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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    

Môn không xếp 
TKB 

 

Tỉ lệ đánh giá BT: 20% TN:  TH: 0% KT: 0% BTL/TL: 20% Thi: 60% 

 
Hình thức đánh 
giá 

 

- Bài tập trên lớp, Bài tập về nhà (cá nhân ) 
- Bài tập lớn ( BTL ): Cá nhân 
- Thi: Trắc  nghiệm 

Thời gian Kiểm Tra:  

Thời gian Thi 
 
 

70 

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 2 

Ghi chú khác  

* Xin xem hướng dẫn ở cuối đề cương. 

 

1. Mục tiêu của môn học: 
 

Môn học cung cấp cho học viên khái niệm vấn đề quản lý, cách tiếp cận giải quyết vấn đề quản lý theo các góc nhìn 
khác nhau, quy trình giải quyết vấn đề quản lý và các công cụ để nhận diện và giải quyết các vấn đề quản lý trong các 
doanh nghiệp, tổ chức.  

 

Aims: 

The course provides participants with business problem concept, approach to solve business problem under different 
perspectives, business problem solving process and tools in business problem identification and solving for enterprises 
and organization.  

 

2. Nội dung tóm tắt môn học: 
 

• Giới thiệu cho sinh viên các vấn đề quản lý, phương pháp giải quyết vấn đề quản lý 
• Cung cấp cho học viên: 

o Quy trình giải quyết vấn đề quản lý  



o Các công cụ để: 
 Nhận diện, định nghĩa vấn đề quản lý 
 Phân tích, xây dựng các lời giải cho vấn đề quản lý 
 Đánh giá lựa chọn lời giải thích hợp nhất 

 

Course 
outline: 

• To introduce participants to managerial problems, problem solving approach 
• To provide participants with: 

o Problem solving process 
o Tools to: 

 Recognizing and defining managerial problems 
 Analyzing, building solutions  for managerial problems 
 Evaluating and selecting the most reasonable solution. 

 

3. Tài liệu học tập: (viết theo chuẩn APA) 
[1] Tài liệu chính 
[1] Tony Proctor (2018), Creative problem solving for managers 5nd Ed., Routledge, New York  
[2] Stephen Powell, Kenneth Baker (2014), Management Science - The art of modeling with 

spreadsheet 4th Ed.,Wiley 
Sách tham khảo 
[3] John Sterman (2017), Business Dynamics: Systems thinking and modeling for a complex world, Mc 
Graw Hill.   
 

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 Diễn giải thuật ngữ vấn đề quản lý, giải quyết vấn đề quản lý PLO1 PLO1.2 B3 
L.O.2 Xây dựng lời giải cho vấn đề quản lý PLO2 PLO1.2, 

PLO1.3 
B4 

L.O.3 Đánh giá các lời giải  PLO2 PLO2.4, 
PLO2.6 

B4 

 

 
No Course learning outcomes PLO  

(Level 1) 
PLO 

(Level 2) 
BLOOM 

L.O.1 Explain the term Business problem and business problem solving PLO1 PLO1.2 B3 
L.O.2 Construct a solution for a business problem PLO2 PLO1.2, 

PLO1.3 
B4 

L.O.3 Appraise solutions PLO2 PLO2.4, 
PLO2.6 

B4 

 
 

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, cơ bản gồm ba cột điểm: 

 

+ Bài tập:Bài tập trên lớp (cá nhân)    20% 

+ Bài tập lớn:     20% 

+ Thi:Thi cuối kỳ   60% 
 

 

Learning strategies and assessment scheme 
 
Lectures are uploaded into the elearning every week. Students will download, print and bring the lectures 
in to the class. The final score of the course will be justified during the course and includes followings: 
 



In-class Exercise (individual): 20% 
Group assignment: 20% 
Final exam: 60% 
 

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

- TS. Trương Minh Chương 
- Th. S Hà Văn Hiệp  

 

 

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 
Management Information System Section  – 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 

Trương Minh Chương 

Điện thoại / Tel (84-028) 38 647 256 – ext. 5617 

E-mail tmchuong@hcmut.edu.vn 
 

 


