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Đề cương môn học 
 

CHUYÊN ĐỀ HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ 
(MIS FOR SMEs TOPIC) 

 
Số tín chỉ 2 ECTS  3,0 MSMH IM4017 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 

 24 94,7 18 6 0 0 27 0 0 69 

Phân bổ tín chỉ   1,2 0,2 0 0 0,6    

Môn không xếp 
TKB 

 

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

 

- Kiểm tra giữa kỳ (KT): trắc nghiệm 
- Thi cuối kỳ (Thi): Trắc nghiệm 
- Bài tập lớp (BTL/TL): Phân tích hệ thống MIS trong 

doanh nghiệp 
- Bài tập (BT): Bài tập cá nhân làm tại lớp 

Thời gian Kiểm Tra 50 phút 

Thời gian Thi 50 phút 

Môn tiên quyết   

Môn học trước Hệ thống thông tin quản lý IM4005 

Môn song hành Không 

CTĐT ngành Quản Trị Kinh Doanh/Quản Lý Công Nghiệp 

Trình độ đào tạo Cử nhân Quản lý công nghiệp 

Cấp độ môn học 4 

Ghi chú khác  

* Xin xem hướng dẫn ở cuối đề cương. 

 

1. Mục tiêu của môn học: 
 

Hệ thống thông tin đã phát triển với một tốc độ nhanh chóng kể từ khi được giới thiệu vào những năm 1950. Tuy 
nhiên, các doanh nghiệp lớn có thể nắm bắt các xu hướng trong hệ thống thông tin và đầu tư hệ thống thông tin tương 
đối dễ dàng, còn doanh nghiệp nhỏ và vừa cần có cách tiếp cận hệ thống thông tin riêng với các nguồn lực rất hạn chế.  

Mục tiêu của môn học là để các sinh viên tiếp cận với những nguyên tắc lý thuyết cùng những ứng dụng thực tế hệ 
thống thông tin quản lý trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa, một bộ phận quan trọng tạo động lực cho nền kinh tế và 
chiếm hơn 95% số doanh nghiệp đăng ký, nhưng có những đặc điểm rất khác biệt so với doanh nghiệp lớn. Khi kết 
thúc môn học, các sinh viên sẽ có được kiến thức và các kỹ năng căn bản để có thể triển khai hệ thống thông tin quản 
lý trong doanh nghiệp nhỏ và vừa. 

 

Aims: 

Information systems have evolved at a rapid pace ever since their introduction in the 1950s. However, large enterprises 
can capture trends in information systems and invest in information systems relatively easily, while small and medium 
enterprises need to have their own information system approach to their very limited resources. 

The objective of the course is to expose learners to both the theoretical principles and the practical applications of MIS 
in SMEs, an important sector, a driving force in the economy covering more than 95% registered businesses which 
have special characteristics different from large businesses. Upon completion of the course, learners will have gained 
the knowledge and basic skills necessary for conducting the MIS for SMEs. 

 

2. Nội dung tóm tắt môn học: 
 

Môn học được thiết kế thành 3 phần chính. Trong đó phần 1 sẽ đề cập đến các đặc điểm của DNNVV, các lợi ích mà hệ 
thống thông tin quản lý (HTTTQL) có thể tạo ra cho các DNNVV. Trong phần 2 sẽ trình bày phương cách để các 



DNNVV lựa chọn chiến lược, lập kế hoạch và dự án triển khai HTTTQL. Phần 3 giới thiệu về quản lý và duy tu 
HTTTQL trong DNNVV. 

 

Course outline: 
The course is organized in 3 parts. The first part concentrates on characteristics of SMEs and benefits that MIS can 

bring to SMEs. In the 2nd part, approach for SMEs to make strategy, select, plan MIS project. The third part is about the 

management and maintence of MIS in SMEs. 
 

3. Tài liệu học tập: 

Sách, giáo trình chính: 
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[5] Wang S., Wang H. (2012), Information Systems Analysis and Design, Universal Publishers. 
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Enterprises, State of Art of IS Research in SMEs, Springer, NY. 
 

