết nối các
doanh nghiệp trong và ngoài nước giao thương mạnh mẽ hơn. Đây chính là những
căn cứ quan trọng để Học viện Hàng Không Việt Nam xây dựng Đề án mở ngành
đào tạo Logistics và quản lý chuỗi cung ứng, góp phần thực hiện thành công mục
tiêu chiến lược về đào tạo nguồn nhân lực cho cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ
4 của Đảng và Chính phủ.

Kết quả khảo sát, phân tích, đánh giá nhu cầu nguồn nhân lực

Qua khảo sát ý kiến của 500 người được chọn bao gồm nhiều lĩnh vực và
phạm vi hoạt động đúng chuyên ngành và gần với chuyên ngành Logistics và quản
lý chuỗi cung ứng, trong đó, số ý kiến của các cán bộ có chức vụ cao như các giám
đốc doanh nghiệp, các chuyên gia giàu kinh nghiệm và các cán bộ có trình độ
chuyên môn cao được xem xét với trọng số cao hơn, kết quả được trình bày ở các
bảng 1,2 và 3 dưới đây:

Bảng 5: Mức độ cần thiết để mở ngành đào tạo
Rất cần thiết 65,30 %
Cần thiết 33,50 %
Bình thường 1,20 %
Không cần thiết 0 %

Bảng 6: Khả năng tìm được việc làm của sinh viên tốt nghiệp
Dễ tìm việc 60,55 %
Bình thường 30,87 %
Có thể tìm việc ở
chuyên ngành gần 8,00 %

Khó tìm việc 0,58 %

Bảng 7: Sinh viên tốt nghiệp có thể tiếp tục học nâng cao, phát triển
chuyên môn

Dễ phát triển 57,45 %
Bình thường 42,55 %
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Khó phát triển 0 %

Theo phân tích thị trường lao động năm 2016 - 2017 của sở lao động thương
binh xã hộ thành phố Hồ Chí Minh
(nguồnhttp://www.dubaonhanluchcmc.gov.vn/tin-tuc/7071.thi-truong-lao-dong-
nam-2017-du-bao-nhu-cau-nhan-luc-nam-2018-tai-thanh-pho-ho-chi- minh.html).
Trung tâm thực hiện khảo sát 29.482 doanh nghiệp với 276.146 lượt tuyển dụng và
355.080 lượt người có nhu cầu học nghề, tìm việc làm. Đồng thời, trung tâm thực
hiện khảo sát nhu cầu tuyển dụng nhân lực năm 2017 và giai đoạn 2018-2020 đến
2025 tại 9 doanh nghiệp. Tổng hợp từ kết quả khảo sát, phân tích thị trường lao
động thành phố năm 2016-2017 theo biểu đồ dưới đây ngành dịch vụ Vận tải –
Kho bãi – Xuất nhập khẩu (Logistics) đứng thứ 3 trong 9 ngành có nhu cầu tuyển
dụng cao nhất, và đang gia tăng nhu cầu đáng kể trong năm 2017. Cụ thể là: Nhu
cầu tuyển dụng nhân lực năm 2017 tập trung ở các nhóm ngành: Kinh doanh – Bán
hàng (19,48%), Dịch vụ - Phục vụ (15,54%), Vận tải – Kho bãi – Xuất nhập khẩu
(7,10%), Dệt may – Giày da (6,63%), Dịch vụ thông tin tư vấn – Chăm sóc khách
hàng (5,93%), Công nghệ thông tin (4,34%), Cơ khí – Tự động hóa (3,60%), Kế
toán – Kiểm toán (3,63%), Tài chính – Tín dụng – Ngân hàng (3,23%).

Năm 2018, Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao
động thành phố Hồ Chí Minh thường xuyên khảo sát, cập nhật cung – cầu lao động
thành phố tại 21 sàn giao dịch, ngày hội việc làm; tư vấn hướng nghiệp tại 250
trường Trung học phổ thông; và cập nhật nhu cầu tìm việc, tuyển dụng tại các
Trung tâm dịch vụ việc làm, các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp, Sơ cấp; các
kênh thông tin tuyển lao động của doanh nghiệp. (nguồn
http://www.dubaonhanluchcmc.gov.vn/tin-tuc/7617.thi-truong-lao-dong- nam-
2018-du-bao-nhu-cau-nhan-luc-nam-2019-tai-thanh-pho-ho-chi-minh.html).

http://www.dubaonhanluchcmc.gov.vn/tin-tuc/7071.thi-truong-lao-dong-
http://www.dubaonhanluchcmc.gov.vn/tin-tuc/7617.thi-truong-lao-dong-
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Hình 3: Nhu cầu tuyển dụng 2017 và dự toán 2018

Trung tâm thực hiện khảo sát 27.406 doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng
220.553 lượt tuyển dụng và 110.172 lượt người có nhu cầu tìm việc làm. Đồng
thời, trung tâm thực hiện khảo sát nhu cầu tuyển dụng nhân lực năm 2018 và giai
đoạn 2019 – 2020 đến 2025 tại 6.000 doanh nghiệp.Tổng hợp kết quả khảo sát,
phân tích thị trường lao động thành phố năm 2018 nhóm ngành Vận tải – kho bãi –
Xuất nhập khẩu (Logistics) tiếp tục gia tăng về nhu cầu tuyển dụng. Cụ thể kết quả
khảo sát, nhu cầu việc làm của sinh viên, người lao động trên địa bàn thành phố có
110.172 lượt người có nhu cầu tìm việc, tăng 35,09% so với năm 2017 và tập trung
ở các ngành: Nhân viên kinh doanh – bán hàng (13,26%); Hành chính văn phòng
(9,32%); Kế toán – Kiểm toán (8,09%); Vận tải kho bãi – Xuất nhập khẩu (7,03%);
Nhân sự (5,12%); Kiến trúc –Kỹ thuật công trình xây dựng (4,92%); Cơ khí – Tự
động hóa (4,88%); Dịch vụ thông tin tư vấn – Chăm sóc khách hàng (3,82%) và
Công nghệ thông tin (3,75%),.. Và theo dự báo trong năm 2020 nhu cầu nhân lực
ngành liên quan tới Logistics tiếp tục là 01 trong 10 ngành có nhu cầu tuyển dụng
cao.

c)Căn cứ để xây dựng 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;

- Văn bản hợp nhất số 17/2014/VBHN-BGDĐT ngày 15 tháng 5 năm 2014
của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ
chính quy theo hệ thống tín chỉ;

- Thông tư số 07/2015/TT-BGDĐT, ngày 16 tháng 04 năm 2015 của Bộ Giáo
dục và Đào tạo ban hành quy định về khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về
năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp đối với mỗi trình độ đào tạo của
giáo dục đại học và quy trình xây dựng, thẩm định, ban hành chương trình đào tạo
trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ;

- 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;

- Quyết định số 2321/QĐ-BGTVT ngày 30/10/2006 của Bộ trưởng Bộ Giao
thông Vận tải quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy
của Học viện Hàng không Việt Nam;

- Quyết định số 168/2006/QĐ-TTg ngày 17 tháng 07 năm 2006 của Thủ tướng
chính phủ về việc thành lập Học viện Hàng không Việt Nam;

- Quyết định số 640/QĐ-HVHK ngày 06 tháng 8 năm 2020 của Giám đốc Học
viện về việc ban hành quy định phát triển chương trình đào tạo trình độ đại học tại



15

Học viện Hàng không Việt Nam;

- Quyết định số 24/QĐ-HVHK ngày 09 tháng 11 năm 2020 của Giám đốc Học
viện về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Học viện Hàng không Việt
Nam;

- Quyết định số 02/QĐ-HVHKVN ngày 05 tháng 01 năm 2007 của Giám đốc
Học viện Hàng không về việc thành lập khoa Vận tải hàng không;

- Quyết định số 762/QĐ-HVHK ngày 30 tháng 9 năm 2020 của Giám đốc Học
viện hàng không Việt Nam về việc thành lập các tổ đề án mở ngành đào tạo năm
học 2020 – 2021.



16

PHẦN 2 - TÓM TẮT ĐIỀU KIỆN MỞ NGÀNH

2.1.Năng lực của Học Viện Hàng không Việt nam

Đến nay, Học viện Hàng Không Việt Nam đã và đang tổ chức tuyển sinh đào
tạo được 13 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 4.000 sinh viên, trong đó
quy mô sinh viên đại học chính quy các ngành khoảng 2.400 sinh viên, chiếm tỷ lệ
khoảng 60%.

Học viện cũng đã đào tạo nguồn nhân lực cho xã hội được 13 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 tối 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.

Khoa Vận tải Hàng không là một khoa chuyên môn của Học viện Hàng không
Việt Nam tham mưu cho Giám đốc Học viện về công tác đào tạo, bồi dưỡng,
nghiên cứu khoa học thuộc các chuyên ngành quản trị kinh doanh; đồng thời thực
hiện đào tạo, nghiên cứu khoa học, bồi dưỡng kiến thức các chuyên ngành về quản
trị kinh doanh; quản lý công tác chuyên môn và quản lý học viên, sinh viên thuộc
ngành quản trị kinh doanh trong Học viện.

Hiện nay Khoa đang thực hiện đào tạo 3 bậc học: Cao học, Đại học và Cao
đẳng ngành quản trị kinh doanh. Trong đó, bậc Cao học đào tạo chuyên ngành
Quản trị Kinh doanh định hướng Hàng không, bậc Đại học đào tạo các chuyên
ngành: Quản trị Kinh doanh Hàng không, Quản trị Kinh doanh Vận tải Hàng
không, Quản trị Kinh doanh Cảng Hàng không, và Quản trị Du lịch, bậc cao đẳng,
đào tạo chuyên ngành Quản trị Kinh doanh Thương mại Hàng không.

