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Đề cương môn học 
 

QUẢN LÝ CHUỖI CUNG ỨNG 
(Supply Chain Management) 

 
 
Số tín chỉ 3 ECTS  4,5 MSMH IM3021 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 

 36 139,5 30 6 0 0 36 0 0 102 

Phân bổ tín chỉ   2 0,2 0 0 0,8 0 0  

Môn không xếp 
TKB 

 

Tỉ lệ đánh giá BT: 25% TN: 0% TH: 0% KT: 0% BTL/TL: 35% Thi: 40% 

 
Hình thức đánh 
giá 

- Kiểm tra đánh giá thường xuyên: Kiểm tra tại lớp  
- Bài tập lớn (BTL): tiểu luận và thuyết trình 
- Thi cuối kỳ: tự luận 

Thời gian kiểm tra: 0 phút 

Thời gian thi 90 phút 

Môn tiên quyết - Không -  

Môn học trước - Quản lý sản xuất - IM3013 

Môn song hành - Quản lý chiến lược - IM3059 

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: 
 

Cung cấp cho học viên các kiến thức liên quan đến quản lý chuỗi cung ứng, các công cụ cơ bản để học viên có thể làm 
việc trong lĩnh vực cung ứng như hoạch định, vận hành hệ thống chuỗi cung ứng, cũng như kiểm tra hiệu quả của hệ thống. 
 

Aims: 
This course aims at introducing the fundamental knowledge of Supply chain management, Supply chain management 
strategies which help students develop supply chain plan, operate supply chain network and measure the effects of supply 
chain system. 
 

2. Nội dung tóm tắt môn học: 
 

Môn học cung cấp cho học viên các kiến thức liên quan đến quản lý chuỗi cung ứng, thành phần cơ bản trong cấu trúc 
chuỗi cung ứng như chiến lược phân phối, hợp đồng cung ứng, liên minh chiến lược, chiến lược mua và gia công ngoài, 
giá trị thông tin, cũng như sự tích hợp trong chuỗi cung ứng, học viên có thể hoạch định, vận hành hệ thống chuỗi cung 
ứng, kiểm tra hiệu quả của hệ thống. Ngoài ra, môn học còn cung cấp một số trò chơi mô phỏng để nâng cao nhận thức của 
học viên về lĩnh vực này. 
 

Course outline: 
This course introduces components in the supply chain structure such as distribution strategies, supply contracts, strategic 
alliances, procurement and outsourcing strategies, the value of information, and supply chain integration. Therefore, 
students can develop supply chain plan, operate supply chain network and measure the effects of supply chain system. 
Moreover, some simulation games are added for students’ practice. 
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3. Tài liệu học tập (References):  
Sinh viên tự học, tìm hiểu sâu hơn thông qua các tài liệu sau/ Students should conduct self-study and learn more by the 
following documents:  
 
Tài liệu chính/ Main references 
[1] Các tài liệu biên soạn của giảng viên môn học/ Lecturer’s notes 
[2] Simchi-Levi, D., Kaminsky, P. & Simchi-Levi, E. (2018). Designing and Managing the Supply Chain: Concepts, 

Strategies, and Case studies (4th ed.).  McGraw-Hill Education 
[3] Chopra, S. & Meindl, P. (2015). Supply Chain Management: Strategy, Planning, and Operation (6th ed.). Pearson 
 
Tài liệu tham khảo thêm/ Further readings 
[3] Hugos, M. (2018). Essential of Supply Chain Management (4th ed.). John Wiley & Sons 
[4] Fredendall, L. D. & Hill, D. (2016). Basics of Supply Chain Management (1st ed.). CRC Press 
[5] Russell, R. S. & Taylor, B. W. (2017). Operations and supply chain management (9th ed.). John Wiley & Sons  
[6] Russell, R. S. & Taylor, B. W. (2011). Operations Management (7th ed.). Prentice Hall 

 

4. Hiểu biết, kỹ năng, thái độ cần đạt được sau khi học môn học (Course learning 
outcome): 

 
STT Chuẩn đầu ra môn học CĐR CTĐT 

(Cấp 1) 
CĐR CTĐT 

(Cấp 2) 
Thang đo 

Bloom 

L.O.1 Phân tích giá trị thông tin trong chuỗi cung ứng 
và tích hợp chuỗi cung ứng. 

PLO1 PLO1.3 B3 

L.O.1.1 – Nhận diện cấu trúc của chuỗi cung ứng    

L.O.1.2 – Giải thích hiệu ứng lượng dư tồn kho 
(the Bullwhip effect) 

   

L.O.1.3 – Phân biệt hệ thống đẩy, hệ thống kéo và 
tích hợp 

   

L.O.2 Lựa chọn địa điểm, phân tích chiến lược phân 
phối, và phân biệt các dạng hợp đồng cung ứng. 

PLO1 PLO1.3 B3 

L.O.2.1 – Phân biệt lựa chọn địa điểm tổng kho 
theo tọa độ một chiều và tọa độ 2 chiều 

   

L.O.2.2 – Phân biệt chiến lược phân phối trực tiếp, 
phân phối qua kho trung gian 

   

L.O.2.3 – Phân tích hợp đồng cung ứng đối với 
những chi tiết chiến lược 

   

L.O.3 Phân tích mô hình liên minh chiến lược và phân 
tích việc quản lý rủi ro trong cung ứng toàn 
cầu. 

