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Đề cương môn học 
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(ELECTRONIC COMMERCE) 

 
 
Số tín chỉ 3 ECTS  4,5 MSMH IM3023 Học Kỳ áp dụng 

 
HK192 

Số tiết/Giờ Tổng tiết 
TKB 

Tổng giờ học 
tập/làm việc 

LT BT/TH TNg TQ BTL/TL/ 
DA 

TTNT DC/TLTN
/ LVTN 

SVTH 
 

 36 141,0 27 9 0 0 40,5 0 0 103,5 

Phân bổ tín chỉ   1,8 0,3 0 0 0,9    

Môn không xếp 
TKB 

 

Tỉ lệ đánh giá BT: 20% TN: 0% TH: 0% KT: 0% BTL/TL: 20% Thi: 60% 

 
Hình thức đánh 
giá 

- Kiểm tra đánh giá thường xuyên ( BT ): Bài 
tập trên lớp, Bài tập về nhà (nhóm, cá nhân ), 
bài tập online, chuyên cần, Tham quan. 

- Bài tập lớn ( BTL ): Tiểu luận / Thuyết trình 
- Thi cuối kỳ: Trắc nghiệm và tự luận 

Thời gian Kiểm Tra:   Không 
 

Thời gian Thi  90 phút 

Môn tiên quyết  Không 

Môn học trước  Máy tính trong kinh doanh  

Môn song hành  Không 

CTĐT ngành Quản lý công nghiệp 

Trình độ đào tạo Cử nhân Quản lý công nghiệp 

Cấp độ môn học  3 

Ghi chú khác  

 

1. Mục tiêu của môn học: 
 

Mục tiêu của môn học là cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về thương mại điện tử, những mô hình 
kinh doanh mới , xây dựng kế hoạch kinh doanh mới  dựa trên sự phát triển của công nghệ thông tin (CNTT) nhằm hỗ trợ 
các nhà quản lý trong công tác xây dựng phát triển công ty trong thời đại mới.  

Aims: 
The objective is to provide knowledge of fundamental electronic commerce, new business models, design of a E 

business project, to help the manager how to develop your company in new age. 
 

2. Nội dung tóm tắt môn học: 
 

Các mô hình và thể hiện của thương mại điện tử, các tác động lên tổ chức, ngành công nghiệp, các vấn đề chính – 
pháp lý, hạ tầng kỹ thuật và cung cấp giải pháp - trong các chiến lược phát triển thương mại điện tử. Các giải pháp công 
nghệ trong việc xây dựng các ứng dụng thương mại điện tử. 
 

Course outline: 
The course presents models and applications of e.commerce, its effects on various organizations and industries and 

the key aspects of e.commerce strategy such as legal, infrastructure and solution/application providers. Also introduced are 
technological solutions for e.commerce application development. 

 
 



3. Tài liệu học tập: 
Tài liệu học tập có thể được tải xuống từ trang BKEL (http://e-learning.hcmut.edu.vn/). Bên cạnh đó, sinh viên có thể tự 
học, tìm hiểu sâu hơn thông qua các tài liệu sau: 

Sách, giáo trình chính: 
[1] Turban, E. (2018), Electronic Commerce – Managerial perspective, Springer,  

Tài liệu tham khảo 
[2] SWILLeY (2017). Mobile Commerce: How it contrasts, Challenges anh Enhances Electronic Commerce  

CENGAGE.  
 

4. Hiểu biết, kỹ năng, thái độ cần đạt được sau khi học môn học: 
 
 

STT Chuẩn đầu ra môn học  CDR CTDT 
(cấp 1) 

CDR CTDT 
(cấp 2) 

Thang đo 
Bloom 

L.O.1 Xác định các dạng của hệ thống thương mại điện tử PLO1 PLO1.2 B3 
L.O.2 Phân tích và áp dụng các mô hình kinh doanh di động,  PLO1; 