Khoa Vận tải Hàng không hiện nay được tổ chức thành 2 Bộ môn là: Bộ môn
Quản trị Kinh doanh và bộ môn Vận tải Hàng không. Tổng số giảng viên và nhân
viên trong Khoa hiện nay là 27 người, trong đó có 1 Phó giáo sư, 4 Tiến sĩ, 20
Thạc sĩ, 2 Cử nhân. Khoa có kế hoạch tuyển giảng viên theo định hướng phát triển
của Khoa và theo đề án nhân sự của Bộ Giao thông vận tải và của Học viện Hàng
không Việt Nam. Số lượng sinh viên do Khoa quản lý, tăng dần, hiện nay là
khoảng 2000 học viên, sinh viên hàng năm.

Trong xu hướng hội nhập và phát triển, Khoa Vận tải Hàng không hướng tới
đào tạo bậc Đại học chất lượng cao với chuyên ngành Quản trị Kinh doanh Vận tải
Hàng không, và định hướng xúc tiến đào tạo bậc Tiến sĩ trong thời gian không xa.
2.1.1. Đội ngũ giảng viên cơ hữu

Học viện Hàng không Việt nam có đội ngũ giảng viên, cán bộ khoa học phục
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vụ công tác mở ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng như sau: giảng viên cơ
hữu đảm nhận giảng dạy tối thiểu 95% khối lượng của chương trình đào tạo bậc
đại học ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng, trong đó có 12 giảng viên có
trình độ tiến sĩ và thạc sĩ phụ trách ngành học bao gồm 2 tiến sĩvà 4 thạc sĩ chuyên
ngành, còn lại là các thạc sĩ và tiến sĩ chuyên ngành gần:

Bảng 8: Danh sách Giảng viên giảng dạy chính ngành Logistics và Qủan trị chuỗi cung
ứng

Số
TT Họ và tên

Chức
danh
KH, năm
phong

Học vị,
nước, năm
tốt nghiệp

Ngành,
chuyên
ngành

Học phần dự kiến đảm
nhiệm

1 Nguyễn Thu Hằng
Năm sinh 1973

Giảng viên Tiến sĩ,
Anh, 2020

Quản trị
Logistics

Quản trị Logistics
Quản trị chuỗi cung ứng

2 Vũ Lê Hương
Năm sinh 1978

Giảng viên Tiến sĩ,
Nga, 2008

Kinh doanh
quốc tế

Kinh tế quốc tế
Nghiệp vụ ngoại thương

3 Nguyễn Trần
Thanh Thuần
Năm sinh 1969

Giảngviên
chính

Thạc sĩ,
Thái lan,
2008

Quản trị kinh
doanh

Quản trị vận tải đa phương
thức
Quản trị kho hàng và tồn kho

4 Phạm thị Cúc
Phương
Năm sinh 1974

Giảng
viênchính

Tiến sĩ
kinh tế,
Việt nam,
2009

Kinh tế Kinh tế vận tải hàng không
Nghiệp vụ giao nhận hàng
hóa XNK và nghiệp vụ Hải
quan

5 Nguyễn Thị Cẩm
Lệ
Năm sinh 1983

Giảng viên Thạc sĩ,
Việt nam,
2008

Tài chính –
Ngân hàng

Tài chính – tiền tệ
Phân tích Logistics

6 Hoàng Thị Kim
Thoa
Năm sinh 1990

Giảng viên Thạc sĩ,
Việt nam
2019

Quản trị kinh
doanh

Bảo hiểm vận tải
Quản trị rủi ro và an toàn
trong cung ứng

7 Nguyễn Thị Thu
Hương
Năm sinh 1973

Giảng viên Thạc sĩ, Bỉ,
2005

Quản trị Quản trị kênh phân phối trong
Logistics
Quản trị doanh nghiệp
Logistics

8 Nguyễn Duy Tân
Năm sinh 1984

Giảng viên Thạc sĩ,
Việt nam,
2015

QTKD
Ngoại
thương

Quản trị chiến lược chuỗi
cung ứng
Mô hình Logistics và chuỗi
cung ứng

9 Hồ Thị Hòa, Năm
sinh 1983,

Giảng viên Thạc sĩ,
Việt nam,
2019

QTKD Quản trị kinh doanh quốc
tế

10 Phạm Hữu Hà
Năm sinh 1988

Giảng viên Thạc sĩ,
Việt nam,
2016

Tài chính –
Ngân hàng

Quản trị tài chính chuỗi
cung ứng
Quản trị điều hành sản xuất

11 Lê Thị Châu Kha
Năm sinh 1992

Giảng viên Thạc sĩ,
Việt nam,
2017

Quản trị kinh
doanh

Địa lý vận tải
Tối ưu hóa khai thác và lập
kế hoạch

12 Nguyễn Thị Vĩnh
Hằng
Năm sinh 1970

Giảng viên Thạc sĩ,
Việt nam
2011

Kinh doanh
và quản lý

Hệ thống thông tin Logistics
Thiết kế và vận hành chuỗi
cung ứng
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Ngoài ra Học viện còn có nhiều Phó Giáo sư, tiến sĩ, thạc sĩ các ngành gần phụ
trách giảng dạy các môn học trong chương trình đào tạo được liệt kê dưới đây:

Bảng 9. Danh sách Giảng viên tham gia giảng dạy ngành Logistics và Qủan trị chuỗi
cung ứng

Số
TT Họ và tên

Chức
danh
KH, năm
phong

Học vị,
nước, năm
tốt nghiệp

Ngành,
chuyên ngành

Học phần dự kiến
đảm nhiệm

1 Hà Nam Khánh Giao
Năm sinh 1965

Giảng viên
cao cấp

PGS.Tiến sĩ,
Singapore,
2003

Kinh doanh
quốc tế

Quản trị chất lượng
Quản trị chiến lược

2 Nguyễn Mạnh Tuân
Năm sinh 1964

Giảng viên Tiến sĩ, Việt
nam, 20

Quản lý Kinh
tế

Quản lý mua hàng
Quản lý bán hàng

3 Trần Vĩ
Năm sinh 1981

Giảng viên Tiến sĩ, Úc,
2007

Quản trị
Marketing

Logistics Hàng không
Tổng quan hàng không
dân dụng

4 Bùi Nhất Vương
Năm sinh 1990

Giảng viên Tiến sĩ, Mỹ,
2020

Quản trị kinh
doanh

Vận hành dịch vụ
Logistics
Vận tải hàng hóa hàng
không

5 Lê Ngô Ngọc Thu
Năm sinh 1982

Giảng viên Tiến sĩ, Việt
nam,

Quản trị kinh
doanh

Kinh tế vi mô
Kinh tế vĩ mô

6 Đoàn Kim Thanh
Năm sinh 1984

Giảng viên Thạc sĩ, Việt
nam

Quản trị kinh
doanh

Quản trị học
Dẫn luận phương pháp
nghiên cứu

7 Nguyễn Nam Thanh
Năm sinh 1972

Giảng viên Thạc sĩ, Việt
nam

Quản trị kinh
doanh

Toán dành cho kinh tế
và quản trị
Lý thuyết xác suất
thống kê

8 Huỳnh Diệp Trâm
Anh
Năm sinh 1990

Giảng viên Thạc sĩ, Việt
nam

Quản trị kinh
doanh

Quản trị học
Dẫn luận PP NC

9 Nguyễn Thị Phương
Lan
Năm sinh 1982

Giảng viên Thạc sĩ, Quản trị
kinh doanh

Bảo hiểm vận tải
Quản trị vận tải đa
phương thức

10 Hồ Phi Dũng
Năm sinh 1975

Giảng viên Thạc sĩ, Quản trị
kinh doanh

Kinh tế vận tải HK
Tổng quan vận tải
hàng không

11 Vũ Xuân Từ
Năm sinh 1974

Giảng viên Thạc sĩ, Quản trị kinh
doanh

Quản trị Logistics
Quản trị chuỗi cung ứng

12 Nguyễn Lê Huyền
Năm sinh 1972

Giảng viên Thạc sĩ Quản trị kinh
doanh

Toán dành cho kinh tế
và quản trị
Lý thuyết xác suất
thống kê

13 Đặng Thục Hiền
Năm sinh 1969

Giảng viên Thạc sĩ, Quản trị kinh
doanh

Quản trị kho hàng và
tồn kho
Quản trị rủi ro và an
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toàn trong cung ứng

2.1.2. Cơ sở vật chất, trang thiết bị, thư viện, giáo trình

Phòng học, giảng đường

Phòng học, giảng đường tại cơ sở 1 của Học viện Hàng Không Việt Nam:
Bảng 10: Phòng học, giảng đường tại cơ sở 1

Số
TT

Loại phòng học SL Diện
tích

Danh mục trang thiết bị
chính hỗ trợ giảng dạy

Đúng/Không
đúng với
hồ sơ

Ghi
chúTên thiết bị SL

1
Phòng học lý thuyết 01 93

Máy chiếu
01 Đúng với

hồ sơ

A07

Hệ thống âm thanh 01

2
Phòng học lý thuyết 01 100

Máy chiếu 01 Đúng với
hồ sơ

A101

Hệ thống âm thanh 01

3
Phòng học lý thuyết 01 100

Máy chiếu
01 Đúng với

hồ sơ

A201

Hệ thống âm thanh 01

4 Phòng học lý thuyết 01 48

Bảng viết
01

Đúng với
hồ sơ

A309

Hệ thống âm thanh 01

5
Phòng học lý thuyết 01 30

Bảng viết
01 Đúng với

hồ sơ

A313

Hệ thống âm thanh 01

6 Phòng học lý thuyết 09 43

Máy chiếu
09 Đúng với

hồ sơHệ thống âm thanh 09

7 Phòng học lý thuyết 05 86 Máy chiếu 05 Đúng với
hồ sơ

Hệ thống âm thanh

8 Phòng học thuyết 02 64
Hệ thống âm thanh 02 Đúng với

hồ sơMáy chiếu 02

9 Phòng học lý thuyết
02 129

Máy chiếu
02

Đúng với
hồ sơHệ thống âm thanh 02

10 Phòng học máy tính 02 42
84

Máy chiếu 02
Đúng với

hồ sơ

D01,
D02Máy tính 62

11 Phòng học lý thuyết 03 85,5 Máy chiếu 02 Đúng với
hồ sơ

Khu E
Hệ thống âm thanh 02

Tổng 25 1956
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Phòng học, giảng đường tại cơ sở 2 của Học viện Hàng Không Việt Nam:

Học viện cơ sở 2 có tổng số phòng học là 37. Số lượng các phòng học lý
thuyết đủ đáp ứng cho tất cả các lớp học của các hệ đào tạo; sinh viên chính quy
được bố trí học từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, còn các hệ đào tạo vừa học vừa làm
có một số học ban ngày, một số học buổi tối và thứ 7, chủ nhật. Học viện có 2
giảng đường lớn: 01 giảng đường 600 chỗ ở cơ sở 02 và 01 giảng đường 200 chỗ ở
cơ sở 1. Các giảng đường lớn đủ đáp ứng cho các lớp có số lượng sinh viên đông,
các lớp học ghép, các buổi sinh hoạt tập thể. Ngoài các phòng học và giảng đường
lớn trên, Học viện còn bố trí 02 phòng dành riêng cho học ngoại ngữ được trang bị
đầy đủ các thiết bị âm thanh, ánh sáng, điều hòa và màn chiếu. Tại các khu thư
viện, Học viện còn bố trí dành riêng một số phòng tự học lớn.