PLO1, PLO2 PLO1.3; PLO2.1; PLO2.2 B4 

L.O.3.1 – Phân tích mô hình liên minh chiến lược    

L.O.3.2 – Phân tích mô hình hỗ trợ cho quyết định 
mua hay sản xuất 

   

L.O.3.3 – Phân tích việc quản lý rủi ro trong cung 
ứng toàn cầu 

   

L.O.4 Phân tích chuỗi cung ứng. PLO1, PLO2 PLO1.3; PLO2.1; PLO2.2 B4 

L.O.4.1 – Phân tích việc quản lý tồn kho    

(*) L.O.4.2 – Phân tích tích hợp nhà cung cấp 
trong việc phát triển sản phẩm mới 

   

L.O.4.3 – Phân tích khung đo lường hiệu quả    
 

(*) Mục này chỉ áp dụng cho sinh viên chương trình Chất lượng cao. 
 

 

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

L.O.1 Demonstrate information value and supply 
chain integration. 

PLO1 PLO1.3 B3 

L.O.1.1 – Demonstrate supply chain structure    

L.O.1.2 – Demonstrate bullwhip effect    

L.O.1.3 – Demonstrate push, pull and push-pull 
systems 
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(*) This goal only applies for students of the English program. 
 

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

Tài liệu học tập theo hướng dẫn mục 3.  

Điểm tổng kết môn học được đánh giá xuyên suốt quá trình học, cơ bản gồm ba cột điểm: điểm quá trình (25%), bài tập 
lớn (35%) và điểm thi cuối kỳ (40%). 

+ Quá trình: 

• Kiểm tra tại lớp : 25% 

+ Bài tập lớn 

• Bài tập lớn (nhóm) : 35% 

+ Thi: 

• Thi cuối kỳ : 40% 
Mỗi lớp có sĩ số tối đa là 40 sinh viên. 
 

Điều kiện dự thi: 

Sinh viên được yêu cầu phải tham dự giờ giảng trên lớp ít nhất 70% (số lần được tính thông qua Kiểm tra tại lớp). Ngoài 
ra, sinh viên phải hoàn thành tất cả bài tập về nhà đúng hạn cũng như thực hiện đầy đủ các phần thuyết trình của nhóm. 
Đây là những điều kiện cần để sinh viên đạt môn học này. 
 
Sinh viên cần lưu ý thời hạn nộp bài tập. Nộp muộn sẽ không được chấp nhận nếu không có một lý do chính đáng đã được 
trình bày và phê duyệt của giảng viên trước ngày đến hạn. Bài tập nộp muộn cho phép sẽ bị trừ đi 2 điểm đối với mỗi ngày 
nộp trễ.  

 

Learning strategies and assessment scheme: 
Learning materials according to instructions in section 3. 

The final score is assessed throughout the whole course, basically consisting of three ways: process (25%), assignment 
(35%) and final exam (40%). 

+ Process: 

• In-class test : 25% 

+ Assignment 

• Assignment (group project) : 35% 

+ Exam 

• Final exam : 40% 
Each class has a maximum size of 40 students. 

L.O.2 Demonstrate location strategies, distribution 
strategies and supply contracts. 

PLO1 PLO1.3 B3 

L.O.2.1 – Demonstrate selection of warehouse 
locations by one and cross-direction 

   

L.O.2.2 – Demonstrate direct shipment distribution 
strategies, and intermediate inventory storage point 
strategies 

   

L.O.2.3 – Demonstrate contracts for strategic 
components 

   

L.O.3 Analyze strategic alliances and risk 
management in global supply chain. 

PLO1, PLO2 PLO1.3; PLO2.1; PLO2.2 B4 

L.O.3.1 – Analyze framework for strategic 
alliances 

   

L.O.3.2 – Analyze framework for buy/make 
decisions 

   

L.O.3.3 – Analyze risk management in global 
supply chain 

   

L.O.4 Analyze supply chain. PLO1, PLO2 PLO1.3; PLO2.1; PLO2.2 B4 

L.O.4.1 – Analyze inventory management    

(*) L.O.4.2 – Analyze supplier integration into 
new product development 

   

L.O.4.3 – Analyze KPIs for measurement    
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Exam criteria: 
Students are required to attend at least 70% of class time (number of in-class tests and group presentations). Students must 
also complete all assignments on time as well as complete the group presentations. These are necessary criteria for 
students to pass this course. 
Students should note the deadline for submitting assignments on Bkel. Late submissions will not be accepted without an 
appropriate reason which has approved by teacher in advance. Late submissions will be deducted 2 points for each day. 
 

6. Dự kiến danh sách Cán bộ tham gia giảng dạy (Tentative instructors): 
 

- TS. Nguyễn Thị Đức Nguyên SIM-HCMUT 
- TS. Đường Võ Hùng  SIM-HCMUT 
- PGS.TS. Huỳnh Trung Lương SOM-AIT (visiting lecturer) 

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 

TS. Nguyễn Thị Đức Nguyên 
Dr. Nguyen Thi Duc Nguyen 

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

E-mail ntdnguyen@hcmut.edu.vn 
 