PLO2 
PLO1.3; 
PLO2.3 

B3, B4 

 L.O.2.1 – Nhận diện các mô hình kinh doanh điện tử PLO1; 
PLO2 

PLO1.2; 
PLO2.3 

B3, B4 

 L.O.2.2 – Phân tích hoạt động tiếp thị trực tuyến PLO1; 
PLO2 

PLO1.2; 
PLO2.3 

B3, B4 

 L.O.2.3 – Phân tích hoạt động chuỗi cung ứng PLO1; 
PLO2 

PLO1.3;  
PLO2.3 

B3, B4 

 L.O.2.4 – Xây dựng đề án thương mại điện tử PLO1; 
PLO2 

PLO1.3; 
PLO2.3 

B3, B4 

L.O.3 Phân tích hoạt động Internet, các vấn đề về luật và sở hữu trí 
tuệ 

PLO1 PLO1.3 B3, B4 

 
No. Course learning outcomes PLO 

(Level 1) 
PLO 

(Level 2) 
Bloom 
Scales 

L.O.1 Define all types of e-commerce systems  PLO1 PLO1.2 B3 
L.O.2 Analyze and apply e-business model PLO1; 

PLO2 
PLO1.3; 
PLO2.3 

B3, B4 

 L.O.2.1 – Identify e-business models PLO1; 
PLO2 

PLO1.2; 
PLO2.3 

B3, B4 

 L.O.2.2 – Analyze e-marketing PLO1; 
PLO2 

PLO1.2; 
PLO2.3 

B3, B4 

 L.O.2.3 – Analyze supply chain management PLO1; 
PLO2 

PLO1.3;  
PLO2.3 

B3, B4 

 L.O.2.4 – Design e-business PLO1; 
PLO2 

PLO1.3; 
PLO2.3 

B3, B4 

L.O.3 Analyze infrastructure of internet, issue in e-commerce law PLO1 PLO1.3 B3, B4 

 

5. Hướng dẫn cách học - chi tiết cách đánh giá môn học: 
 

Tài liệu được đưa lên BKEL hàng tuần. Sinh viên tải về, in ra và mang theo khi lên lớp học. Điểm tổng kết môn học 
được đánh giá xuyên suốt quá trình học, cơ bản gồm ba cột điểm: điểm quá trình (20%), điểm bài tập nhóm (20%), và 
điểm thi cuối kỳ (60%). 

 Bài tập: 20% 

 Bài tập nhóm: 20% 

 Thi (trắc nghiệm/Viết) : 60%  
 
Điều kiện dự thi: 
Sinh viên được yêu cầu phải tham dự kiểm tra giữa kỳ và giờ giảng trên lớp ít nhất 70% (số lần được điểm danh chuyên 
cần). Ngoài ra, sinh viên phải hoàn thành các BTL/TL nhóm đúng hạn. Đây là những điều kiện cần để sinh viên đạt 
môn học này 

Learning strategies and assessment scheme: 
Course materials and syllabus are posted to BKEL. Total grade of the course is assessed throughout the course 
studying, basically consisting of three components: process evaluation (20%), group assignment (20%) and final 
evaluation (60%). 

 Process evaluation 20% 
 Group assignment: 20% 
 Final evaluation (Quiz/Writing) : 60% 



 

Final Exam Conditions:  

Students are required to attend midterm exam and at least 70% of class time (number of attendance). In addition, 
students must complete their individual projects on time. These are the prerequisites for students to pass this course. 

6. Dự kiến danh sách Cán bộ tham gia giảng dạy: 
 

- TS. Phạm Quốc Trung 
- ThS. Hà Văn Hiệp 
- ThS. Nguyễn Ngọc Bình Phương 

7. Thông tin liên hệ (Contacts): 
 

Bộ môn/Khoa phụ trách 
Faculty 

Bộ môn Hệ Thống Thông Tin Quản lý - Khoa Quản lý Công nghiệp 
Department of Management Information System – School of Industrial Management 

Văn phòng 
Office 

Phòng 103 Toà nhà B10, Số 268 Lý Thường Kiệt, P.14 Q.10 Tp.HCM 
Room 103 Building B10, 268 Lý Thường Kiệt, Ward 14, District 10, HCMC 

Giảng viên phụ trách 
Instructor 

Th.S Hà Văn Hiệp 

Điện thoại / Tel (84-028) 38 647 256 – ext. 5607 

E-mail hvhiep@hcmut.edu.vn 
 

 


