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Số tín chỉ 3 ECTS  4,5 MSMH IM4005 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 

 39 136,2 39 0 0 0 18 0 0 96 

Phân bổ tín chỉ   2,6 0 0 0 0,4 0 0  

Môn không xếp 
TKB 

 

Tỉ lệ đánh giá BT: 20% TN: 0% TH: 0% KT: 0% BTL/TL: 30% Thi: 50% 

 
Hình thức đánh 
giá 

 

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

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

Thời gian Kiểm tra 0 

Thời gian Thi 70 phút 

Môn tiên quyết  

Môn học trước -   

Môn song hành  

CTĐT ngành Quản lý công nghiệp 

Trình độ đào tạo Cử nhân Quản lý công nghiệp 

Cấp độ môn học 3 

Ghi chú khác Lớp không quá 70 SV 

* Xin xem hướng dẫn ở cuối đề cương. 

 

1. Mục tiêu của môn học: 
 

Qua môn học, sinh viên có thể hiểu các thành phần cơ bản của HTTTQL và các vấn đề cơ bản của 
việc ra quyết định đầu tư, ứng dụng CNTT vào hoạt động quản lý. Ngoài ra, SV cũng sẽ hiểu được đặc tính 
của 1 số loại HTTTQL phổ biến, cách thức và quy trình phát triển hệ thống thông tin, và các hoạt động liên 
quan đến quản lý dự án phát triển HTTTQL trong doanh nghiệp. 
 

Aims: 
Through this course, students can understand basic components of MIS and some problems in 

decision making in ICT investment for supporting management activities. Besides, students will know basic 
features of typical MIS, methods and processes of developing new information system, and related 
activities of managing an MIS project in business. 
 

2. Nội dung tóm tắt môn học: 
 

Môn học cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về những hệ thống thông tin khác 
nhau, cũng như quy trình phân tích và thiết kế hệ thống. Ngoài ra, môn học cũng giới thiệu các 
giai đoạn của việc phát triển hệ thống thông tin và cách chọn lựa một số HTTT phù hợp với doanh 
nghiệp. 
 

 



Course outline: 
This course provides fundamental knowledges about different information systems, as well as the 

process of analysing and designing an information system. Besides, this course also introduces developing 
phases of information system and selecting methods of suitable MIS for business. 
 

3. Tài liệu học tập: (viết theo chuẩn APA) 
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: 

[1] Kroenke, D.M. & Boyle, R.J. (2017). Using MIS, 9th Edition, Pearson. 

[2] Valacich, J.S. & Schneider, C. (2018). Information Systems Today: Managing the digital world, 8th 
Edition, Pearson. 

[3] SAP. (2019). Lecturer’s handouts and workshop manuals. SIM, HCMUT. 
[4] McNurlin, B., Sprague, R. & Bui, T. (2008). Information Systems Management in Practice, 8th Edition, 

Pearson. 
[5] Stair, R.M. & Reynolds, G.W. (2010). Information Systems: A Managerial Approach, 9th Edition, 

Cengage Learning. 
 

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

STT Chuẩn đầu ra môn học CĐR CT Bloom 

L.O.1 

Phân tích & ra quyết định trong quản lý PL1.2, PL2.3 B4 
L.O.1.1 – Phân tích các nguồn lực tổ chức (thông tin, công nghệ)   

L.O.1.2 – Áp dụng RQĐ trong quản lý (chọn HTTT cho tổ chức)   

L.O.2 

Hiểu về quản trị dự án HTTT và các hệ thống thông tin tổ chức PL1.3 B4 
L.O.2.1 – Áp dụng kiến thức về quản trị dự án HTTT   

L.O.2.2 – Áp dụng kiến thức về hệ quản lý chuỗi cung ứng   

L.O.2.3 – Áp dụng kiến thức về hệ hoạch định nguồn lực tổ chức   

L.O.2.4 – Áp dụng kiến thức về hệ quản lý mối quan hệ khách hàng   

L.O.3 

Phân tích và thiết kế HTTTQL PL2.3 B4 
L.O.3.1 – Nhận diện vấn đề về quy trình & dữ liệu   

L.O.3.2 – Lập biểu đồ (mô hình hóa) HTTTQL   

L.O.3.3 – Phát hiện nguyên nhân trong các bối cảnh cụ thể   

L.O.3.4 – Giải quyết vấn đề về HTTTQL   

L.O.4 

Hiểu về phương pháp phát triển và vận hành HTTTQL PL1.2, PL1.3 B4 
L.O.4.1 – Áp dụng kiến thức về Phương pháp phát triển HTTTQL   

L.O.4.2 – Áp dụng kiến thức về Điều phối nguồn lực khi triển khai   

L.O.4.3 – Áp dụng kiến thức về Cải tiến & phát triển hệ thống   

 

No. Course learning outcomes PLO Bloom 
L.O.1 Analyze and make decision in management PL1.2, PL2.3 B4 

L.O.1.1 – Analyze resources for business (technology, information)   

L.O.1.2 – Apply decision making process for investing in MIS   

L.O.2 Understand about managing an IS project and enterprise information 
systems 

PL1.3 B4 

L.O.2.1 – Apply knowledge of IS project management   

L.O.2.2 – Apply knowledge of SCM   

L.O.2.3 – Apply knowledge of ERP   

L.O.2.4 – Apply knowledge of CRM   
L.O.3 Analyze and design of an MIS PL2.3 B4 

L.O.3.1 – Identify problems in business process & data   

L.O.3.2 – Diagram of management information system    

L.O.3.3 – Discover root causes of business process problems   

L.O.3.4 – Solve MIS related problems   



L.O.4 Understand about development methods and operations of MIS PL1.2, PL1.3 B4 
L.O.4.1 – Apply knowledge of IS developing methods   

L.O.4.2 – Apply knowledge of managing MIS project   

L.O.4.3 – Apply knowledge of improving MIS project effectiveness   
 

 

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 

 Bài tập (case study trên lớp + chuyên cần): 20% 

 Bài tập lớn/ Tiểu luận: 30% 

 Thi cuối kỳ: 50%  
Điều kiện dự thi: tham dự hơn 60% giờ học LT, hoàn tất bài tập + BTL 

 

Learning strategies and assessment scheme: 
+ Learning materials were uploaded on BKEL system. Students have to download, print out and take 

them on class. Learning results will be evaluated by progress during the course. 
+ Grading requirements: 
 - Exercises (cases + attending)  :  20 % 
 - Group project/ presentation :  30 % 
 - Final exam                   :  50 % 
+ Condition for the final examination: Students should attend most of lecture hours (>60%), and 

acquire all scores of course components. 
 

 

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

- PGS. TS. Phạm Quốc Trung   Giảng viên Khoa QLCN 
- TS. Nguyễn Thanh Hùng   Giảng viên Khoa QLCN 
- ThS. Võ Thị Ngọc Trân    Giảng viên Khoa QLCN 
- ThS. Trần Thị Tuyết    Giảng viên Khoa QLCN 

 

 

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 

PGS. TS. Phạm Quốc Trung 

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

E-mail pqtrung@hcmut.edu.vn 
 


