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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 

 27 95,7 18 9 0 0 22,5 0 0 67,5 

Phân bổ tín chỉ   1,2 0,3 0 0 0,5 0 0  

Môn không xếp 
TKB 

 

Tỉ lệ đánh giá  BT: 10% TN: 0% TH: 0% KT: 0% BTL/TL: 40% Thi: 50% 
 
Hình thức đánh 
giá 

- Bài tập (BT): Bài tập trên lớp (cá nhân) 
- Bài tập lớn (BTL/TL): Tiểu luận (nhóm) 
- Thi cuối kỳ: Tự luận 

Thời gian kiểm tra: 0 

Thời gian thi: 70 phút 

Môn tiên quyết - Không 

Môn học trước - Không  

Môn song hành - Không 

CTĐT ngành Quản lý công nghiệp 

Trình độ đào tạo Cử nhân 

Cấp độ môn học 3 

Ghi chú khác  

1. Mục tiêu của môn học: 
 

Nhận thức rõ vị trí, vai trò và những thách thức của hoạt động đổi mới sản phẩm/dịch vụ trong quá trình kinh doanh của 
doanh nghiệp. Người học có thể hiểu rõ quy trình, được trang bị một vài công cụ cơ bản liên quan đến quá trình đổi mới, 
để có thể tham gia hoặc dẫn dắt hoạt động này tại doanh nghiệp. 

Aims: 
Well awareness of position, role and challenges of product/services innovation activities in business process. Learners can 
understand the process and be practiced some basic tools related to the innovation process, to be able to participate in or 
lead a innovation team.   
 

2. Nội dung tóm tắt môn học: 
 

Đổi mới sản phẩm/dịch vụ là một chu trình phức tạp trong quản trị kinh doanh. Để quản lý hiệu quả chu trình này, nhà 
quản lý cần kết hợp kiến thức liên ngành liên quan đến marketing, chất lượng, sản xuất, tài chính, công nghệ, hệ thống 
thông tin, dự án... và hiểu rõ về hoạt động, hành vi của tổ chức với các hiểu biết liên quan đến làm việc nhóm, quản lý sự 
thay đổi... 

Môn học này dựa trên chu trình "innovation funnel" để phân tích và hướng dẫn người học thực hành từ giai đoạn fuzzy 
front end đến giai đoạn phát triển sản phẩm/dịch vụ và giới thiệu, thương mại hóa sản phẩm ra thị trường. Mỗi giai đoạn sẽ 
trang bị cho người học một số công cụ thực hành, và thông qua thực hành người học sẽ rút ra những bài học kinh nghiệm 
để tích lũy thành kỹ năng sau này. 

Course outline: 
Innovating product / services is a complex cycle in business administration. To run this cycle effectively, managers need to 
combine interdisciplinary knowledge related to marketing, quality, manufacturing, finance, technology, information systems, 
project... and understand organizational behavior with the knowledge related to teamwork, change management ... 

This course is based on cycle "innovation funnel " to analyze and guide leaner practice stage to stage from "fuzzy front end" to 
product/services development and commercialize products to market . Each phase will provide students some practical tools, 



and learning by doing. 

3. Tài liệu học tập: 
Textbook: 
[1] Tidd,J., Bessant, J. R.  (2013). Managing Innovation: Integrating Technological, Market and Organizational 
Change, 6th Edition, Wiley        
References: 
[2] Cooper , R. G. and Edgett, S. J. (2009). Product Innovation and Technology Strategy, Published by Product 
Development Institute 
[3] Griffin, A. and Somermeyer, S. (2007). The PDMA ToolBook 3 for New Product Development 
[4] Lockwood, T. (2010). Design Thinking: Integrating Innovation, Customer Experience, and Brand Value, 
Allworth Press 
[5] Dahan, E. and Hauser, J. R. (2001). Product Development - Managing a Dispersed Process, Handbook of 
Marketing 
[6] Gustafsson, A. and Johnson, M. D. (2003). Competing in a Service Economy - How to Create a Competitive 
Advantage Through Service Development and Innovation, John Wiley & Sons 
[7] Jaeger, S. R. and MacFie, H. (2010). Consumer-driven innovation in food and personal care products, 
Woodhead Publishing Limited 
[8] Utz Dornberger, J. Alfredo Suvelza G, Managing the Fuzzy Front-End of Innovation, First edition, International 
SEPT Program of the Leipzig University. 
[9] Abbie Griffin, Raymond l. Price, and Bruce a. Vojak, (2012). Serial Innovators - How Individuals Create and 
Deliver Breakthrough Innovations in Mature Firms, Stanford University Press 
[10] Kahn, Kenneth B. (2006). New product forecasting: an applied approach, American National Standard for 
Information Sciences. 

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

STT Chuẩn đầu ra môn học 
CĐR chương trình 

cấp 1 
CĐR chương trình 

cấp 2 
Bloom 

L.O.1 

Tổng quan về đổi mới sản phẩm dịch vụ PLO1, PLO2, PLO4 
PLO1.3, PLO2.1, 

PLO4 
B3 

L.O.1.1 – Liên hệ giữa sản phẩm/dịch vụ và hệ thống kinh 
doanh. 