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 Giải thích DNNVV  PLO1 PLO1.3 B4 
L.O.2 Phân tích vai trò và khả năng của CNTT/MIS trong bối cảnh DNNVV PLO1, 

PLO2 
PLO1.3, 
PLO2.6 

B4 

L.O.3 Phân tích nhu cầu kinh doanh của DNNVV, chiến lược CNTT và công 
nghệ trong DNNVV 

PLO1, 
PLO2 

PLO1.2, 
PLO2.6 

B4 

L.O.4 Phân tích việc quản lý nguồn tài nguyên IT, thông tin, tri thức và bảo trì 
hệ thống MIS 

PLO2 PLO2.6 B4 

 
No Course learning outcomes PLO  

(Level 1) 
PLO 

(Level 2) 
BLOOM 

Scale 
L.O.1 Explain SMEs PLO1 PLO1.3 B4 
L.O.2 Analyze the roles and capabilities of IT/MIS in SMEs context PLO1, 

PLO2 
PLO1.3, 
PLO2.6 

B4 

L.O.3 Analyze business requirements of SMEs, the IT strategy and 
technology in SMEs 

PLO1, 
PLO2 

PLO1.2, 
PLO2.6 

B4 

L.O.4 Analyze the IT resource, information,knowledge management  and a 
MIS maintenance 

PLO2 PLO2.6 B4 

 

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

Môn học được thiết kế để trang bị kiến thức cơ bản và khả năng ứng dụng các kiến thức đã học vào thực tiễn. Do đó, 
sinh viên được yêu cầu đọc tài liệu, thảo luận trên lớp và làm các bài tập nhóm hay thuyết trình trên lớp. Sinh viên 
được khuyến khích giải quyết các tình huống thực tiễn quản lý các DNNVV. 
Cách đánh giá: 
- Kiểm tra: trắc nghiệm, 60 phút – Tập trung vào các lý thuyết và bài tập nhỏ 
- Thi: Trắc nghiệm, 70 phút - Tập trung vào các lý thuyết và bài tập nhỏ 
- BTL/TL (làm theo nhóm): Phân tích hệ thống thông tin quản lý trong doanh nghiệp. Sinh viên chọn một hệ thống cụ 
thể và tiến hành phân tích để nhận diện hệ thống, cách thức quản lý, khai thác hệ thống, cải tiến hệ thống. 
 
 



STT Chi tiết thành phần CĐR MH được đánh giá Tỉ lệ đánh giá 

1 Bài tập tại lớp BT L.O.1.1, L.O.1.2, L.O.1.3, L.O.1.4 10% 

2 Kiểm tra giữa kỳ KT L.O.1.1, L.O.1.2, L.O.1.3, L.O.1.4, 
L.O.2.1, L.O.2.2, L.O.2.3 

40% 

3 Bài tập lớn BTL/TL L.O.3.1, L.O.3.2, L.O.3.3, L.O.3.4 10% 

4 Thi cuối kỳ Thi L.O.3.1, L.O.3.2, L.O.3.3, L.O.3.4, 
L.O.4.1, L.O.4.2, L.O.4.3, L.O.4.4 

40% 

 

Learning Strategies & Assessment Scheme: 
 The course is designed to improve basic knowledge and capability to apply the knowledge into practice. Hence, 
students are required to read documents, discuss and perform group exercises or presentation in class. Students are 
encouraged to solve practical cases of SME management. 
 Grading: 

o Mid-term choice test: 60 minutes – Focusing on theories and exercises 

Final choice exam: 70 minutes – Focusing on theories and exercises 
o Minor project (working in group): MIS analysis – Students choose a specific MIS and analyze to define, 

manage, exploit and improve the system.  
 

6. Dự kiến danh sáchCán bộ tham gia giảng dạy: 
 

- TS. Trương Minh Chương 

- ThS. Nguyễn Ngọc Bình Phương 

- ThS. Võ Thị Ngọc Trân 
 

 

7. Thông tin liên hệ (Contacts): 
 

Bộ môn/Khoa phụ 
tráchFaculty 
 

Bộmôn 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 

ThS. Võ Thị Ngọc Trân 

Điện thoại / Tel 028 38647 256 (ext. 5607) 

E-mail vtntran@hcmut.edu.vn 
 


