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I. SỰ CẦN THIẾT PHẢI XÂY DỰNG ĐỀ ÁN 

1.1. Giới thiệu về cơ sở đào tạo  

Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương được thành lập theo Quyết định 

số 1750/QĐ-TTg ngày 21/09/2010 của Thủ tướng Chính phủ trên cơ sở nâng cấp Trường 

Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương. 

Trường Đại học Kinh tế - Kỹ Thuật Bình Dương (BETU) là trường đại học trực 

thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đến nay, uy tín và chất lượng đào tạo của nhà trường đã 

được các cơ quan ban ngành và xã hội công nhận qua hàng loạt các giải thưởng như cúp 

vàng thương hiệu Việt; nhiều năm liền nhận được bằng khen của UBND tỉnh Bình 

Dương về thành tích xuất sắc trong dạy và học góp phần cung ứng nguồn nhân lực chất 

lượng cao cho xã hội nói chung và các khu công nghiệp tỉnh Bình Dương nói riêng; 

được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen, Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Lao 

động hạng III năm 2010. Đặc biệt trong năm 2018 này, BETU vinh dự được Chủ tịch 

nước trao tặng Huân chương Lao động hạng II nhân dịp 20 năm hình thành và phát triển 

của nhà Trường. 

 Hiện nay, Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương có 07 khoa trực thuộc 

gồm: Khoa Đại cương, Khoa Kỹ thuật Công nghệ, Khoa Kế toán, Tài chính – Ngân hàng 

Khoa Quản trị, Khoa Quan hệ công chúng, Khoa ngôn ngữ và Văn hóa nước ngoài và 

Khoa Y Dược. Trường đang đào tạo 08 ngành bậc đại học và đào tạo 02 ngành sau đại 

học là Quản trị kinh doanh và Tài chính – Ngân hàng. 

Sau hơn 10 năm hình thành và phát triển, đến nay, Trường Đại học Kinh tế - Kỹ 

thuật Bình Dương ngày càng phát triển và hội nhập sâu vào hệ thống các trường đại học 

của Việt Nam.  



 

 

Trong 05 năm gần đây, Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương đã đào 

tạo được 2700 cử nhân, kỹ sư có chất lượng cho TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam. 

Hiện nay, Trường đang đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, theo nhiều phương thức (chính 

quy, VLVH, liên thông ĐH) với hơn 1000 sinh viên. Xây dựng cơ chế quản lý dữ liệu 

tập trung ở phòng Đào tạo đại học dữ liệu về kết quả học tập của sinh viên mang tính 

thống nhất và bảo mật cao. Trường có đầu tư trang thiết bị phục vụ đổi mới phương 

pháp dạy và học. Nâng cao số tiết tự nghiên cứu, thực hành trong nhiều môn học. Quy 

trình tổ chức các kỳ thi được thực hiện nghiêm túc. Trường đã xây dựng mạng nội bộ 

tra cứu kết quả học tập của người học; ứng dụng công nghệ thông tin trong việc nhập 

điểm thi cho toàn bộ đối tượng học của các hệ đào tạo, tổ chức bộ phận chuyên trách 

việc ưu trữ kết quả học tập của học sinh, sinh viên toàn trường.  

Về lực lượng giảng viên, nhà trường đã tuyển chọn và xây dựng đội ngũ giảng 

viên cơ hữu, thỉnh giảng có trình độ chuyên môn nghiệp vụ cao, phẩm chất đạo đức tốt 

và tận tâm với công tác đào tạo.  

Tổng số giảng viên cơ hữu của trường là 319 giảng viên (Trình độ GS: 0, PGS: 

10, Tiến sĩ: 51 người; Thạc sĩ 256 người; CK1: 2 người) và hơn 60 giảng viên thỉnh 

giảng hợp đồng dài hạn cùng nhiều nhà giáo giàu kinh nghiệm đang trực tiếp làm công 

tác quản lý và giảng dạy tại trường. 

Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương vừa đạt Kiểm định chất lượng cơ 

sở giáo dục do Trung tâm Kiểm định Chất lượng Giáo dục - Hiệp hội các trường đại 

học, cao đẳng Việt Nam (CEA-AVU&C) công nhận theo Quyết định số 156/QĐ-

KĐCLGD ngày 29/04/2022. 

1.2. Trình bày sự cần thiết về việc mở ngành 

1.2.1.  Sự phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và chiến lược phát triển của 

Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương 

Với sứ mệnh là cơ sở giáo dục cung cấp nguồn nhân lực trình độ đại học, sau đại 

học có chất lượng đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường lao động trong và ngoài 

tỉnh với chi phí phù hợp nhất, Trường mang đến cơ hội tốt nhất trong học tập, trải nghiệm 

và việc làm cho tất cả người học; cung cấp nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của thị 

trường lao động trong và ngoài nước và tầm nhìn phấn đấu đến năm 2030 trở thành 

trường đại học đa ngành, theo định hướng ứng dụng nằm trong top 3 của tỉnh Bình 

Dương, khẳng định vị thế dẫn đầu trong đào tạo thực hành, có không gian học tập hiện 

đại gắn liền với trải nghiệm phong phú tại doanh nghiệp. 

Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương đào tạo theo định hướng ứng 

dụng gắn liền với kiến thức thực tế tại doanh nghiệp, đáp ứng nhu cầu của người học và 

xã hội, đào tạo đa hệ - đa ngành gắn với tôn chỉ hoạt động “Tri thức hiện đại – Xã hội 



 

 

làm giàu”, lấy người học làm trung tâm, quyền lợi của người học luôn được ưu tiên hàng 

đầu. Nhà trường luôn bắt kịp xu hướng thời đại cập nhật kiến thức mới và nhu cầu của 

các nhà tuyển dụng để trang bị cho sinh viên những kiến thức và kỹ năng sống mà doanh 

nghiệp và xã hội cần để sẵn sàng hội nhập là công dân toàn cầu trong thời đại kỷ nguyên 

số 4.0. Số liệu thống kê trong 05 năm gần đây cho thấy tỷ lệ sinh viên có việc làm sau 

03 tháng tốt nghiệp khoảng 98%, ngày càng khẳng định sự tin tưởng của các Em học 

sinh và Phụ huynh khi chọn Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương làm con 

đường lập thân, lập nghiệp. 

Sau hơn 10 năm xây dựng và phát triển, Trường đã đạt được những thành tích 

quan trọng trong công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học. Nhận thức được tầm quan trọng 

cũng như nhu cầu của xã hội đối với nguồn nhân lực được đào tạo bài bản và thực hiện 

sự chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, trong những năm qua, Nhà trường đã tích cực 

chuẩn bị các bước cần thiết để có thể mở thêm các mã ngành đào tạo trong đó có mã 

ngành Quan hệ công chúng. Trường đã phát triển đội ngũ giảng viên, mở rộng cơ sở vật 

chất, liên kết hợp tác đào tạo và trao đổi sinh viên với nước ngoài,… Hiện nay, Trường 

Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương đã có chủ đầu tư mới đó là Tập đoàn giáo dục 

Văn Lang, với quyết tâm chiến lược và ưu thế nguồn lực sẽ đầu tư mạnh mẽ để Trường 

Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương sau khi được Bộ GD&ĐT cho phép mở mã 

ngành Quan hệ công chúng sẽ tập trung nhân lực, vật lực để nhanh chóng phát triển 

Nhà trường xứng tầm khu vực và thế giới. Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Bình 

Dương hoàn toàn có đủ điều kiện đào tạo ngành Quan hệ công chúng trình độ đại học 

để đáp ứng nhu cầu của người học và nhu cầu nguồn nhân lực cho xã hội. 