   

L.O.1.2 – Phân biệt các dạng đổi mới, và các cấp độ đổi mới.    

L.O.1.3 – Phân biệt Đổi mới dựa trên khách hàng, đổi mới dựa 
trên công nghệ. 

   

 L.O.1.4 - Phân biệt Đổi mới đóng và đổi mới mở    

L.O.2 

Dẫn dắt một dự án Đổi mới sản phẩm dịch vụ PLO1, PLO2, PLO4 
PLO1.3, PLO2.1, 

PLO4 
B3 

L.O.2.1 – Chỉ ra Nguồn của ý tưởng đổi mới    

L.O.2.2 – Xây dựng Dự án đổi mới    

L.O.2.3 – Xây dựng Nhóm đổi mới.    
 L.O.2.4 – Giải quyết vấn đề trong đổi mới    
 L.O.2.5 - Phân tích khả thi dự án đổi mới    
 L.O.2.6 - Dẫn dắt truyền thông đổi mới    
 L.O.2.7 – Thu thập thông tin dạng laddering    
 L.O.2.8 – Phân tích dữ liệu dạng laddering    
 L.O.2.9 – Phân tích dự báo nhu cầu đối với sản phẩm/dịch vụ 

mới 
   

L.O.3 
Xây dựng Tổ chức kinh doanh định hướng khách hàng PLO1, PLO2, PLO4 

PLO1.3, PLO2.1, 
PLO4 

B4 

L.O.3.1 – Xây dựng nguồn lực  
L.O.3.2 – Xây dựng tổ chức 

   

 

No. Course learning outcomes 
Program LO 

level 1 
Program LO 

level 2 
Bloom 

L.O.1 

Product/Services Innovation Overview PLO1, PLO2, PLO4 
PLO1.3, PLO2.1, 

PLO4 
B3 

L.O.1.1 – Relate between product / services and business 
systems. 

   

L.O.1.2 – Distinguish kind of Innovation, innovation levels.    

L.O.1.3 – Distinguish Market - based innovation, technology - 
based innovation. 

   

 L.O.1.4 - Distinguish closed and open innovation    

L.O.2 Product/Services Projects Leadership PLO1, PLO2, PLO4 
PLO1.3, PLO2.1, 

PLO4 
B3 



No. Course learning outcomes 
Program LO 

level 1 
Program LO 

level 2 
Bloom 

L.O.2.1 – Point out source of innovative ideas.    

L.O.2.2 – Construct a Innovation Project.    

L.O.2.3 – Construct a Innovation Team    
 L.O.2.4 – Solve problems in innovation    
 L.O.2.5 – Analyze Feasibility in innovation    
 L.O.2.6 – Show Innovation Communication    
 L.O.2.7 – Collect data by laddering interview    
 L.O.2.8 – Analyze laddering data    
 L.O.2.9 – Analyze demand forecast for New product/servive    

L.O.3 
Design a successful customer – centric business Organization. PLO1, PLO2, PLO4 

PLO1.3, PLO2.1, 
PLO4 

B4 

L.O.3.1 – Construct Dynamics Resource.    

L.O.3.2 – Construct Organizational Models.    

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 hai cột điểm: điểm bài tập lớn (50%) và điểm thi cuối kỳ (50%). 

 Bài tập cá nhân:10% 

 Bài tập lớn  : 40% (theo nhóm) 

 Thi cuối kỳ : 50% (tự luận, 70’) 

Điều kiện dự thi: 

Sinh viên được yêu cầu phải tham dự giờ giảng trên lớp ít nhất 80%. Ngoài ra, sinh viên phải hoàn thành tất cả bài tập về 
nhà đúng hạn cũng như thực hiện đầy đủ các bài tiểu luận 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 muộn. 

Learning trategies and assessment scheme: 

Course materials are weekly posted into BKeL system. Students should download, print out, and take them to the 
class. The final grade of the course is assessed throughout the course, the overall grade consists of two parts: 
assessment during the couse (50%) and final exam (50%). 

 Personal Assignment: 10% 

 Assignment  : 40% (in groups: 1 group assignment) 

 Final exam : 50% (essay questions, 70’) 

Conditions to attend the final exam: 

Students are required to attend at least 80% of class time. In addition, students must complete all homeworks on time 
as well as complete the group assignments. These are the prerequisites for students to pass this course. 

Students should note the deadline for submitting assignments. Late submission will not be accepted unless a good 
reason has been submitted and approved by the instructor before the due date. Late submissions will be deducted 2 
points for each day of late submission. 

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

- Th.S. Huỳnh Bảo Tuân - ThS. Nguyễn Kim Anh.

 

 

 



7. Thông tin liên hệ: 
 

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 Bảo Tuân/ThS. Nguyễn Kim Anh 

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

E-mail hbtuan@hcmut.edu.vn 
 

 