Bảng 11: Phòng học và giảng đường tại cơ sở 2

Số
TT

Loại phòng học Số
lượng

Diện
tích

(m2)

Danh mục trang thiết bị
chính hỗ trợ giảng dạy Đúng/Không

đúng với
hồ sơ

Ghi
chúTên thiết bị SL

1 Phòng học lý thuyết 18
64 Máy chiếu 18 Đúng với

hồ sơ

Khu G

Hệ thống âm thanh 18
2

Phòng học lý thuyết 09
96 Máy chiếu 09 Đúng với

hồ sơ

Khu G

Hệ thống âm thanh 09

3
Phòng học lý thuyết 03 128

Máy chiếu 03 Đúng với
hồ sơ

Khu G

Hệ thống âm thanh 03

4 Phòng học ngoại ngữ 01
64 Máy tính,

máy chiếu
30 Đúng với

hồ sơ
Khu G

Hệ thống âm thanh 01

5 Phòng học tin học 01 160 Máy tính 39 Đúng với hồ
sơ

Khu G
Hệ thống âm thanh 01

Tổng cộng 32 2624

Thư viện, giáo trình, sách chuyên khảo

Học viện có 1 thư viện chính tại cơ sở 2, 18A1 Cộng Hoà, phục vụ cán bộ,
giảng viên, sinh viên trong toàn Học viện. 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.
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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)

Thư viện điện tử: 03 -Thư viện điện tử:

Phần mềm phục vụ người đọc trực tuyến do Học viện xây dựng. o Mua bản
quyền truy cập tại: tailieu.vn o Mua bản quyền truy cập thư viện pháp luật:
thuvienphapluat.vn

Số lượng sách giáo trình: 9078 đầu sách

Bảng 12: Danh mục giáo trình, bài giảng, sách chuyên khảo, tạp chí phục vụ ngành đào
tạo

Số
TT

Tên giáo trình Tên tác giả Nhà xuất bản Năm
XB

Số
bản

Sử dụng cho
môn học/học

phần
1 Giáo trình những

nguyên lý cơ bản của
chủ nghĩa Mác - Lê

Phạm Văn Sinh Chính trị QG
2009 9 Những

nguyên lý cơ
bản của chủ
nghĩa Mác -
Lênin

2 Đường lối cách mạng
của Đảng cộng sản
Việt Nam

Bộ GD&ĐT
Đại học kinh
tế quốc dân 2008 03

Đường lối
cách mạng của
Đảng CS Việt
nam

3 Giáo trình đường lối
CM của ĐCSVN

Nguyễn Viết
Thông Đinh

Xuân Lý
Nhà XBCT
QG

2012 30
Đường lối
cách mạng
của Đảng
CS Việt
nam

4 Giáo trình Tư tưởng
Hồ Chí Minh

Bộ GD&ĐT Chính trị QG 2013 15 Tư tưởng Hồ
Chí Minh

7 Giáo trình Tư tưởng
Hồ Chí Minh

Bộ GD&ĐT Chính trị QG 2003 490 Tư tưởng Hồ
Chí Minh

8 Vật lý đại cương
1,2,3

Lương Duyên
Bình

Giáo dục 2006 300 Vật lý đại
cương

9 Giải bài tập cơ sở vật
lý 1,2,3

Lương Duyên
Bình

Giáo dục 2001 50 Vật lý đại
cương

10 Giáo trình Giải tích
1, 2

Vũ Gia Tê TT & TT 2010 620 Toán cao cấp

11 Giáo trình Đại số Lê Bá Long TT & TT 2010 3 Toán cao cấp
12 Toán Cao cấp 1,2,3 Nguyễn Đình

Trí
Giáo dục 2015 3 Toán cao cấp

13 Bài tập toán cao cấp
1,2,3

Nguyễn Đình
Trí

Giáo dục 2015 3 Toán cao cấp

14 Giải tích 1+2 Trần Đức Long ĐH QG 2001 10 Toán cao cấp
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15 Đại số tuyến tính và
hình học giải tích

Trần Trọng Huệ Giáo dục 2009 15 Toán cao cấp

16
Bài tập đại số tuyến
tính và hình học giải
tích

Khu Quốc Anh ĐH QG 2001 15 Toán cao cấp

17 Very Easy TOEIC -
Second Edition

Anne Taylor &
Garrett Byrne

Compass
Publisher

2007 01 Tiếng Anh

18 Top Grammar 1 -
Beginner

H.Q.Mitchell MM
Publications

2007 01 Tiếng Anh

19 Top Grammar 2 -
Elementary

H.Q.Mitchell MM
Publications

2007 01 Tiếng Anh

20
Developing Skills for
the TOEIC Test.
Second Edition

Paul Edmunds &
Anne Taylor

Compass
Publisher 2007 01 Tiếng Anh

21 Top Grammar 4 -
Intermediate

H.Q.Mitchell MM
Publications

2007 01 Tiếng Anh

22 TOEIC Analyst.
Second Edition

Anne Taylor Compass
Publisher

2009 01 Tiếng Anh

23 Cơ sở lý thuyết của
quá trình hóa học

Vũ Đăng Độ Giáo dục 2009 10 Hóa học

24 Tin học đại cương Phan Thị Hà Học viện
công nghệ
BCVT

2010 03 Tin học cơ sở
1

25 Ngôn ngữ lập trình C
++

Ngô Trung Việt Giao thông
vận tải

2005 03 Tin học cơ sở

1,2

26

Bài giảng phương
pháp luận nghiên
cứu khoa học Vũ Cao Đàm

Học viện Công
nghệ BCVT 2012 03

Phương pháp
luận nghiên

cứu khoa học
27 Kỹ năng thuyết trình Harvard

Business

Press

Dân Trí,

Hà Nội

2011 05 Kỹ năng thuyết
trình

28 Kỹ năng thuyết trình Bộ môn phát
triển kỹ năng

Học viện
Công nghệ
BCVT

2012 03 Kỹ năng thuyết
trình

29 Kỹ năng làm việc
nhóm

Bộ môn phát
triển kỹ năng

Học viện Công
nghệ BCVT

2012 03 Kỹ năng làm
việc nhóm

30

Tài liệu môn học Kỹ
năng tạo lập văn bản
tiếng Việt

Bộ môn phát
triển kỹ năng

Học viện Công
nghệ BCVT 2012 03

Kỹ năng tạo lập
văn bản tiếng

Việt
31 Giáo trình Quản trị

Logistics GS. TS Đặng
Đình Đào và

cộng sự

Nhà xuất bản
tài chính

2018 01 Quản trị
Logistics

32 Nguyên lý quản trị
chuỗi cung ứng

Michael H.
Hugos

Nhà xuất bản
thế giới

2019 01 Quản trị chuỗi
cung ứng

33

Hướng dẫn tối ưu
hóa chuỗi cung ứng

Jay Fortenberry Nhà xuất bản
trí thức 2018

01 Quản trị chiến
lượcchuỗi cung

ứng

34

Operations, Logistics
and Supply Chain
Management

Henk Zijm et Springer 2019 01 Quản trị
Logistics
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35 Introduction to
Logistics Systems
Management

Gianpaolo
Ghiani

Wiley 2013 01 Quản trị
Logistics

36 Giáo trình
“Logistics –

Những vấn đề cơ
bản”

Chủ biên: PGS.
TS

Đoàn Thị Hồng
Vân

Lao động xã
hội

2010 1 Tổng quan về
Logistics

37 Giáo trình Xác suất
và thống kê

Lê Bá Long Học viện Công
nghệ BCVT

2008 03 Xác suất
thống kê

38

Bài giảng toán kỹ
thuật

Lê Bá Long Học viện Công
nghệ BCVT

2010 03 Toán kỹ thuật

39

Lý thuyết hóa học Từ Anh Phong Học viện
Công nghệ
BCVT

2011 03 Hóa học

40 Giáo trình nội bộ
“Quản trị khai thác
Cảng hàng không,
sân bay”

TS. Lê Ngô
Ngọc

Thu - ThS. Lê
Thị Hồng Minh

2017 1 Tổng quan
HKDD / Tổng
quan về CHK-

SB

41 Luật thương mại Giáo trình “Luật
thương mại”

NXB Lao
động – xã hội,

2010 5 Luật thương
mại

42 Giáo trình Cao học
Quản trị Chiến lược
– Cập nhật BSC

Hà Nam Khánh
Giao – Nguyễn

Thị
Hải Hằng -
Nguyễn
Ngọc Duy
Phương

– Bùi Nhất
Vương – Huỳnh

Quốc Tuấn –
Phạm Quang
Vinh – Trần

Ngọc Tú

Nhà xuất bản
Tài chính

2020 5 Quản trị chiến
lược

43 Giáo trình Cao học
Đàm phán ứng dụng-
Công cụ, Chiến thuật
&
Kỹ thuật

Hà Nam Khánh
Giao

Nhà xuất bản
Tài chính

2019 5

44 Giáo trình Cao học
Phương pháp Nghiên
cứu Khoa học trong
Kinh doanh- Cập nhật
SmartPLS

Hà Nam Khánh
Giao – Bùi Nhất

Vương

Nhà xuất bản
Tài chính

2019 5 Phương pháp
nghiên cứu

45 Quản trị Kinh doanh
Dịch vụ- Từ Góc nhìn
Marketing

Hà Nam Khánh
Giao, Ao Thu
Hoài,
Phạm Quang
Vinh

Nhà xuất bản
Truyền thông
Thông tin Hà

Nội

2019 5

46 An ninh và An toàn -Chủ biên: TS.
Chu Hoàng Hà
-ICAO, First

-Giáo trình nội
bộ “Nghiệp

4 An ninh và an
toàn
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Edition -2006 &
Second Edition -

2009 & Third
Edition - 2013

vụ an ninh
kiểm soát”