1.2.2.  Sự phù hợp về nhu cầu phát triển nguồn nhân lực cho sự phát triển 

kinh tế - xã hội của địa phương, vùng, cả nước và của lĩnh vực đào tạo đảm bảo hội 

nhập quốc tế 

- Sự phù hợp với chiến lược phát triển của cơ sở đào tạo 

Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương là một trong những cơ sở giáo dục 

đại học có nền tảng và uy tín trong lĩnh vực giáo dục, Nhà trường đã cung cấp số lượng 

lớn nguồn nhân lực chất lượng cao cho thị trường lao động ở miền Nam Việt Nam, đặt 

biệt là Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận. Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật 

Bình Dương ngày cẳng khẳng định được thương hiệu đao tạo trong hệ thống giáo dục 

đào tạo của các trường ngoài công lập. 

Trong bối cảnh hội nhập toàn cầu của nền kinh tế thế giới, Nhà trường ngày càng 

phát triển về chất lượng cũng như quy mô đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực. Vì vậy, việc 

xây dựng chương trình đào tạo cử nhân ngành Quan hệ công chúng là một bước quan 

trọng để Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương đóng góp cho xã hội lực lượng 



 

 

cử nhân có đủ kiến thức và kỹ năng đáp ứng yêu cầu thời đại công nghệ 4.0 và nền kinh 

tế mở hiện nay. 

- Sự phù hợp về nhu cầu phát triển nguồn nhân lực của địa phương, vùng, 

quốc gia 

Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương, trong 6 tháng đầu năm 2021, số 

lượng doanh nghiệp thành lập mới tại tỉnh Bình Dương là 3.428 doanh nghiệp với tổng 

số vốn đăng ký gần 24.640 tỷ đồng, tăng 13,6% về số doanh nghiệp và tăng 36,7% về 

số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2020. Lũy kế đến nay, toàn tỉnh có 52.117 doanh 

nghiệp đăng ký hoạt động với số vốn đăng ký là 495.793 tỷ đồng - 

“https://baotintuc.vn/dia-phuong/binh-duong-co-them-gan-3500-doanh-nghiep-thanh-

lap-moi-20210705183202 

782.htm” 

Tính từ ngày 01/01/2021 đến ngày 15/11/2021, tổng vốn đăng ký thành lập mới 

doanh nghiệp và bổ sung tăng vốn là: 82.872,74 tỷ đồng, bằng 95,43% so với cùng kỳ 

2020 (86.842,8 tỷ đồng). Trong đó, có 2.617 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với 

tổng vốn đăng ký khoảng 48.748,08 tỷ đồng (so với cùng kỳ năm ngoái, bằng 73,93% 

số lượng doanh nghiệp thành lập mới và bằng 83,85% về số vốn thành lập mới) và 834 

doanh nghiệp đăng ký tăng vốn với số vốn bổ sung khoảng 34.124,66 tỷ đồng - 

“http://skhdt.dongnai.gov.vn/Pages/newsdetail.aspx?NewsId=1931&CatId=78” 

Với số lượng doanh nghiệp lớn thì đây là cơ hội tốt cho lĩnh vực ngành nghề Quan 

hệ công chúng (QHCC) đang càng lúc càng trở nên cần thiết, đóng vai trò không thể 

thiếu trong doanh nghiệp. Doanh nghiệp thương mại, dịch vụ, bán lẻ, sản xuất, gia công, 

ngân hàng, trung tâm thương mại, siêu thị, tổ chức phi chính phủ, trường học, cơ quan 

ban ngành nhà nước v.v..đều ít, nhiều, tách biệt hoặc lồng ghép hoạt động QHCC đối 

ngoại, đối nội, phát triển tổ chức, hoạt động cộng đồng, hỗ trợ tiếp thị, quan hệ báo chi, 

xử lý khủng hoản, quan hệ chính quyền, quan hệ nhà đầu tư, truyền thông kỹ thuật số, 

truyền thông xã hội…Do đó, thị trường lao động liên quan đến ngành QHCC rất  

tiềm năng. 

