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Số tín chỉ 3 ECTS  4,5 MSMH IM4007 Học Kỳ áp dụng 

 
HK191 

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  140,7 27 9 0 0 40.5 0 0 103,5 

Phân bổ tín chỉ   1,8 0,3 0 0 0,9 0 0  

Môn không xếp 
TKB 

 

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

 
Hình thức đánh 
giá 

 

- Kiểm tra đánh giá thường xuyên (BT): Bài tập trên lớp 
(20%) 

- Bài tập lớn (BTL): Thuyết trình  
- Thi cuối kỳ: Trắc nghiệm + Tự luận  

Thời gian kiểm tra: 
 

0 phút 

Thời gian thi: 70 phút 

Môn tiên quyết - Không 

Môn học trước - Tiếp thị căn bản 
- Kế toán tài chính 
- Quản lý sản xuất 
- Quản lý nhân sự 
- Tài chính doanh nghiệp 

- IM2009 
- IM1015 hoặc IM2001 
- IM3013 
- IM3055 
- IM3005 

Môn song hành - Không 

CTĐT ngành Quản lý công nghiệp 

Trình độ đào tạo Cử nhân  

Cấp độ môn học 4 

Ghi chú khác  

 

1. Mục tiêu của môn học: 

Môn học này cung cấp cho Sinh viên kỹ năng phân tích và tổng hợp các kiến thức đã học để lập KHKD cho một DN thực tế. 
Việc thu thập thông tin từ nội bộ doanh nghiệp và thông tin từ môi trường kinh doanh bên ngoài để lập KHKD giúp SV nhận 
dạng mối liên kết giữa các chức năng trong một doanh nghiệp như tiếp thị, sản xuất, nhân sự và tài chính. Từ đó, sinh viên sẽ 
học cách viết một bản kế hoạch kinh doanh hiệu quả nhằm đạt được mục tiêu kinh doanh của doanh nghiệp.  

Aims: 

This course guides students to analyse and synthesize the knowledge from previous courses to develop a business plan for a 
chosen company. The process of collecting and analyzing information of the company as well as of the external environment 
helps students identify the relationship among a company’s functions such as marketing, manufacturing, human resources, and 
finance. Then, the course will guide students to write an effective business plan to achieve the goals.   

2. Nội dung tóm tắt môn học: 

Môn học này bao gồm các kiến thức tổng hợp liên quan đến quá trình thu thập, tổng hợp và phân tích thông tin từ nội bộ doanh 
nghiệp và môi trường kinh doanh bên ngoài. Từ đó, dựa vào mục tiêu kinh doanh của doanh nghiệp, các kế hoạch chi tiết bao 
gồm kế hoạch tiếp thị, kế hoạch sản xuất/ vận hành, kế hoạch nhân sự, kế hoạch tài chính sẽ được thiết lập. Ngoài ra, các nội 
dung liên quan đến trách nhiệm xã hội, phát triển bền vững cũng sẽ được đề cập.  
 

Course outline: 

This course includes the integrated knowledge relating to collecting, synthesizing and analyzing data from the company and 
the external environment. Then, based on the company’s goals, four individual plans (marketing plan, manufacturing plan/ 
operation plan, human resources plan, and financial plan) will be written. Besides, corporate social responsibility and 



sustainability development will be mentioned. 
 

3. Tài liệu học tập: 
Tài liệu học tập có thể được tải xuống từ trang BKEL (http://e-learning.hcmut.edu.vn/). Các slide bài giảng được cập nhật 
hàng tuần theo tiến độ học tập trên lớp. Bên cạnh đó, sinh viên có thể tự học, tìm hiểu sâu hơn thông qua các tài liệu sau: 

Sách giáo khoa (Textbook): 

[1] Phạm Ngọc Thúy, Phạm Tuấn Cường, Lê Nguyễn Hậu và Võ Thị Thanh Nhàn (2012). Kế hoạch kinh doanh. NXB Đại 
học Quốc gia 

[2] Abrams, R. M. (2019). The successful business plan: secrets & strategies. The Planning Shop.  