-DOC 9859 -
Safety

Management
Manual
(SMM)

47 Giáo trình “Kỹ năng
giao tiếp và thương
lượng trong kinh
doanh”

Chủ biên: TS.
Thái
Trí Dũng NXB

Thống kê,

2009 2 Kỹ năng giao
tiếp và thương

lượng trong
kinh doanh

48 Giáo trình Cao học
Hệ thống Thông tin
Quản trị - Từ Góc
nhìn Kinh doanh

Hà Nam Khánh
Giao

Nhà xuất bản
Tài chính

2019 5

49 Sách chuyên khảo
Tránh và Khắc phục
sai sót trong việc thực
hiện luận văn Thạc sĩ
Kinh doanh và Quản
lý tại
Việt Nam

Hà Nam Khánh
Giao

Nhà xuất bản
Tài chính

2019 5

50 Sách chuyên khảo Đo
lường chất lượng dịch
vụ tại Việt Nam- nhìn
từ phía khách hàng.

Hà Nam Khánh
Giao

Nhà xuất bản
Tài chính

2018 5

51 Giáo trình Cao học
Quản trị Kinh doanh
Quốc tế.

Hà Nam Khánh
Giao

Nhà xuất bản
Kinh tế
TPHCM

2017 5

52 Giáo trình Nghiệp vụ
Nhà hàng

Hà Nam Khánh
Giao

Nhà Xuất bản
Thống kê

2014 5

53 Quản trị Marketing
(bản dịch của
Marketing
Management- Kotler
P.
& Keller K. L.

Hà Nam Khánh
Giao (hiệu đính)

Nhà Xuất bản
Lao động – Xã

hội

2013 5

54 Nguyên lý Tiếp thị
(bản dịch của
Principles of
Marketing - Kotler P.
& Amstrong G.).

Hà Nam Khánh
Giao (hiệu đính)

Nhà Xuất bản
Lao động – Xã

Hội

2012 5

55 Giáo trình Giao Tiếp
Kinh Doanh

Hà Nam Khánh
Giao, Phạm thị
Trúc
Ly, Nguyễn thị
Quỳnh Giang

Nhà Xuất bản
Lao động – Xã

hội

2011 5

56 Giáo trình Cao học
Quản trị Kinh doanh
Quốc tế.

Hà Nam Khánh
Giao

Nhà xuất bản
Tổng hợp
TPHCM

2012 5

57 Kỹ năng làm việc –
Skills for Success
(S4S)- Tập 1.

Hà Nam Khánh
Giao

Nhà Xuất bản
Thống kê.

2004 5
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58 Kỹ năng làm việc –
Skills for Success
(S4S)- Tập 2.

Hà Nam Khánh
Giao

Nhà Xuất bản
Thống kê.

2004 5

59 Giáo trình nội bộ
“Vận tải hàng hóa
hàng không”

Nguyễn Trần
Thanh Thuần

2015 1 Nghiệp vụ vận
tải hàng hóa

60 Giáo trình “Hệ thống
thông tin quản lý”

Chủ biên: Lê
Văn Phùng

1

61 Giáo trình nội bộ:
“Hoạt động khai
thác Cảng hàng
không, sân bay”

Chủ biên:
PGS.TS. Dương

Cao Thái
Nguyên.

NXB Thế giới

2015 1 Nghiệp vụ khai
thác cảng

62 Giáo trình “Thanh
toán quốc tế”

NXB: Kinh tế
Tp. Hồ Chí

Minh,

2016 1 Thanh toán
quốc tế

63 Giáo trình nội bộ
“Bảo hiểm hàng
không”

Học viện Hàng
không Việt

Nam

2017 1 Bảo hiểm vận
tải

64 Hàng hóa nguy hiểm Dangerous
Goods

Training
Programme –
WorkBook 5

IATA -
currentedition

1 Vận tải HH

65 Giáo trình “Quản trị
chất lượng”

Chủ biên: Phan
Thăng

NXB Thống
kê

2009 1 Quản trị chất
lượng dịch vụ

66 Giáo trình:
“Nghệ thuật giao tiếp

và thương
lượng trong kinh
doanh”

Chủ biên: Thái Trí Dũng
NXB Thống
kê

1 Nghệ thuật đàm
phán và thương

lượng

67 Giáo trình “Đạo đức
kinh

doanh và văn hóa
công ty”

Chủ biên: TS.
Nguyễn Mạnh
Quân.

NXB  Đại
học Kinh tế
Quốc Dân

2015 1 Văn hóa doanh
nghiệp

68 Giáo trình “Quản trị
rủi
ro và khủng hoảng”

Đoàn Thị Hồng
Vân.

NXB Lao động
– Xã hội

2009 1 Quản trị rủi ro

69 - Introduction to
aviation insurance
and risk
management

Alexander
T.Wells.

Krieger

Publishing
Company

(2007)

2007 1 Quản trị rủi ro

70 -Giáo trình “Quản trị
Marketing”

Philip Kotler NXB Thế giới 1 Marketing

71 -Giáo trình nội
bộ“Marketing hàng
không”

Chủ biên: Dương
Cao Thái
Nguyên

NXB Thế giới 2011 1 Kỹ năng Giao
tiếp Kinh doanh

72 Kỹ năng Giao tiếp
Kinh doanh

Nguyễn Văn
Hùng (chủ biên)

(2018)..

NXB Kinh tế
TP.HCM

2018 1 Kỹ năng Giao
tiếp Kinh doanh
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73 Giao tiếp trong kinh
doanh và cuộc sống

Đoàn Thị Hồng
Vân
& Kim Ngọc
Đạt

NXB Thông
kê

2011 1 Kỹ năng Giao
tiếp Kinh doanh

74 Khái quát về hàng
không dân dụng

Dương Cao
Thái
Nguyên –
Nguyễn
Hải Quang –
Chu

Hoàng Hà

NXB Thế
giới

2011 1 Tổng quan
HKDD

75 Đạo đức kinh doanh
và văn hoá doanh
nghiệp

Phạm Quốc
Toản

Nhà xuất bản
LĐ-XH

2015

76 Quản trị bán hàng James M. Comer NXB Tổng
hợp tp HCM

2005 1

77 Bán hàng và quản trị
bán hàng

Trần Đình Hải NXB Thống
kê

2004 1

78 Giáo trình quản trị
bán hàng

Vũ Minh Đức &
Vũ Huy Thông

NXB Đại học
Kinh tế Quốc

dân

2018 1

79 The Theory and
Practice of Change
Management

John Hayes Palgrave
MacMillan,

London

2014 1

80 Tâm lý học ứng xử Lê thị Bừng,
Nguyễn Thị Vân

Hương

Giáo dục 2007 1

81 Quản trị rủi ro và
khủng hoảng

Đoàn Thị Hồng
Vân, Kim Ngọc

Đạt…

Lao động 2009 1

82 Giáo trình quản trị
rủi ro doanh nghiệp

Nguyễn Thị Liên
Hiệp, Võ Tấn

Phong…

Hồng Đức 2016 1 Quản trị rủi ro

83 Quản trị khởi nghiệp Nguyễn thị Liên
Diệp

Hồng Đức 2017 1 Quản trị học

84 Kế hoạch kinh doanh Phạm Ngọc
Thúy,..

NXB ĐHQG
TPHCM

2015 1 Quản trị học

85 Khởi nghiệp tinh gọn Eric Ries NXB Tổng hợp
TP HCM

2019 1

86 Trách nhiệm xã hội
của doanh nghiệp

Michel C., &
Francoise

NXB Tri
thức

2009 1

87 Quản trị dự án đầu tư Nguyễn Xuân
Thủy,…

NXB Lao
động

- Xã hội

2010 1 Quản trị dự án

88 Giáo trình Quản trị
chiến lược

Đoàn Thị Hồng
Vân

NXB Tổng hợp
TP HCM

2011 1 Quản trị chiến
lược

89 Giáo trình Quản trị
chiến lược

Nguyễn Ngọc
Sơn

NXB Giao dục
VN

2010 1

90 Quản trị tài chính Nguyễn Quốc
Khánh, Chu

NXB Thế
giới

2012 1 Thanh toán
quốc tế
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Hoàng Hà

