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Số tín chỉ 3 ECTS  4,5 MSMH IM3051 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 

 36 141 27 9 0 0 40,5 0 0 103,5 

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

Môn không xếp 
TKB 

 

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

 
Hình thức đánh 
giá 

 

- Kiểm tra đánh giá thường xuyên (BT): Bài tập cá nhân tại lớp, 
Bài tập cá nhân về nhà 

- Bài tập lớn (BTL): Thuyết trình dự án nhóm 
- Thi cuối kỳ (Thi): Tự luận 

Thời gian Kiểm Tra: 0 

Thời gian Thi: 90 phút 

Môn tiên quyết - Không 

Môn học trước - Quản trị đại cương 
- Hành vi tổ chức 

IM1007 

IM2017 

Môn song hành - Không 

CTĐT ngành Quản lý công nghiệp 

Trình độ đào tạo Cử nhân Quản lý công nghiệp 

Cấp độ môn học 4 

Ghi chú khác  
 

1. Mục tiêu của môn học: 
Môn học “Đạo đức kinh doanh và trách nhiệm xã hộicủa doanh nghiệp (CSR)” giúp sinh viên hiểu biết về các chuẩn 
mựcđạo đức trong kinh doanh vàcác trách nhiệm xã hộimà doanh nghiệp cần thực hiện, nhờ đó sinh viên có khả năng 
đưa ra các quyết định có đạo đứctrong kinh doanh và triển khai các hoạt động CSR tại doanh nghiệp hướng tới phát 
triển bền vững. 

Course aims: 
The course “Business Ethics and Corporate Social Responsibility (CSR)” helps students understand ethical principles in 
business and social responsibilities that corporations need to take, relying on that, students are able to make ethical 
decisions in business and deploy CSR activities in corporations towards sustainable development. 

 

2. Nội dung tóm tắt môn học: 
Môn học cung cấp cho sinh viên các kiến thức căn bản liên quan đến các lý thuyết về đạo đức, đạo đức kinh doanh, 
trách nhiệm xã hội và phát triển bền vững.Ngoài ra, sinh viên có cơ hội phân tích các bài tập tình huống, thực hiện các 
dự án nhóm để áp dụng những kiến thức lý thuyết vào thực tiễn. 

Course description: 
The course provides students with basic knowledge related to theories of ethics, business ethics, CSR and sustainable 
development. In addition, students have opportunity to analyze case studies, deploy group projects to apply theoretical 
knowledge into practice. 



 
3. Tài liệu học tập (Learning resources): 

 

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] Griseri, P. & Seppala, N. (2010). Business ethics and corporate social responsibility, [S.l.]: South-Western Cengage 
Learning  
[2] David Chandler (2014), Strategic Corporate social responsibility: Stakeholders, Globalization, and Sustainable 
Value Creation, Thousand Oaks, California: SAGE 

 

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 

Phân tích các mục tiêu và các đối tượng của đạo đức kinh doanh 
và CSR 

PLO1 PLO1.3. B4 L.O.1.1: Nhận diện các nhóm đối tượng hữu quan của doanh 
nghiệp 
L.O.1.2: Phân tích các tiêu chí phát triển bền vững 

L.O.2 
Phân tích các hành vi đạo đức dựa trên các học thuyết về đạo đức 

PLO2 
PLO3 

PLO2.2.  
PLO3.2. 

B4 

L.O.2.1: Dùng các học thuyết về đạo đức để phân tích hành vi 
đạo đức 

   

L.O.3 

Phân tích đạo đức kinh doanh của doanh nhân 

PLO3 
PLO4 

PLO3.2.  
PLO4.  

B4 

L.O.3.1: Nhận diện loại quan hệ chuyên gia - khách hàng 
L.O.3.2: Nhận diện các chuẩn mực đạo đức tương ứng với các 
ngành nghề chuyên môn 
L.O.3.3: Phân tích các tình huống ra quyết định đạo đức trong 
kinh doanh 

L.O.4 

Phân tích trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp 

PLO3 
PLO4 

PLO3.2.  
PLO4.  

