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Đề cương môn học 

QUẢN LÝ SẢN XUẤT 
(Production and Operations Management) 

 
Số tín chỉ 3 ECTS  4,5 MSMH IM3013 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 

 36 140,3 30 3 3 0 36 0 0 102 

Phân bổ tín chỉ   2,0 0,1 0,1 0 0,8 0 0  

Môn không xếp 
TKB 

 

Tỉ lệ đánh giá BT: 10% TN: 10% TH: 0% KT: 20% BTL/TL: 20% Thi: 40% 

 
Hình thức đánh 
giá 

 

- Bài tập lớn (BTL/TL): Tiểu luận, Thuyết trình 
- Kiểm tra đánh giá thường xuyên (BT): Quiz 
- Thí nghiệm: tại PTN mô phỏng 
- Kiểm tra giữa kỳ (KT): Trắc nghiệm + Tự luận 
- Thi cuối kỳ (Thi): Trắc nghiệm + Tự luận 

Thời gian Kiểm Tra: 50 phút  

Thời gian Thi: 90 phút 

Môn tiên quyết - Không 

Môn học trước - Hệ thống sản xuất - IM2021 

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: 
 

Môn học này trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về quản lý sản xuất và điều hành trong tổ chức sản xuất công 
nghiệp cùng với các kỹ năng cơ bản giúp người học có thể thực hiện thiết kế và tổ chức vận hành hiệu quả hệ thống sản 

xuất.  
 

Aims: 
This course provides students the fundamental knowledge and skills of production and operations management in 
industrial organizations so that they have competence in designing and operating a production system efficiently. 
 

2. Nội dung tóm tắt môn học: 
 

Môn học trang bị cho học viên kiến thức cơ bản trong vận hành hệ thống sản xuất thực tế. Nội dung chính của môn học 
bao gồm: Tổng quan về quản lý sản xuất và vai trò của sản xuất, vận hành trong doanh nghiệp, Thiết kế sản phẩm, thiết kế 
công việc và đo lường định mức thời gian, chọn lựa quy trình sản xuất, bố trí mặt bằng, hoạch định tổng hợp, quản lý tồn 
kho, hoạch định nhu cầu vật tư và sắp xếp lịch trình sản xuất. 
Các kiến thức và kỹ năng của môn học được trang bị cho sinh viên thông qua các hoạt động trên lớp, thí nghiệm mô 
phỏng, bài tập và tiểu luận nhóm. 

Course outline: 

In order to prepare the fundamental knowledge and skills in production and operations domain, the main content of the 
course includes the overview of production and operations management and its contributions on organizations 
development, Product design process, Work measurement and design, Process selection, Layout strategy, Aggregate 
planning, Inventory Management, Material Requirements planning and Short-term scheduling. 
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Knowledge and essential skills regarding production and operations management are provided to students through a 
combination of simulation game, exercises, presentations and group activities. 

 
 

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 phải tự 
học, tìm hiểu sâu hơn thông qua các tài liệu sau: 

Lecture notes and other reference materials can be downloaded from BL e-learning website. Besides, students must self-
study and complete the course’s requirements by using following documents: 

 
Tài liệu chính/ Main references 
[1] Các tài liệu biên soạn của giảng viên môn học/ Lecturer’s notes 
[2] Heizer, J., Render, B. & Munson, C. (2017). Operations Management: Sustainability and Supply Chain management 

(12th ed.).  Pearson Education, Inc. 

[3] Russell, R. S. & Taylor, B. W. (2011). Operations Management (7th ed.). Prentice Hall 
 
Tài liệu tham khảo thêm/ Further readings 
[4] Russell, R. S. & Taylor, B. W. (2017). Operations and supply chain management (9th ed.). John Wiley & Sons 
[5] Ulrich, K. & Eppinger, S. (2012). Product Design and Development (5th ed.). McGraw Hill/ Irwin. (ebook) 
 

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

 
STT Chuẩn đầu ra môn học CĐR CTĐT 

(Cấp 1) 
CĐR CTĐT 

(Cấp 2) 
Thang đo 

Bloom 

L.O.1 Giải thích các khái niệm liên quan đến lĩnh vực 
quản lý sản xuất và vận hành 

PLO1, PLO2 PLO1.3 
PLO2.1 

B2 
B3 

L.O.2 Phân tích và thiết kế hệ thống sản xuất  PLO2 PLO1.3 
PLO2.1  
PLO2.2 

B2 
B4 
B3 

L.O.3 Phân tích và áp dụng các phương pháp thực hiện 
lập kế hoạch và kiểm soát sản xuất. 