91 Thương mại điện tử
căn bản

Trần văn Hòe ĐH Kinh tế
Quốc dân

2007 1 Thương mại
điện tử

92 Quản trị dịch vụ Lưu Đan Thọ,
Vương  Quốc
Huy

Tài chính 2016 1 Dịch vụ khách
hàng

93 Quản trị học Phan Thị Minh
Châu,

Nguyễn Thị Liên
Diệp, Phạm Văn

Nam, Hoàng
Lâm Tịnh

Phương
Đông

2011 1 Quản trị học

94 Quản trị học Phan Thanh và
Nguyễn Thanh

Hội

Hồng Đức 2011 1 Quản trị học

95 Quản trị học Nguyễn Hải Sản NXB Thống
kê

2005 1 Quản trị học

96 Giáo trình pháp luật
đại cương

Nguyễn Thị
Thanh

Thủy

Giáo dục 2012 1 Pháp luật đại
cương

97 Giáo trình tin học đại
cương

Nguyễn Đăng
Tỵ, Hồ Thị

Phương Nga

ĐHQG-HCM 2015 1 Tin học đại
cương

98 Giáo trình tin học đại
cương

Trần Đình
Khang,

NguyễnLinh
Giang,
ĐỗVăn Uy,
Nguyễn
Hồng Phương,

Đỗ Bá Lâm, Đỗ
ThịNgọc Quỳnh,

Đỗ Tuấn Anh

Bách Khoa Hà
Nội

1 Tin học đại
cương

99 Kinh tế vĩ mô Lê Bảo Lâm Kinh tế
TP.HCM

2014 1 Kinh tế vĩ mô

100 Kinh tế vi mô Nguyễn Như Ý -
Trần Thị Bích

Dung

Kinh tế
TP.HCM

2009 1 Kinh tế vi mô

101 Kinh tế vi mô Robert S.
Pindyck và
Daniel L.
Rubinfeld ––
2018

Kinh tế
TP.HCM

2018 1 Kinh tế vi mô

102 Kinh tế vĩ mô David Begg
Stanley

Fischer, Rudiger
Dornbusch

NXB Thống
kê

2007 1 Kinh tế vĩ mô

103 Nguyên lý kế toán Võ Văn Nhị và
cộng sự

Giao thông
vận

tải

2010 1 Nguyên lý kế
toán
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104 Giáo trình Nguyên lý
thống kê Kinh tế

NgôThịThuận,
Phạm

Vân Hùng,
Nguyễn

Hữu Ngoan

Trường Đại
học
Nông nghiệp
Hà

Nội

2006 1 Nguyên lý
thống kê Kinh

tế

105 Giáo trình Nguyên lý
thống kê Kinh tế

Trần Thị Kỳ,
Nguyễn

Văn Phúc

NXB Lao
động

2011 1 Nguyên lý
thống kê Kinh

tế
106 Giáo trình Nguyên lý

thống kê Kinh tế
Nguyễn Quyết NXB Đại học

Quốc gia
TP.HCM

2010 1 Nguyên lý
thống kê Kinh

tế
107 Giáo trình xác suất

thống kê
Tống Đình Quỳ Bách Khoa

Hà
Nội

2007 1 Xác suất thống
kê

108 English File:
Preintermediate

Latham-Koenig,
C.,
Oxenden, C., &
Seligson, P

Oxford:
Oxford
University

2012 1 Tiếng Anh

109 Lý luận và phương
pháp Giáo dục thể
thao trong nhà trường

Trịnh Trung
Hiếu

TDTT 1997 1

110 The Concept Industry
4.0: An Empirical
Analysis of
Technologies and
Applications in
Production Logistics

Christoph Jan
Bartodziej

Springer 2016 1

111 Industry 4.0:

Entrepreneurship and
Structural Change in
the
New Digital
Landscape

Tessaleno
Devezas,

João Leitão,
Askar
Sarygulov

Springer 2017 1

112 Enterprise Risk
Management Models

David L. Olson,
Desheng Dash
Wu

Springer 2017 1
Quản trị rủi ro

113 Industrial Internet of
Things:
Cybermanufacturing

Systems

Sabina Jeschke,
Christian
Brecher,
Houbing Song,
Danda B. Rawat

Springer 2016 1 Logistics trong
thương mại
điện
tử

114 Giáo trình Triết học
Mác - Lênin

Bộ giáo dục và
Đào
tạo

Bộ giáo dục
và
Đào tạo

2019 1 Triết học Mác
- Lênin

115 Giáo trình Kinh tế
chính trị Mác - Lênin

Bộ giáo dục và
Đào tạo

Bộ giáo dục
và
Đào tạo

2019 1 Kinh tế chính
trị
Mác - Lênin

116 Giáo trình Chủ nghĩa
xã hội Khoa học

Bộ giáo dục và
Đào

Bộ giáo dục
và

2019 1 Chủ nghĩa xã
hội Khoa học
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Các giáo trình chuyên khảo cho ngành Logistics và quản lý chuỗi cung ứng

tạo Đào tạo

117 Giáo trình Tư tưởng
Hồ
Chí Minh

Bộ giáo dục và
Đào
tạo

Bộ giáo dục
và
Đào tạo

2019 1 Tư tưởng Hồ
Chí
Minh

118 Giáo trình Lịch sử
Đảng
Cộng sản Việt Nam

Bộ giáo dục và
Đào
tạo

Bộ giáo dục
và
Đào tạo

2019 1 Lịch sử Đảng
Cộng sản Việt
Nam

119 Võ cổ truyền Nguyễn Thành
Ngọc

ĐHQG
Tp.HCM

2016 1 Giáo dục thể
chất

120 Thể dục Aerobic Nguyễn Kim
Quỳnh

ĐHQG HÀ
NỘI

2018 1 Giáo dục thể
chất

Số
TT

Tên giáo trình Tên tác giả Nhà xuất bản Năm
XB

Số
bản

Sử dụng cho
môn học/học

phần
1 Giáo trình Quản trị

Logistics
Đặng Đình Đào, Trần
Văn Bảo, Phạm Cảnh
Huy, Đặng thị Thúy

Hồng

Nhà xuất bản
Tài chính

2018 1 Quản trị
Logistics

2 Quản trị chuỗi cung
ứng

Đinh Bá Hùng Anh,
Lê Hữu Hoàng

Nhà xuất bản
kinh tế
TPHCM

2020 2 Quản trị chuỗi
cung ứng

3 Hướng dẫn tối ưu hóa
chuỗi cung ứng

Jay Fortenberry Nhà xuất bản
Tri thức

2018 1 Phân tích
Logistics

4 Nguyên lý quản trị
chuỗi cung ứng

Michael H. Hugos Nhà xuất bản
Thế giới

2019 1 Quản trị
chiến lược
chuỗi cung
ứng

5 Operations, Logistics
and Supply chain
management

Henk Zijm, Matthias
Klumpp, Alberto

Regattieri

Springer 2019 1 Quản trị
doanh nghiệp
Logistics

6 Giáo trình hệ thống
thông tin quản lý

Trần thị Song Minh Nhà xuất bản
đại học Kinh tế
Quốc dân

2019 1 Hệ thống
thông tin
Logistics

7 Aviation Logistics Michael Sales Kogan Page 2016 1 Logistics
Hàng không

8 The Air Logistics
Handbook: Air Freight
and the Global Supply
Chain

Michael Sales Routledge 2013 1 Logistics
Hàng không

9 Dịch vụ Logistics ở
Việt nam trong tiến
trình hội nhập quốc tế

Đặng Đình Đào, Tạ
Văn Lợi,…

Nhà xuất bản
Dân trí

2019 1 Vận hành
dịch vụ
Logistics
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10 Quản trị chuỗi cung
ứng 4.0

Nguyễn Đức Dung Nhà xuất bản
Thế giới

2019 1 Thiết kế và
vận hành
chuỗi cung
ứng

11 English for Logistics Marion Grussendorf Oxford
University
Press

2011 1 Tiếng Anh
Logistics
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2.1.3.Hoat động nghiên cứu khoa học

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 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.
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Bảng 13: Các đề tài nghiên cứu khoa học giai đoạn 2015-2020

STT Tên đề
tài

Cấp quyết định Năm nghiệm
thu

1 Nghiên cứu phát triển dịch vụ logistic trong
ngành hàng không Việt Nam đến năm 2020
và định hướng sau năm 2020 Cấp Bộ

2015

2 Tác động của vốn và lao động đến giá trị
đầu ra của doanh nghiệp vận tải đường thủy
ở Việt Nam

Tạp chí Khoa học Số 6 (45) /2015

3 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

Cơ sở 2015

4 Dự báo xuất –nhập hàng hóa qua các cảng
hàng không việt Nam

Tạp chí Kinh tế và dự
báo

Số 20- 10/2015

5 Khoa vận tải hàng không và hoạt động tổ
chức tham quan thực tế cho sinh viên tại
cảng hàng không quốc tế Cam Ranh năm
2013

Nội san Khoa Vận
tải Hàng không – Học
viện Hàng không Việt
Nam

Số 1 Tháng
1/2015

6 Khoa vận tải hàng không và hoạt động tổ
chức tham quan thực tế cho sinh viên tại
cảng hàng không quốc tế Cam Ranh năm
2013

Nội san Khoa Vận
tải Hàng không – Học
viện Hàng không Việt

Nam

Số 1 Tháng
1/2015

7 Các yếu tố tác động đến hành vi lựa chọn
phương thức vận tải hành khách liên tỉnh tại
Việt Nam

Kinh tế Châu á
Thái Bình Dương

Số cuối
ISSN 0868-3808 Tháng

4/2015
8 Giá trị vận tải và dịch vụ hàng hóa hàng

không trong GDP ở Việt Nam giai đoạn
2011-2015

Tạp chí Kinh tế và dự
báo

Số 20- 08/2016

9 Các yếu tố tác động đến hành vi lựa chọn
phương thức vận tải hành khách liên tỉnh tại
Việt Nam

Kinh tế Châu á Thái
Bình Dương

Số cuối
ISSN 0868-3808

Tháng 4/2015
10 Phát triển ga hàng hóa hàng không kéo dài:

Trường hợp cảng hàng không Quốc tế Tân
Sơn Nhất

Tạp chí Giấy GTVT Tháng 11/2016

11 Chuổi giá trị dịch vụ Logistics trong giao
thông vận tải hàng không ở Việt Nam

Tạp chí Giấy GTVT Tháng 12/2016

12 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

Cơ sở 2016

13 Mô phỏng hệ thống quản lý và lập kế hoạch
khai thác đội bay cho hãng hàng không

Cấp Bộ 2016

14 Hệ thống đèn cảnh báo thông minh cho
phòng làm việc

Cơ sở 2016
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STT Tên đề
tài

Cấp quyết định Năm nghiệm
thu

15 Xây dựng mô hình hành vi lựa chọn phương
thức vận tải hành khách liên tỉnh:  nghiên
cứu hành trình Thành phốHồ Chí Minh đi
Hà Nội