Trong báo cáo của Chương trình nghiên cứu Dự báo nhân lực, dự báo thị trường 

lao động của Bình Dương và các vùng kinh tế trọng điểm phía Nam trong giai đoạn 

2020-2030 phát triển nhanh, thu hút nhiều lao động như “truyền thông thương hiệu, 

quảng cáo, quan hệ công chúng, tổ chức sự kiện - tapchigiaoduc.moet.gov.vn”.  Đối với 

khối ngành truyền thông, tiếp thị nhu cầu sử dụng nhân sự, trong giai đoạn 2020-2025 

cần 21.600 nhân sự. 

Theo thống kê của Việt Nam Salary, mức lương cho một chuyên viên Quan hệ 

công chúng từ thấp đền trung bình 7,7 triệu đồng đến 12.8 triệu đồng, mức cao xấp xỉ 

28 triệu đồng và đối với các vị trí quản lý có thể đạt trên 50 triệu đồng. Những mức 

lương được đánh giá là phù hợp theo năng lực và trình độ theo bằng cấp -

“vietnamsalary.careerbuilder.vn/detail/” 

https://baotintuc.vn/dia-phuong/binh-duong-co-them-gan-3500-doanh-nghiep-thanh-lap-moi-20210705183202782.htm
https://baotintuc.vn/dia-phuong/binh-duong-co-them-gan-3500-doanh-nghiep-thanh-lap-moi-20210705183202782.htm
https://baotintuc.vn/dia-phuong/binh-duong-co-them-gan-3500-doanh-nghiep-thanh-lap-moi-20210705183202782.htm
http://skhdt.dongnai.gov.vn/Pages/newsdetail.aspx?NewsId=1931&CatId=78


 

 

Như vậy, nguôn nhân lực về QHCC hiện nay chưa đáp ứng nhu cầu phát triển xã 

hội nói chung và lĩnh vực ngành nghề QHCC nói riêng. Vì vậy, nhu cầu phải đào tạo 

nguồn nhân lực ngành QHCC là hết sức cần thiết trong bối cảnh hiện nay. 

Nắm bắt được vấn đề trên, Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương đã tích 

cực công tác chuẩn bị, tập trung mọi nguồn lực để hoàn thiện cơ sở vật chất, trang thiết 

bị, nguồn nhân lực phục vụ cho việc đăng ký mở ngành và tổ chức đào tạo ngành Quan 

hệ công chúng, phù hợp với nhu cầu của xã hội và năng lực đào tạo của Nhà Trường.  

Hiện nay, Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương đã có chủ đầu tư mới 

đó là Tập đoàn Giáo dục Văn Lang), với quyết tâm chiến lược và ưu thế nguồn lực sẽ 

đầu tư mạnh mẽ để Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương phát triển, đáp ứng 

yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực bậc cao cho xã hội, đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo 

quy định để được Bộ Giáo dục Đào tạo cho phép đào tạo. 

1.2.3.  Giới thiệu về đơn vị phụ trách ngành 

Ngành Quan hệ công chúng hiện do Khoa Quan hệ công chúng quản lý hoạt động 

đào tạo. Khoa Quan hệ công chúng (Tên Tiếng Anh là Faculty of Public Relation – viết 

tắt là FOPR) thuộc Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương (Tên tiếng Anh là 

Binh Duong Economics and Technology University, viết tắt là BETU) được thành lập 

theo Quyết định số 1750/QĐ-TTg ngày 21 tháng 9 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ.  

