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Đề cương môn học 
 

THỐNG KÊ TRONG KINH DOANH 
(STATISTICS FOR BUSINESS) 

 
 
Số tín chỉ 3 ECTS  4,5 MSMH IM2007 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 

 36 142,0 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: 10% TN: 0% TH: 0% KT: 30% BTL/TL: 10% Thi: 50% 

 
Hình thức đánh 
giá 

 

- Kiểm tra  (BT): Bài tập trên lớp, Bài tập về 
nhà (cá nhân), bài tập online, chuyên cần,. 

- Bài tập lớn ( BTL ): Tiểu luận / Thuyết trình 
- Kiểm tra giữa kỳ ( KT ): Tự luận  
- Thi cuối kỳ (CK): Trắc nghiệm và Tự luận 

Thời gian Kiểm Tra:  60 phút  

Thời gian Thi  90 phút 

Môn tiên quyết  Không 

Môn học trước  Không  

Môn song hành  Không 

CTĐT ngành Quản lý công nghiệp 

Trình độ đào tạo Cử nhân Quản lý công nghiệp 

Cấp độ môn học 2 

Ghi chú khác  

 

1. Mục tiêu của môn học: 
 

Cung cấp cho sinh viên các kiến thức thông kê cơ bản là nền tảng cho việc học tập và nghiên cứu sâu hơn sau này. Cụ 
thể, sinh viên sẽ nắm được qui trình giải quyết một bài toán thống kê, bao gồm cả hai nội dung thống kê mô tả và thống 
kê suy diễn. Tất cả kiến thức này hầu hết được minh họa thông qua phần mềm Excel như một công cụ máy tính hiệu 
quả để giúp sinh nâng cao kỹ năng sử dụng máy tính ứng dụng trong thống kê. 

 

Aims: 

The objective is to provide knowledge of fundamental statistics that enable students to do more deeply study in the 
future. Specifically, students will be able to master the process of resolving a statistical problem, including both 
descriptive statistics and inference statistics. Almost contents of this course will be illustrated by using the Excel 
software, a effective tool, that assists learners enhance the computer using skills applied in statistics. 

 

2. Nội dung tóm tắt môn học: 
 

Các nội dung bao gồm: 
 Thống kê là gì? 
 Xác suất 
 Biến ngẫu nhiên rời rạc và phân phối xác suất 
 Biến ngẫu nhiên liên tục và phân phối xác suất 
 Lấy mẫu và phân phối mẫu 
 Ước lượng 
 Kiểm định giả thuyết thống kê 



 Phân tích tương quan và hồi qui tuyến tính 
 Chuỗi thời gian và dự báo 

Sử dụng phần mềm Excel để tính toán các tham số thống kê, xác suất, lấy mẫu, các bài tập ước lượng, phân tích tương 
quan và hồi qui tuyến tính. 
 

Course outline: 
Helping students to understanding the basis of statistical methods through the contents and excercises including 
accounting, economics, finance, marketing fields, … as follows: 

 What is statistics? 
 Probability 
 Discrete random variables and probability distributions 
 Continuos random variables and probability distributions 
 Sampling and sampling distributions 
 Estimation 
 Hypothesis testing 
 Linear correlation and regression 
 Time series analysis and forecasting 

 
Using Excel software to make calculation of statistical parameters, probabilities, sampling, and estimation excercises, …. 
 

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] Trần Bá Nhẫn, Đinh Thái Hoàng (2006). Thống kê ứng dụng trong quản trị, kinh doanh và nghiên cứu kinh tế. 

NXB thống kê.   
      [2] Hoàng Trọng chủ biên dịch (2017). Thống kê trong kinh tế và kinh doanh. NXB Kinh tế.   

Sách tham khảo 
      [3] Anderson, D.R.; Sweeney, D.J.; Williams, T.A. (2002), Statistics for Business and Economics, South-Western. 
      [4] Anderson, D. (2017). Statistics for Business and Economics. NXB 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 Nhận diện và tính toán xác suất cho biến ngẫu nhiên 

(rời rạc và liên tục)  
PLO1, PLO2 PLO1.2; PLO2.3 B3 

L.O.2 Nhận diện và tính toán khoảng ước lượng, kiểm định 
giả thuyết 

PLO1, PLO2 PLO1.2; PLO2.3 B3, B4 

L.O.3 Phác thảo mô hình hồi qui tuyến tính và tính toán dự 
báo giá trị của chuỗi thời gian 

PLO2 PLO2.3 B3, B4 

 
No. Course learning outcomes PLO 

(Level 1) 
PLO 

(Level 2) 
Bloom 
Scales 

L.O.1 Distinguish and Calculate the probability distribution of 
random variable 

PLO1, PLO2 PLO1.2; PLO2.3 B3 

L.O.2 Identifine and Calculate Interval estimation, hypothesis 
testing 

PLO2 PLO1.2; PLO2.3 B3, B4 

L.O.3 Outline simple linear regression model  and và 
Calculate forecast value of the time series 

PLO2 PLO2.3 B3, B4 

 

 

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

Tài liệu được đưa lên BKEL. 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 bốn cột điểm: điểm quá trình (10%), điểm bài tập lớn cá nhân (10%), kiểm 
tra giữa kỳ (30%) và điểm thi cuối kỳ (50%). 

 Bài tập: 10% 

 Bài tập lớn cá nhân/Tiểu luận: 10% 

 Kiểm tra giữa kỳ: 30% 

 Thi (Trắc nghiệm/Tự luận): 50% 
 

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 four components: process evaluation (10%), idividual project (10%), midterm 
evaluation (30%) and final evaluation (50%). 

 Process evaluation 10% 
 Idividual project: 10% 
 Midterm evaluation: 30% 
 Final evaluation (Quiz/Writing): 50% 

 

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. Trương Minh Chương 
- ThS. Hà Văn Hiệp 
- ThS. Võ Thị Ngọc Trân 

 

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 
 

 