Nghiên cứu Kính tế Số 8 (459)
08/2016

ISSN 0866 7489

16 Chính sách cho doanh nghiệp vận tải hành
khách liên tỉnh : Hành trình  Thành phố Hồ
Chí Minh đi Hà Nội

Kinh tế Châu á
Thái Bình Dương

Số 475 Tháng 8/2016

17 Phương pháp nghiên cứu hành vi lựa chọn
phương thức vận tải hành khách liên tỉnh:
Nghiên cứu hành trình Thành phố Hồ Chí
minh – Thành phố Hà nội

Kinh tế Châu á

Thái Bình Dương

Số 467 Tháng 4/2016

18 Nâng cao doanh thu dịch vụ phi hàng không
của Trung tâm thương mại và dịch vụ hàng
không Đà Nẵng

Tạp chí khoa học
Lạc Hồng

Giấy xác nhận số
09/2017/GXN DHHLH

19 Phân tích và nghiên cứu mối quan hệ giữa
các yếu tố vĩ mô và vận tải hàng không đến
sự phát triển kinh tế khu vực

Tạp chí KHCN Giao
thông Vận tải

Số 27+28 -5/2018
PP:245-249

20 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

Bộ 2017

21 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

Cơ sở 2017

22 Tác động của truyền miệng điện tử đến
quyết định mua của hành khách trong thị
trường hàng không giá rẻ tại Việt Nam

Cơ sở 2017

23 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

Cơ sở 2017

24 Nâng cao hiệu quả công tác đảm bảo an toàn
hàng không đối với phục vụ hành lý cho
chuyến bay đi quốc nội

Kỷ yếu hội nghị khoa
học năm 2018
– Trường đại học

Công nghệ TP.HCM

PP:276-208
ISBN:978-604-67-

1082-0

25 Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định đầu tư
nhà ga chi phí thấp tại Việt Nam

Cơ sở 2018

26 Các yếu tố ảnh hưởng đến nhận thức về tính
công bằng của giá đối với dịch vụ bổ sung
trên chuyến bay của hãng hàng không
Vietjet Air

Nội san khoa học –
Học viện hàng

không Việt Nam
01, 41-47.

Đồng tác giả

27 Tác động của chất lượng dịch vụ đến sự hài
lòng của hành khách đối với chuyến bay nội
địa tại Việt Nam: Trường hợp ngành hàng
không giá rẻ

Tạp chí nghiên cứu Tài
chính

Marketing

Số 27,10/2018
PP:27-37
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STT Tên đề
tài

Cấp quyết định Năm nghiệm
thu

28 Tác động của truyền miệng điện tử (EWOM)
đến ý định mua vé của hành khách: Trường
hợp ngành hàng không giá rẻ tại Việt Nam

Đề tài cấp trường Chủ nhiệm

29 Nghiên cứu các yếu tố tác động đến vị thế
cạnh tranh vận tải hàng hóa của các hãng
hàng không trên thị trường vận tải hàng
không việt nam

Đề tại khoa học,

HVHKVN

Thành viên

30 Các yếu tố ảnh hưởng đến vị thế cạnh tranh
của các hãng hàng không tại việt nam –
trường hợp nghiên cứu tại vietjet air

Nội san khoa học của
Học viện Hàng không
Việt Nam

Tác giả

31 How does Authentic Leadership Influence
Employee-Organization Relationship? The
Mediating Role of
Symmetrical Internal Communication

1st Asia conference
on business and

Economic Studies 8th-9th

septemer
2018, University of
Economics HCMC.
Viet Nam

PP: 794-804
ISBN:978-604-922-

660-1

2018

32 The Evolution of Leadership Theories Nội san quý I 2019 Học
viện Hàng không Việt
Nam

Tác giả chính

33 Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài long của
người lao động trong công việc tại các
doanh nghiệp hàng không trên địa bàn thành
phố Hồ Chí Minh

Nội san quý I 2019  Học
viện Hàng  không Việt
Nam

Đồng tác giả

34 Ảnh hưởng của phong cách lãnh đạo chuyển
dạng đến cam kết tổ chức và hiệu quả thực
hiện công việccủa nhân viên tại các doanh
nghiệp trong ngành hàng không Việt nam

Nghiên cứu khoa học
cấp cơ sở - Học
viện Hàng không Việt
Nam

Chủ nhiệm đề tài

35 Các yếu tố tác động lên hành vi công dân tổ
chức định hướng dịch vụ của nhân viên tại
các doanh nghiệp ngành hàng không Việt
Nam

Tạp chí khoa học Đại
học Mở Tp.HCM,

14(1), 104-114.

Tác giả 1

36 The impact of perceived brand globalness on
consumers’ purchase intention and the
moderating role of consumer ethnocentrism:
an evidence from Vietnam

Journal of
International
Consumer

Marketing

Đăng: 07/2019

DOI:
10.1080/0896153
0.2019.1619115

37 The influence of website quality on
consumer’s e-loyalty through the mediating
role of e-trust and esatisfaction: An evidence
from online shopping in Vietnam

Uncertain Supply
Chain Management

Đăng: năm 2019

Doi:
10.5267/j.uscm.2
019.11.004

38 Attidtude and Intention to buy VietGAP
vegetables of inhabitants in HoChiMinh
City

International
Journal of

Agricultural Economics

Vol. 4, No. 3,
06/2019

PP. 125-134
39 The effect of corporate culture on the staff's

commitment in CMC Telecome Vietnam
Science Journal of

Business and
Management

Vol. 7, No. 1,
04/2019

PP. 23-32.
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STT Tên đề
tài

Cấp quyết định Năm nghiệm
thu

40 Hoàn thiện hoạt động marketing sản phẩm
LPG dân dụng của công ty cổ phần kinh
doanh khí miền Nam- Từ góc nhìn
SWOT

Tạp chí Công Thương Số 11, 06-2019 Trang
44-51.

41 Nghiên cứu về động lực làm việc của nhân
viên ngân hàng Eximbank – Chi nhánh Cộng
hòa

Tạp chí Công Thương Số 20, 11/2019
Trang 268 - 274

42 Về quyết định lựa chọn dịch vụ chăm sóc
sau sinh Momcare 24h

Tạp chí Công Thương Số 18, 10/2019
Trang 150 - 159

43 How does Authentic Leadership Influence
Employee-Organization
Relationship? The Mediating Role of
Symmetrical Internal Communication

Nghiên cứu khoa  học
cấp cơ sở - Đại học kinh

tế Hồ Chí Minh

Đồng tác giả

44 Tác động truyền miệng điện tử EWOM đến
Hình ảnh thương hiệu và Ý định mua vé của
hành khách tại Việt Nam:
Góc nhìn từ sự khác biệt giới tính

Tạp chí Khoa học Đại
học Mở TP.HCM

ISSN: 1859-3453

45 Nhận thức của hành khách đối với thông tin
an toàn trên các chuyến bay nội địa tại Việt
Nam

Đề tài NCKH sinh viên Hướng dẫn

46 The different elasticity of inbound tourism
demand in the MeKong subregion countries:
Evidence from the
Chinese market

Hội thảo
“International

Conference On
Business and

Finance 2020” -
Đại học kinh tế Hồ
Chí Minh

Đồng tác giả

47 Determinates of factors influencing job
satisfaction and organizational loyalty

Management
Science Letters

Vol 11, pp.1-10. DOI:
10.5267/j.msl.202

0.8.014

48 Affecting Savings Deposit Decision of
Individual Customers:

Empirical Evidence from
Vietnamese Commercial Banks

Journal of Asian
Finance, Economics and

Business

Vol 7 No 7, pp.
293-302.

doi:10.13106/jafe
b.2020.vol7.no7.2

93
49 Customer satisfaction of less than container

load cargo service of Logistics companies in
HoChiMinh city

Journal of Asian
Finance, Economics and

Business

Vol 7 No 8, pp. 333-
344. DOI:

10.31219/osf.io/7 xqy5.

50 Outpatient satisfaction at private general
hospitals in Ho Chi Minh City, Vietnam

Journal of Asian
Finance, Economics and

Business

Vol 7 No 7, pp.
323-334.

doi:10.13106/jafe
b.2020.vol7.no7.3 23

51 Suggested administrative management on
green purchasing behavior in Vietnam

International Journal  of
Green Economics

Vol. 14, No. 2, pp.
108-120.

DOI:
10.31219/osf.io/5 ax6b



36

STT Tên đề
tài

Cấp quyết định Năm nghiệm
thu

52 Tourists‘ satisfaction towards Bao Loc city,
Vietnam.

Journal of Asian
Finance, Economics and

Business

Vol 7 No 7, pp.
269-277.

doi:10.13106/jafe
b.2020.vol7.no7.2 69.

53 How destination image factors affect
domestic tourists revisit intention to Ba Ria
– Vung Tau province, Vietnam.

Journal of Asian
Finance, Economics and

Business

Vol 7 No 6, pp.
209-220.

doi:10.13106/jafe
b.2020.vol7.no6.2 09

54 A model of Factors Influencing Behavioral
Intention to Use Internet Banking and the
Moderating Role of
Anxiety: Evidence from Vietnam

WSEAS
Transactions on

Business and Economics

Vol. 17, May 2020, pp.
551-561, DOI:

10.37394/23207.20
20.17.54

55 Vietnamese Consumer Attitudes towards
Smartphone Advertising.

Journal of Asian
Finance, Economics and

Business
(JAFEB)

Vol. 7, No. 5, pp. 195-
204. doi:10.13106/jafe
b.2020.vol7.no5.1 95.

56 A model of Organizational Culture to
Enhancing Organizational Commitment in
The Telecom Industry: An Evidence from
Vietnam

WSEAS
Transactions on

Business and Economics

Vol. 17, April
2020, pp. 215224.

DOI:
10.37394/23207.2

020.17.23
57 Customer Satisfaction at Tiki.vn

ECommerce Platform
Journal of Asian

Finance, Economics and
Business

Vol 7 No 4, pp.
173-183.