Khoa hiện đang đảm nhiệm vụ trực tiếp quản lý và tổ chức đào tạo đại học chính 

quy ngành Quan hệ công chúng. Ban lãnh đạo Khoa gồm:  

- Trưởng khoa: TS. Huỳnh Ngọc Đáng 

- Phó khoa: ThS. Ung Sơn Khôi  

 

  



 

 

II.  TÓM TẮT ĐIỀU KIỆN MỞ NGÀNH ĐÀO TẠO 

2.1. Năng lực của cơ sở đào tạo 

Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương đã và đang đào tạo hàng ngàn cử nhân kinh tế gồm các ngành Quản trị kinh doanh, Tài 

chính - Ngân hàng, Kế toán, Marketing, Quản trị văn phòng, ngoài ra còn đào tạo các ngành khác như Công nghệ thông tin, Công nghệ kỹ 

thuật điện – điện tử và Dược học. Trường hiện có hơn 1.000 sinh viên đang theo học 08 ngành đào tạo trình độ đại học. Với những thành 

tích đạt được trong các lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu khoa học đóng góp cho sự phát triển của TP. HCM và các tỉnh thành phía Nam, Trường 

đã và đang phát triển nhanh chóng, trở thành nơi đáp ứng nguồn nhân lực cho khu vực miền Nam và vùng Đồng bằng Sông Cửu Long.  

2.1.1. Đội ngũ giảng viên 

Đội ngũ giảng viên cơ hữu của khoa hiện nay là những người có trình độ chuyên môn cao, đã trưởng thành qua thực tế với nhiều năm 

kinh nghiệm, có thâm niên giảng dạy tại các trường đại học, cao đẳng và tâm huyết với sự nghiệp giáo dục, đào tạo đồng thời đảm bảo các 

yêu cầu về điều kiện mở ngành đào tạo trình độ đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo.  

Tổng số giảng viên thuộc ngành Quan hệ công chúng có chức danh Tiến sĩ và trình độ sau đại học tại Trường Đại học Kinh tế - Kỹ 

thuật Bình Dương là 16 giảng viên cơ hữu, trong đó có 03 giảng viên có trình độ tiến sĩ, 20 giảng viên có trình độ thạc sĩ  (cơ hữu, chưa tính 

giảng viên khối đại cương) và có 07 giảng viên thỉnh giảng chuyên ngành kinh tế; đảm nhận giảng dạy 124/124 tín chỉ, chiếm tỉ lệ 100% của 

chương trình đào tạo. 

Danh sách giảng viên, nhà khoa học, bao gồm: giảng viên cơ hữu, giảng viên ký hợp đồng lao động xác định thời hạn từ đủ 12 

tháng trở lên làm việc toàn thời gian với cơ sở đào tạo, giảng viên thỉnh giảng tham gia giảng dạy các học phần, môn học trong 

chương trình đào tạo của ngành đào tạo dự kiến mở của cơ sở đào tạo 



 

 

TT 
Họ và tên,  

ngày sinh 

Số CMND, 

CCCD hoặc  

Hộ chiếu;  

Quốc tịch 

Chức 

danh 

khoa 

học, 

năm 

phong 

Trình 

độ, 

nước, 

năm tốt 

nghiệp 

Ngành 

đào tạo 

ghi theo 

văn bằng 

tốt nghiệp 

Tuyển dụng/hợp đồng  

từ 12 tháng trở lên  

làm việc toàn thời gian, 

hợp đồng thỉnh giảng, 

ngày ký; thời gian;  

gồm cả dự kiến 

Mã số  

bảo hiểm 

Kinh 

nghiệm 

(thời 

gian) 

giảng 

dạy 

theo 

trình độ 

(năm) 

Số công trình 

khoa học  

đã công bố 

Tuyển dụng Hợp đồng 
Cấp 

Bộ 

Cơ 

sở 

Quốc 

tế 

1 Huỳnh Ngọc Đáng 03316000831  Tiến sĩ Sử học 

HĐLV 

không xác 

định thời 

hạn 

4423/2022/

HĐLĐ-

ĐHKTKT 

     

2 Ung Sơn Khôi 079071007730  Thạc sĩ QTKD 

HĐLV 

không xác 

định thời 

hạn 

4538/2022/

HĐLĐ-

ĐHKTKT 

     