[3] Scarborough, N. M. (2015). Entrepreneurship and effective small business management. Pearson Higher Ed. 

Tài liệu tham khảo (References) 

[1] Swanson, L. A. (2017). Business Plan Development Guide. OPENPRESS. USASK. CA. 
 

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

STT Chuẩn đầu ra môn học CĐR CTĐT  
(cấp 1) 

CĐR CTĐT  
(cấp 2) 

Thang đo Bloom 

L.O.1 Thu thập, tổng hợp và phân tích, thông tin từ nội bộ 
doanh nghiệp và từ môi trường kinh doanh vĩ mô 

PLO2 PLO2.1 B4 

L.O.2 Xây dựng kế hoạch cho từng bộ phận chức năng trong 
một doanh nghiệp 

PLO1 PLO1.2, PLO1.3 B5, B6 

L.O.3 Thể hiện khả năng làm việc đội nhóm, thuyết trình PLO3 PLO3.2 B4, B5 

 

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

L.O.1 Collect, synthesize and analyze data from company 
and external environment 

PLO2 PLO2.1 B4 

L.O.2 Evaluate and develop functional plans (marketing 
plan, manufacturing plan/ operation plan, human 
resources plan, and financial plan) 

PLO1 PLO1.2, PLO1.3 B5, B6 

L.O.3 Demonstrate teamwork and professional presentation 
skills 

PLO3 PLO3.2 B4, B5 

  

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

Tài liệu được đưa lên BKEL hàng tuần. Điểm tổng kết môn học được đánh giá xuyên suốt quá trình học, cơ bản gồm hai 
cột điểm: điểm quá trình (60%) và điểm thi cuối kỳ (40%). 

+ Quá trình: 

• Kiểm tra tại lớp (cá nhân) : 20% 
+ Bài tập lớn 

• Bài tập lớn (nhóm) : 40% 
+ Thi: 

• Thi cuối kỳ : 40% 
 

Điều kiện dự thi: 

Sinh viên được yêu cầu phải tham dự giờ giảng trên lớp ít nhất 70% (số lần kiểm tra tại lớp và trình bày bài tập nhóm). Ngoài 
ra, sinh viên phải hoàn thành tất cả bài tập lớn 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 trên Bkel. 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 2 điểm đối với mỗi 
ngày nộp trễ.  
 

Learning trategies and assessment scheme: 

 

The final score is assessed throughout the whole course, basically consisting of three ways: process (20%), assignment (40%) 



and final exam (40%). 

+ Process: 

• In-class test (individuals) : 20% 
+ Assignment 

• Group project : 40% 
+ Exam 

• Final exam : 40% 
 
Exam criteria: 
Students are required to attend at least 70% of class time (number of in-class tests and group assignment). 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 been approved by teacher in advance. Late submissions will be deducted 2 points per day. 
 

6. Dự kiến danh sách Cán bộ tham gia giảng dạy (Tentative instructors): 
- ThS. Bùi Huy Hải Bích      SIM-HCMUT 
- ThS. Phạm Tiến Minh     SIM-HCMUT 
- ThS. Hàng Lê Cẩm Phương    SIM-HCMUT 

 
 

7. Thông tin liên hệ (Contacts): 
 

Bộ môn/Khoa phụ trách 
Faculty 

Bộ môn Tài chính - Khoa Quản lý Công nghiệp 
Department of Finance – School of Industrial Management 

Văn phòng 
Office 

Phòng 104 Toà nhà B10, Số 268 Lý Thường Kiệt, P.14 Q.10 Tp.HCM 
Room 104 Building B10, 268 Lý Thường Kiệt, Ward 14, District 10, HCMC 

Giảng viên phụ trách 
Instructor 

Bùi Huy Hải Bích 

Điện thoại / Tel (84-028) 38 647 256 – ext. 5614 

E-mail bhhbich@hcmut.edu.vn 

 