DOI:https://doi.or
g/10.13106/jafeb.
2020.vol7.no4.17 3

58 The Effect of Emotional Intelligence on
Turnover Intention and the Moderating Role
of Perceived Organizational Support:
Evidence from the Banking
Industry of Vietnam

Sustainability
Vol. 12, No. 5, pp

1857-1882.
doi:10.3390/su12

051857.

59 Giáo trình Cao học Quản trị Chiến lược –
Cập nhật BSC

Nhà xuất bản Tài chính.
Hà Nội.

ISBN: 978-60479-
2372-4

60 A Model of Factors Affecting
Entrepreneurial Intention among Information
Technology Students in Vietnam

Journal of Asian
Finance, Economics

and Business (JAFEB)

Vol. 7, No. 8, pp. 461-
472

61 Ảnh Hưởng của Vốn Tâm Lí, Tính Cách Cá
Nhân đến Sự Gắn Kết Công Việc của
Nhân Viên Khách Sạn tại Thành Phố Hồ Chí
Minh

TẠP CHÍ KHOA
HỌC TRƯỜNG ĐẠI

HỌC TRÀ
VINH

37(1), 12-23

62 Nhân tố ảnh hưởng đến quyết định sử dụng
dịch vụ smartbanking- Nghiên cứu thực
nghiệm tại BIDV- Chi nhánh Bắc Sài gòn

Tạp chí Khoa học và
Đào tạo Ngân hàng,

Số 220, tháng
9/2020, trang 1327.
DOI: 10.31219/osf.io/a
2jdg

63 Sự hài lòng của khách hàng về chất lượng
dịch vụ hàng lẻ nhập khẩu bằng container tại
công ty Ecu Wowldwide Vietnam

Tạp chí Khoa học quốc
tế Đại học An Giang
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Cấp quyết định Năm nghiệm
thu

64 Về việc chuyển đổi hộ kinh doanh cá thể
thành doanh nghiệp tại tỉnh Bình Dương

Tạp chí Công
Thương- Bộ Công

thương,

Số 16, tháng 7-
2020, trang 214223.

DOI:
10.31219/osf.io/u rvte

65 Nhận biết và nhận thức về ngân hàng xanh
tại Việt Nam

Tạp chí Kinh tế- Kỹ thuật
Bình Dương

Số 30, tháng 6-
2020, trang 1-10. Doi:

10.31219/osf.io/r zx7w

66 Sự hài lòng của cư dân về chất lượng dịch vụ
chung cư tại The Era Town.

Tạp chí Công
Thương- Bộ Công

thương

Số 5, tháng 4-
2020, trang 249256.

Doi:
10.31219/osf.io/y tf2u.

67 Hoạt động chiêu thị ảnh hưởng đến giá trị
thương hiệu Vietjet Air.

Tạp chí Công
Thương- Bộ Công

thương

Số 4, tháng 3-
2020, trang 99107.

Doi:
10.31219/osf.io/3 fg5d

68 Sự hài lòng của sinh viên đại học về chất
lượng dịch vụ đào tạo các môn Khoa học cơ
bản tại trường Đại học Công nghệ Sài Gòn.

Tạp chí Công Thương-
Bộ Công thương

Số 4, tháng 3-2020,
trang 114-119. Doi:

10.31219/osf.io/v9
mwn.

69 Về ý định chọn học trường Cao đẳng nghề
Hòa Bình Xuân Lộc.

Tạp chí Kinh tế- Kỹ thuật
Bình Dương

Số 29, tháng 3-
2020, trang 1-11.

DOI:
10.31219/osf.io/qeptj

2.1.4.Hợp tác quốc tế trong hoạt đồng đào tạo và nghiên cứu khoa học

Nhận thức được vai trò quan trọng của hoạt động hợp tác quốc tế, ngay từ khi
thành lập Học viện đã quan tâm và chỉ đạo tăng cường hợp tác quốc tế trong lĩnh
vực đào tạo và nghiên cứu. Thời gian qua, hoạt động hợp tác quốc tế của Học viện
có chuyển biến mạnh mẽ, sâu rộng cả về chất và lượng. Học viện coi đây là một
trong những nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu để nâng cao trình độ ngoại ngữ và
chuyên môn cho đội ngũ cán bộ, nghiên cứu viên, giảng viên, sinh viên Học viện,
đồng thời cập nhật đổi mới chương trình đào tạo để tiến kịp với các chương trình
đào tạo tiên tiến, ứng dụng phương pháp đào tạo vả công nghệ ICT trong đào tạo;
góp phần cải thiện đáng kể hệ thống cơ sở vật chất của Học viện. Học viện đã có
quan hệ hợp tác với hơn 20 cơ sở nghiên cứu, trường đại học và các doanh nghiệp
thuộc 10 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới và triển khai thành công các
chương trình, dự án, hội nghị, hội thảo quốc tế.

Trong hoạt động đào tạo, Học viện đã triển khai các chương trình liên kết quốc
tế ở bậc đại học và sau đại học với các trường đại học uy tín trong khu vực.

Ngoài ra, Học viện còn tham gia hàng trăm đề tài nghiên cứu khoa học trong
nước và quốc tế trong nhiều lĩnh vực. Bên cạnh các đề tài được Ngân sách nhà
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nước tài trợ và có sự tham gia phối hợp của các trường đại học quốc tế, Học viện
còn tham gia các đề tài, dự án nghiên cứu chung do các tổ chức đa phương tài trợ
toàn bộ các chi phí nghiên cứu.
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2.2. Tóm tắt chương trình đào tạo và kế hoạch đào tạo

2.2.1. Tóm tắt chương trình đào tạo

Trên cơ sở nghiên cứu và tham khảo chương trình đào tạo ngành Logistics và
Quản lý chuỗi cung ứng của một số trường Đại học trong nước như: Đại học Giao
thông vận tải TP HCM, Đại học Kinh tế TP HCM, Đại học Ngoại thương, Đại học
Tài nguyên và Môi trường Hà nội; cũng như một số trường Đại học nước ngoài
như: Đại học RMIT của Úc, Đại học Hull của Anh, Đại học Southampton của Anh,
tổ xây dựng đề án đã xây dựng chương trình đào tạo ngành Logistics và Quản lý
chuỗi cung ứng dựa trên thế mạnh và đặc thù của Học viện Hàng không Việt nam
cũng như cập nhật với các chương trìnhtiên tiến trên thế giới.

Chương trình thực hiện theo Quy chế đào tạo đại học hệ chính quy theo hệ
thống tín chỉ áp dụng Quy chế số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15 tháng 8 năm 2007
của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo hiện hành của Học viện Hàng không Việt
nam.

Chương trình đào tạo ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng của Học
viện xây dựng bao gồm 125 tín chỉ(chưa bao gồm khối lượng kiến thức Giáo dục
thể chất, Giáo dục quốc phòng và Kỹ năng mềm) với thời gian đào tạo là 4 năm (8
học kỳ), trong đó 7 học kỳ tích lũy kiến thức tại Học viện, 1 học kỳ thực tập thực tế
tại các cơ sở và làm luận văn tốt nghiệp hoặc học môn thay thế tốt nghiệp. Chương
trình đào tạo được cấu trúc với 26 tín chỉ cho khối kiến thức giáo dục đại cương,
khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp là 89 tín chỉ (trong đó, kiến thức cơ sở
ngành: 24 tín chỉ, kiến thức ngành và chuyên ngành: 65 tín chỉ), thực tập và khóa
luận tốt nghiệp là 10 tín chỉ.

Bảng 14: Cấu trúc khối kiến thức của chương trình

STT Cấu trúc chương trình đào tạo
Tín chỉ

Tỷ lệ
Tổng số Bắt buộc Tự chọn

1. Kiến thức giáo dục đại cương 26 26 0 20.8%
1.1 Kiến thức chung 11 11 0

1.2 Toán-tin và KHTN, KHXH,NN 15 15 0

2. Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp 89 52 37 71.2%
2.1 Kiến thức cơ sở ngành 24 24 0

2.2 Kiến thức ngành 23 12 11

2.3 Kiến thức chuyên ngành 32 16 16

2.4 Kiến thức bổ trợ 10 0 10

3. Thực tập và Tốt nghiệp 10 10 0 8%
3.1 Thực tập tốt nghiệp 4 4 0

3.2 Khóa luận tốt nghiệp 6 6 0

3.3 Môn thay thế 6 6 0

Tổng cộng 125 97 28 100%
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2.2.2. Kế hoạch đào tạo:
Bảng 15: Kế hoạch đào tạo

STT Tên học phần Mã học phần Số Tín
chỉ

Lên lớp (tiết) Tự
họcLT TL/BT TH

Lý luận chính trị: 11 tín chỉ

1 Triết học Mác – Lênin THML 3 36 9 90

2 Kinh tế chính trị Mác – Lênin KTCTML 2 24 6 60

3 Chủ nghĩa xã hội khoa học CNXHKH 2 24 6 60

4 Lịch sử Đảng cộng sản Việt nam LSĐCSVN 2 24 6 60

5 Tư tưởng Hồ Chí Minh TTHCM 2 24 6 60

Khoa học tự nhiên – Khoa học xã hội – Tin học: 9 tín chỉ

6 Pháp luật đại cương PLĐC 2 24 6 60

7 Tin học đại cương THĐC 3 30 15 90

8 Lý thuyết xác suất và thống kê LTXSTK 4 45 15 120

Ngoại ngữ: 6 tín chỉ

9 Tiếng Anh 1 ENG01 3 36 9 90

10 Tiếng Anh 2 ENG02 3 36 9 90

Các học phần không tính vào tổng số tín chỉ

11 Kỹ năng mềm

12 Giáo dục thể chất

13 Giáo dục quốc phòng – An ninh

Kiến thức cơ sở ngành: 24 tín chỉ

14 Kinh tế Vi mô 32001 3 35 10 90

15 Kinh tế Vĩ mô 32002 3 35 10 90

16 Nguyên lý kế toán 32003 3 35 10 90

17 Toán dành cho kinh tế và quản trị 32004 3 35 10 90

18 Quản trị học 32005 2 20 10 60

19 Dẫn luận phương pháp nghiên cứu 32006 2 25 5 60

20 Tổng quan vận tải hàng không 32007 2 25 5 60
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STT Tên học phần Mã học phần Số Tín
chỉ