3 Lê Thị Mỹ Phương 280828514  

Thạc sĩ 

Báo Chí 

học 

HĐLV 

không xác 

định thời 

hạn 

4267/2022/

HĐLĐ-

ĐHKTKT 
     

4 Đặng Thị Thanh Huyền  186246671  

Thạc sĩ Báo Chí 

học 

HĐLV 

không xác 

định thời 

hạn 

4268/2022/

HĐLĐ-

ĐHKTKT 
     

5 Nguyễn Thanh Hải  186816788  

Thạc sĩ Báo Chí 

học 

HĐLV 

không xác 

định thời 

hạn 

4269/2022/

HĐLĐ-

ĐHKTKT 
     

6 Nguyễn Thị Thu Hà 001161020550  Tiến sĩ Luật học 

HĐLV 

không xác 

định thời 

hạn 

4270/2022/

HĐLĐ-

ĐHKTKT 

 

     



 

 

TT 
Họ và tên,  

ngày sinh 

Số CMND, 

CCCD hoặc  

Hộ chiếu;  

Quốc tịch 

Chức 

danh 

khoa 

học, 

năm 

phong 

Trình 

độ, 

nước, 

năm tốt 

nghiệp 

Ngành 

đào tạo 

ghi theo 

văn bằng 

tốt nghiệp 

Tuyển dụng/hợp đồng  

từ 12 tháng trở lên  

làm việc toàn thời gian, 

hợp đồng thỉnh giảng, 

ngày ký; thời gian;  

gồm cả dự kiến 

Mã số  

bảo hiểm 

Kinh 

nghiệm 

(thời 

gian) 

giảng 

dạy 

theo 

trình độ 

(năm) 

Số công trình 

khoa học  

đã công bố 

Tuyển dụng Hợp đồng 
Cấp 

Bộ 

Cơ 

sở 

Quốc 

tế 

7 Nguyễn Văn Ý 
385294364 

 
 Tiến sĩ Triết học 

HĐLV 

không xác 

định thời 

hạn 

4425/2022/

HĐLĐ-

ĐHKTKT 

 

     

8 Hồ Thị Vân Anh 001170004101  Thạc sĩ 
Quản lý 

văn hóa 

HĐLV 

không xác 

định thời 

hạn 

4272/2022/

HĐLĐ-

ĐHKTKT 
     

9 Nguyễn Đức Toàn  001060024688  Thạc sĩ 
Văn hóa 

học 

HĐLV 

không xác 

định thời 

hạn 

4273/2022/

HĐLĐ-

ĐHKTKT 
     

10 Phạm Hưng Thời  074092001329  Thạc sĩ 
Quản lý 

văn hóa 

HĐLV 

không xác 

định thời 

hạn 

4274/2022/

HĐLĐ-

ĐHKTKT 
     

11 Nguyễn Hoài Hương 001174044172  

Thạc sĩ Báo Chí 

học 

HĐLV 

không xác 

định thời 

hạn 

4275/2022/

HĐLĐ-

ĐHKTKT 

 

     

12 Nguyễn Văn Ba 001074001169  

Thạc sĩ Báo Chí 

học 

HĐLV 

không xác 

định thời 

hạn 

4276/2022/

HĐLĐ-

ĐHKTKT 
     



 

 

TT 
Họ và tên,  

ngày sinh 

Số CMND, 

CCCD hoặc  

Hộ chiếu;  

Quốc tịch 

Chức 

danh 

khoa 

học, 

năm 

phong 

Trình 

độ, 

nước, 

năm tốt 

nghiệp 

Ngành 

đào tạo 

ghi theo 

văn bằng 

tốt nghiệp 

Tuyển dụng/hợp đồng  

từ 12 tháng trở lên  

làm việc toàn thời gian, 

hợp đồng thỉnh giảng, 

ngày ký; thời gian;  

gồm cả dự kiến 

Mã số  

bảo hiểm 

Kinh 

nghiệm 

(thời 

gian) 

giảng 

dạy 

theo 

trình độ 

(năm) 