B4 
 

L.O.4.1: Nhận diện các trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp 
L.O.4.2: Phân tích tháp CSR của Carroll (1991) 
L.O.4.3: Áp dụng CSR vào các hoạt động chức năng của doanh 
nghiệp 
L.O.4.4: Áp dụng CSR trong doanh nghiệp dưới tác động của 
môi trường bên ngoài 

 

Knowledge, skills, attitudes to be achieved after studying the course: 

No. Course learning outcome PLO 
(Level 1) 

PLO 
(Level 2) 

Bloom 

L.O.1 
Analyze the goals and objectives of business ethics and CSR 

PLO1 PLO1.3. B4 L.O.1.1: Identify groups of stakeholders of corporation 
L.O.1.2: Analyze criteria of sustainable development 

L.O.2 
Analyze ethical behaviors by using theories of ethics PLO2 

PLO3 
PLO2.2.  
PLO3.2. 

B4 
L.O.2.1: Use theories of ethics to analyze ethical behaviors 

L.O.3 

Analyze business ethics of businessman 
PLO3 
PLO4 

PLO3.2.  
PLO4.  

B4 
L.O.3.1: Identify types of relationship between professional – client 
L.O.3.2: Identify principles of ethics corresponding to professions 
L.O.3.3: Analyze ethical decision-making situations in business 

L.O.4 

Analyze CSR of corporation 

PLO3 
PLO4 

PLO3.2.  
PLO4.  

B4 
 

L.O.4.1: Identify social responsibilities of corporation 
L.O.4.2 Analyze CSR Pyramid of Carroll (1991) 
L.O.4.3: Apply CSR in functional activities of corporation 
L.O.4.4: Apply CSR in corporation under the effect of exterior 
environment 

 
 



 

5. Hướng dẫn cách học - chi tiết cách đánh giá môn học: 
Điểm tổng kết môn học được đánh giá xuyên suốt quá trình học, cơ bản gồm 03 cột điểm: Đánh giá hoạt động cá nhân 
(40%), Đánh giá hoạt động nhóm (20%)và Đánh giá cuối kỳ (40%). 

+ Đánh giá hoạt động cá nhân (BT): 

• Bài tập cá nhân tại lớp :20%(AIC) 

• Bài tập cá nhân về nhà :20% (IHW) 

+ Đánh giá hoạt động nhóm (BTL/TL): 

• Thuyết trình dự án nhóm : 20% (GPP) 

+ Đánh giá cuối kỳ (Thi): 

• Thi cuối kỳ : 40% 

Điều kiện dự thi: 

Sinh viên tham gia tối thiểu 50%bài tập cá nhân tại lớp,có nộp bài tập cá nhân về nhà và tham gia thuyết trình dự án 
nhóm. 

Learning strategies and assessment scheme: 
The final score is assessed throughout the whole course, basically consisting of three ways: Individual evaluation 
(40%), Group evaluation (20%), and Final evaluation (40%). 

+ Individual evaluation (Exercise): 

• Individual in-class test : 20%(AIC) 

• Individual homework : 20%(IHW) 

+ Group evaluation (Assignment): 

• Group project presentation : 20%(GPP) 

+ Final evaluation (Exam): 

• Final exam : 40% 

Exam criteria: 

Students are required to finish at least 50% of individual in-class tests, submit individual homework and participate in 
group project presentation. 

 

6. Dự kiến danh sách Cán bộ tham gia giảng dạy (Tentative instructors): 
- TS. Lê Thị Thanh Xuân   SIM-HCMUT 

- ThS. Huỳnh Thị Minh Châu  SIM-HCMUT 

- TS. Võ Tấn Phong    Thỉnh giảng 
 

 

7. Thông tin liên hệ (Contacts): 
 

Bộ môn/Khoa phụ trách 
Faculty 

Bộ môn Tiếp Thị và Quản lý - Khoa Quản lý Công nghiệp 
Department of Marketing and Management– School of Industrial Management 

Văn phòng 
Office 

Phòng 107 Toà nhà B10, Số 268 Lý Thường Kiệt, P.14 Q.10 Tp.HCM 
Room 107 Building B10, 268 Ly Thuong Kiet Street, Ward 14, District 10, HCMC 

Giảng viên phụ trách 
Instructor 

Lê Thị Thanh Xuân  

Điện thoại / Tel (84-028) 38 647 256 – ext. 5613 

E-mail htmchau@hcmut.edu.vn 
 

 
 

 


