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MỤC TIÊU, CHUẨN ĐẦU RA, CƠ HỘI VIỆC LÀM 

CHUYÊN NGÀNH QUẢN TRỊ CHUỖI CUNG ỨNG 

 

1. Mục tiêu đào tạo 

1.1. Mục tiêu chung 

Đào tạo cử nhân Quản trị kinh doanh, chuyên ngành quản trị chuỗi cung ứng có 

năng lực về chuyên môn về quản trị kinh doanh, và chuyên sâu vào chức năng quản lý 

chuỗi cung ứng.  

1.2. Chuẩn đầu ra 

Sinh viên chuyên ngành Quản trị chuỗi cung ứng khi tốt nghiệp có các năng lực sau: 

1.2.1. Kiến thức 

Kiến thức cơ bản 

TT 

Mã 

CĐR 

chuyên 

ngành 

Tên chuẩn đầu ra về kiến thức cơ bản 

1 CĐR1 
Nắm vững các kiến thức nền tảng về lý luận chính trị, kinh tế - xã 

hội, kinh doanh - quản lý, kế toán - tài chính 

2 CĐR2 
Hiểu biết những kiến thức cơ bản về toán được ứng dụng trong kinh 

tế và kinh doanh 

3 CĐR3 
Nắm vững kiến thức về tổ chức, cơ cấu tổ chức, những chức năng 

chính và các yếu tố môi trường kinh doanh của tổ chức. 

Kiến thức nghề nghiệp 

TT 

Mã 

CĐR 

chuyên 

ngành 

Tên chuẩn đầu ra về kiến thức nghề nghiệp 

4 CĐR4 
Thông hiểu về các loại và việc xây dựng chiến lược kinh doanh của 

doanh nghiệp 

5 CĐR5 
Nắm bắt các quyết định cơ bản trong hoạt động quản trị ở các lĩnh 

vực chức năng của doanh nghiệp 

6 CĐR6 Thông hiểu các hoạt động cơ bản về quản lý toàn bộ chuỗi cung ứng 
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7 CĐR7 
Thông hiểu về các quyết định quản trị về các hoạt động cụ thể trên 

chuỗi cung ứng: mua sắm, logistics, phân phối, xuất nhập khẩu. 

 

1.2.2. Kỹ năng 

Kỹ năng cơ bản 

TT 

Mã 

CĐR 

chuyên 

ngành 

Tên chuẩn đầu ra về kỹ năng cơ bản 

1 CĐR8 Kỹ năng tự chủ, độc lập, sáng tạo giải quyết vấn đề 

1 CĐR9 
Kỹ năng truyền thông, giao tiếp bằng lời nói, thuyết trình, qua văn 

bản và giao dịch vớicác công cụ truyền thông (điện thoai, e-mail) 

2 CĐR10 Kỹ năng làm việc theo nhóm 

3 CĐR11 

Kỹ năng về ngoại ngữ: Có thể giao tiếp và giải quyết công việc trong 

môi trường quốc tế với trình độ tiếng Anh IELTS 4.5 (hoặc tương 

đương) trở lên 

4 CĐR12 

Sử dụng thông thạo các công cụ công nghệ thông tin, các phần mềm 

phổ thông và chuyên dụng để phục vụ cho phát triển nghề nghiệp 

(đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin nâng cao quy định 

tại Thông tư 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 03 năm 2014 của 

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông). 

Kỹ năng nghề nghiệp 

TT 

Mã 

CĐR 

chuyên 

ngành 

Tên chuẩn đầu ra về kỹ năng nghề nghiệp 

1 CĐR13 
Kỹ năng thực hiện các chức năng của nhà quản trị về Hoạch định, 

Tổ chức, Lãnh đạo, Đánh giá và Kiểm soát 

5 CĐR14 

Kỹ năng tư duy hệ thống, kỹ năng quản lý thông tin và sử dụng mô 

hình toán, kĩ năng điều hành tác nghiệp và làm việc trong môi trường 

toàn cầu. 

1.2.3. Thái độ và hành vi 
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TT 

Mã CĐR 

chuyên 

ngành 

Tiêu chuẩn đầu ra về thái độ và hành vi 

1 CĐR15 

Tuân thủ quy định pháp luật, chuẩn mực chung của xã hội và nghề 

nghiệp 

Tham gia các hoạt động cộng đồng và thực hiện trách nhiệm xã hội 

2 CĐR16 Có thái độ tích cực, đổi mới 

3 CĐR17 
Có đạo đức nghề nghiệp, biết cân nhắc và ra quyết định trên nền tảng 

lợi ích chung của các bên hữu quan. 

1.3. Cơ hội việc làm và khả năng thăng tiến 

 Cử nhân Quản trị kinh doanh, chuyên ngành quản trị chuỗi cung ứng có cơ hội 

việc làm ở mọi loại hình doanh nghiệp, thuộc mọi lĩnh vực kinh doanh, mọi quy mô, 

đặc biệt là tại những tập đoàn đa quốc gia, trong những tổng công ty lớn nơi có mạng 

lưới kinh doanh phức tạp. Cụ thể: 

Ngay sau khi ra trường, trong vòng từ 0-4 năm, cử nhân Quản trị kinh doanh, chuyên 

ngành quản trị chuỗi cung ứng có thể làm việc như: 

• Nhân viên phân tích, hoạch định nhu cầu 

• Nhân viên hoạch định sản xuất 

• Nhân viên thu mua/quản trị nguyên vật liệu 

• Nhân viên/nhà quản trị tồn kho 

• Nhân viên/nhà quản trị kho bãi, vận tảiI, phân phối 

• Chuyên viên tư vấn và phân tích chuỗi cung ứng 

Sau 5-10 năm, cử nhân Quản trị kinh doanh, chuyên ngành quản trị chuỗi cung ứngcó 

thể thăng tiến lên vị trí: 

• Nhà quản trị cung ứng 

• Nhà quản trị logistic 

• Nhà quản trị dự án 

• Nhà quản trị thông tin trên chuỗi 

• Giám đốc sản xuất 

• Giảm đốc vận tải 

• Quản lý vùng 
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Và đỉnh cao nghề nghiệp của một cử nhân Quản trị kinh doanh, chuyên ngành quản 

trị chuỗi cung ứng có thể thăng tiến lên vị trí Phó tổng giám đốc phụ trách cung 

ứng/hậu cần. 
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