Lên lớp (tiết) Tự
họcLT TL/BT TH

21 Kinh tế vận tải hàng không 32008 3 35 10 90

22 Tài chính – Tiền tệ 32009 3 35 10 90

Kiến thức ngành: 23 tín chỉ 23

a. Học phần bắt buộc:12 tín chỉ
12

23 Quản trị Logistics 32010 3 35 10 90

24 Quản lý chuỗi cung ứng 32011 3 35 10 90

25 Kinh doanh quốc tế 32012 3 28 17 90

26 Nghiệp vụ ngoại thương 32013 3 33 12 90

b. Học phần tự chọn: 11 tín chỉ ( chọn 4 trong các môn
sau)

11

27 Tiếng Anh Logistics 32014 3 15 30 90

28 Tiếng Anh Logistics nâng cao 32015 2 8 22 60

29 Quản lý mua hàng 32016 3 35 10 90

30 Quản trị bán hàng 32017 2 20 10 60

31 Quản trị chất lượng 32018 3 35 10 90

32 Quản trị chiến lược 32019 3 35 10 90

Kiến thức chuyên ngành: 32 tín chỉ

a. Học phần bắt buộc: 16 tín chỉ
16

33 Hệ thống thông tin dịch vụ Logistics 32020 3 36 9 90

34 Phân tích Logistics 32021 2 20 10 60

35 Quản trị vận tải đa phương thức 32022 3 36 9 90

36 Quản trị kho hàng và tồn kho 32023 4 45 15 120

37 Kiến tập nghề nghiệp 32024 2 30 60

38 Thực hành nghề nghiệp 32025 2 30 60

b. Học phần tự chọn: 16 tín chỉ ( chọn 6 môn trong các môn
sau)

39 Quản trị rủi ro và an toàn trong cung
ứng

32026 3 30 15 90
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STT Tên học phần Mã học phần Số Tín
chỉ

Lên lớp (tiết) Tự
họcLT TL/BT TH

40 Nghiệp vụ giao nhận hàng hóa xuất
nhập khẩu và nghiệp vụ Hải quan

32027 3 30 15 90

41 Logistics hàng không 32028 2 20 10 60

42 Bảo hiểm vận tải 32029 3 36 9 90

43 Logistics trong thương mại điện tử 32030 2 20 10 60

44 Quản trị kênh phân phối trong
Logistics

32031 3 30 15 90

45 Quản trị doanh nghiệp Logistics 32032 3 33 12 90

46 Quản trị tài chính chuỗi cung ứng 32033 2 20 10 60

Kiến thức bổ trợ tự chọn: 10 tín chỉ
( chọn 4 môn trong các môn sau)

47 Vận tải hàng hóa hàng không 32034 2 20 10 60

48 Tối ưu hóa khai thác và lập kế hoạch 32035 2 20 10 60

49 Địa lý vận tải 32036 3 30 15 90

50 Vận hành dịch vụ Logistics 32037 2 20 10 60

51 Quản trị điều hành sản xuất 32038 3 33 12 90

52 Quản trị chiến lược chuỗi cung ứng 32039 3 33 12 90

Thực tập và tốt nghiệp : 10 tín chỉ

53 Thực tập tốt nghiệp 32040 4 60 120

54 Khóa luận tốt nghiệp 32041 6 90 180

Kiến thức thay thế Khóa luận tốt nghiệp 6

55 Mô hình Logistics và chuỗi cung ứng 32042 3 33 12 90

56 Thiết kế và vận hành chuỗi cung ứng 32043 3 33 12 90

2.2.3. Kế hoạch học tập chuẩn
Bảng 16: Kế hoạch học tập chuẩn

STT Mã học phần
THÔNG TIN MÔN HỌC

Tên học phần Số tín chỉ Mã số môn tiên
quyết

Học kỳ 1
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STT Mã học phần
THÔNG TIN MÔN HỌC

Tên học phần Số tín chỉ Mã số môn tiên
quyết

1 THML Triết học Mác - Lenin 3

2 32007 Tổng quan vận tải hàng không 2

3 32001 Kinh tế vi mô 3

4 PLĐC Pháp luật đại cương 2

5 THDC Tin học đại cương 3

6 ENG1 Tiếng Anh 1 3

7 GDQP01 Giáo dục quốc phòng 11

8 GDTC01 Giáo dục thể chất 1

TỔNG CỘNG 16

Học kỳ 2

1 KTCTML Kinh tế chính trị Mác - Lenin 2

2 LTXSTK Lý thuyết xác suất và thống kê 4

3 32002 Kinh tế vĩ mô 3 32001

4 32003 Nguyên lý kế toán 3

5 32005 Quản trị học 2

6 ENG2 Tiếng Anh 2 3 ENG1

7 GDTC02 Giáo dục thể chất 1

TỔNG CỘNG 17

Học kỳ 3

1 CNXHKH Chủ nghĩa xã hội khoa học 2

2 32004 Toán dành cho kinh tế và quản trị 3

3 32006 Dẫn luận phương pháp nghiên cứu 2

4 32009 Tài chính - tiền tệ 3

5 32010 Quản trị Logistics 3 32001, 32002

6 32012 Kinh doanh quốc tế 3 32001, 32002

7 GDTC03 Giáo dục thể chất 1

TỔNG CỘNG 16
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STT Mã học phần
THÔNG TIN MÔN HỌC

Tên học phần Số tín chỉ Mã số môn tiên
quyết

Học kỳ 4

1 TTHCM Tư tưởng Hồ chí minh 2

2 32011 Quản lý chuỗi cung ứng 3

3 32013 Nghiệp vụ ngoại thương 3 32001, 32002

4 32020 Hệ thống thông tin Logistics 3 32010, 32011

5 32024 Kiến tập nghề nghiệp 2

6

Chọn 1 môn trong 2 môn sau

32014 Tiếng Anh Logistics 3 ENG1, ENG2

32018 Quản trị chất lượng 3 32005

7 GGTC04 Giáo dục thể chất 1

TỔNG CỘNG 16

Học kỳ 5

1 LSĐCSVN Lịch sử Đảng 2

2 32008 Kinh tế vận tải hàng không 3 32001, 32002,
32007

3 32023 Quản trị kho hàng và tồn kho 4 32010, 32011

4-6

Chọn 3 môn trong 4 môn sau 8

32015 Tiếng Anh Logistics nâng cao 2 32014

32016 Quản lý mua hàng 3 32001, 32002,
32012,32013

32017 Quản lý bán hàng 2 32001, 32002,
32012,32013

32019 Quản trị chiến lược 3 32005

7 GDTC05 Giáo dục thể chất 1

TỔNG CỘNG 17

Học kỳ 6

1 32022 Quản trị vận tải đa phương thức 3 32010, 32011

Chọn 3 môn trong 4 môn sau 8

2-4 32026 Quản trị rủi ro và an toàn trong cung ứng 3
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STT Mã học phần
THÔNG TIN MÔN HỌC

Tên học phần Số tín chỉ Mã số môn tiên
quyết

32028 Logistics hàng không 2 32010, 32011

32029 Bảo hiểm vận tải 3 32012

32031 Quản trị kênh phân phối trong Logistics 3 32010, 32011

Chọn 1 môn trong 2 môn Bổ trợ sau 3

5
32036 Địa lý vận tải 3

32038 Quản trị điều hành sản xuất 3 32010, 32011

6 32025 Thực hành nghề nghiệp 2

TỔNG CỘNG 16

Học kỳ 7

1 32021 Phân tích Logistics 2 32010, 32011

Chọn 3 môn trong 4 môn sau 8

2-4

32027 Giao nhận hàng hóa XNK và nghiệp vụ HQ 3

32030 Logistics trong thương mại điện tử 2 32010, 32011

32032 Quản trị doanh nghiệp Logistics 3 32010, 32011

32033 Quản trị tài chính chuỗi cung ứng 2 32010, 32011

Chọn 3 môn trong 4 môn Bổ trợ sau 7

5-7

32034 Vận tải hàng hóa hàng không 2 32007

32035 Tối ưu hóa khai thác và lập kế hoạch 2 32010, 32011

32037 Vận hành dịch vụ Logistics 2 32010, 32011

32039 Quản trị chiến lược chuỗi cung ứng 3 32010, 32011

TỔNG CỘNG 17

Học kỳ 8

1 32040 Thực tập cuối khóa 4 Tất cả các học
phần bắt buộc

2 32041 Khóa luận tốt nghiệp 6 Tất cả các học
phần bắt buộc

Hoặc các môn học thay thế sau

3 32042 Mô hình Logistics và chuỗi cung ứng 3 Tất cả các học
phần bắt buộc
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STT Mã học phần
THÔNG TIN MÔN HỌC

Tên học phần Số tín chỉ Mã số môn tiên
quyết

4 32043 Thiết kế và vận hành chuỗi cung ứng 3 Tất cả các học
phần bắt buộc

TỔNG CỘNG 10

TỔNG CỘNG TOÀN KHÓA 125

2.2.4. Đối tượng đào tạo và điều kiện tuyển sinh

Đối tượng tuyển sinh: Học sinh đã tốt nghiệp THPT (hoặc tương đương) đạt
điểm chuẩn tuyển sinh theo quy định của Học viện.

Điều kiện tuyển sinh: Theo Quy chế của Bô Giáo dục và Đào tạo; thí sinh
tham dự và trúng tuyển trong kỳ thi tuyển sinh đại học chính quy quốc gia theo tổ
hợp xét tuyển A00, A01, D01, D96.

2.2.5. Quy mô tuyển sinh trong 3 năm

Năm 2021 Năm 2022 Năm 2023

120 120 120
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PHẦN III - ĐỀ NGHỊ VÀ CAM KẾT THỰC HIỆN

4.1.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://https://vaa.edu.vn/ .

4.2.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.

Tp.HCM, ngày tháng năm 2021

GIÁM ĐỐC

TS. Nguyễn Thị Hải Hằng