PLO1, PLO2 PLO1.3 
PLO2.1 
PLO2.2 

B2 
B4 
B3 

 
No. Course learning outcome PLO (Level 1) PLO (Level 2) Bloom 

L.O.1 Demonstrate the concepts, operations strategy and 
decisions. 

PLO1, PLO2 PLO1.3 
PLO2.1 

B2 
B3 

L.O.2 Analyze and develop the basic design of 
production system 

PLO2 PLO1.3 
PLO2.1  
PLO2.2 

B2 
B4 
B3 

L.O.3 Analyze and apply various techniques in 
production planning and control. 

PLO1, PLO2 PLO1.3 
PLO2.1 
PLO2.2 

B2 
B4 
B3 

 

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. Trong giờ học, sinh viên 
được yêu cầu nghe giảng, đặt câu hỏi, và tham gia tích cực vào các hoạt động nhóm và buổi thí nghiệm tại phòng thực 
hành mô phỏng của Khoa. 

Bên cạnh các tài liệu được cung cấp, sinh viên cần tham khảo thêm các tài liệu trong và ngoài nước, và các tình huống 
thực tế tại doanh nghiệp liên quan đến chủ đề đang học. Giảng viên sẽ dành 3 giờ mỗi tuần sau giờ học để giải đáp thắc 
mắc của sinh viên. Thời gian và địa điểm cụ thể sẽ được thông báo vào đầu mỗi kỳ học. 

Sinh viên cần lưu ý thời hạn nộp bài báo cáo. Bất kỳ việc nộp trễ nào đều không được chấp nhận nếu không có lý do 
chính đáng và được sự đồng ý của giảng viên.  

Điểm môn học được đánh giá theo các tỷ lệ sau: 
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 Bài tập lớn/Tiểu luận (nhóm)   
o BTL 1    : 10% 
o BTL 2   : 10% 

 Bài tập thường xuyên (cá nhân) : 10% 
 Thí nghiệm/ Thực hành (nhóm) : 10% 
 Kiểm tra và thi 

 Kiểm tra   : 20% 
 Thi    : 40% 

 
Điều kiện dự thi: 

Sinh viên được yêu cầu phải tham dự kiểm tra giữa kỳ và thí nghiệm. 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: 
The course’s material will be uploaded to BK E-learning in the beginning of course. Students are required to print the 
document prior the class and bring it when they join the course. During class, learners mainly listen to lectures, ask 
questions and actively participate in group activities.  

Beside the lecture notes and further reading books, learners should themselves study domestic and foreign materials, 
and the practices of business enterprises relating to the topics of this course. In-charge lecturer will spend 3 hours per 
week after class for students' queries. The specific time and venue will be announced at the beginning of each new 
course. 

Students must aware of the due date of their assignment submission. Any late submission is permitted without approval 
from in-charge lecturer.  

Total grade of the course is assessed throughout the course studying, basically consisting of below components: 

 Assignment   
o Assignment 1   : 10% 
o Assignment 2   : 10% 

 Quiz - Attendance in class (AIC) : 10% 
 Simulation game   : 10% 
 Exam 

 Mid-term exam  : 20% 
 Final Exam   : 40% 

 

Final Exam Conditions:  

Students are required to attend midterm exam, simulation game. In addition, students must complete their assignments 
on time. These are the prerequisites for students to pass this course. 

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

 TS. Đường Võ Hùng 
 ThS. Huỳnh Thị Phương Lan 

 

Tentative instructors: 
 Duong Vo Hung, PhD 
 Huynh Thi Phuong Lan, MBA 

 

7. Thông tin liên hệ (Contacts): 
 

Bộ môn/Khoa phụ trách 
Faculty 

Bộ môn Quản lý Sản xuất và Điều hành - Khoa Quản lý Công nghiệp 
Department of Production and Operation Management– School of Industrial Management 

Văn phòng 
Office 

Phòng 106 Toà nhà B10, Số 268 Lý Thường Kiệt, P.14 Q.10 Tp.HCM 
Room 106 Building B10, 268 Lý Thường Kiệt Street, Ward 14, District 10, HCMC 

Giảng viên phụ trách 
Instructor 

ThS. Huỳnh Thị Phương Lan 

Điện thoại / Tel (84-028) 38 647 256 – ext. 5608 

E-mail htplan@hcmut.edu.vn 
 

 