Số công trình 

khoa học  

đã công bố 

Tuyển dụng Hợp đồng 
Cấp 

Bộ 

Cơ 

sở 

Quốc 

tế 

13 Nguyễn Thu Trang 001191000890  

Thạc sĩ Báo Chí 

học 

HĐLV 

không xác 

định thời 

hạn 

4277/2022/

HĐLĐ-

ĐHKTKT 
     

14 Đỗ Văn Chính 034076001586  

Thạc sĩ Báo Chí 

học 

HĐLV 

không xác 

định thời 

hạn 

4278/2022/

HĐLĐ-

ĐHKTKT 
     

15 Nguyễn Văn Phú 111859695586 PGS Tiến sĩ 

Sử học, 

Thạc sĩ 

báo chí  

HĐLV 

không xác 

định thời 

hạn 

4279/2022/

HĐLĐ-

ĐHKTKT 
     

16 Đỗ Anh Tuấn 001074002386  Thạc sĩ 
Luật kinh 

tế 

HĐLV 

không xác 

định thời 

hạn 

4280/2022/

HĐLĐ-

ĐHKTKT 
     

17 Nguyễn Văn Việt 034094002444  Thạc sĩ 

Quan hệ 

công 

chúng 

HĐLV 

không xác 

định thời 

hạn 

4271/2022

/HĐLĐ-

ĐHKTKT 

     

2.1.2. Danh sách giảng viên, nhà khoa học tham gia giảng dạy các học phần, môn học trong chương trình đào tạo của ngành đào tạo 

dự kiến mở của cơ sở đào tạo 



 

 

TT Họ và tên 
Học phần/môn học  

giảng dạy 

Thời gian 

giảng dạy 

(học kỳ, năm 

học) 

Số tín chỉ Giảng viên cơ hữu ngành 

phù hợp chủ trì xây dựng, 

thực hiện chương trình/ 

chuyên môn phù chủ trì 

giảng dạy/hướng dẫn  

luận văn, luận án 

Bắt buộc Tự chọn 

Học 

trực 

tiếp 

Học 

trực 

tuyến 

Học 

trực 

tiếp 

Học 

trực 

tuyến 

1.  
PGS, TS. Nguyễn Thanh  

ThS. Lê Thị An 
Triết học Mác- Lênin 

Học kỳ 1,  

năm thứ 1 
3    

Giảng viên thỉnh giảng 

2.  
ThS. Lê Thị An 

ThS. Nguyễn Văn Đông 
Kinh tế chính trị Mác- Lênin 

Học kỳ 1,  

năm thứ 2 
2    

Giảng viên thỉnh giảng 

3.  
PGS, TS. Nguyễn Thanh 

ThS. Doãn Thị Huệ 
Chủ nghĩa xã hội khoa học 

Học kỳ 2,  

năm thứ 3 
2    

Giảng viên thỉnh giảng 

4.  
PGS, TS. Nguyễn Thanh 

ThS. Lê Thị Hiền 
Tư tưởng Hồ Chí Minh 

Học kỳ 2,  

năm thứ 2 
2    

Giảng viên thỉnh giảng 

5.  
ThS. Doãn Thị Huệ 

ThS. Nguyễn Văn Đông 

Lịch sử Đảng Cộng sản Việt 

Nam 

Học kỳ 1,  

năm thứ 3 
2    

Giảng viên thỉnh giảng 

6.  
TS. Nguyễn Thị Thu Hà 

ThS. Phan Thỵ Tường Vi  
Pháp luật đại cương 

Học kỳ 2,  

năm thứ 1 
2    

Giảng viên cơ hữu chủ trì xây 

dựng, thực hiện chương trình 

đào tạo 

7.  TS. Nguyễn Mạnh Thắng 
Phương pháp nghiên cứu 

khoa học 

Học kỳ 1,  

năm thứ 3 
2    Giảng viên thỉnh giảng 

8.  
ThS. Ngô Thị Thùy Trang 

ThS. Trần Thị Tuyết Mai 
Tiếng Anh 1 

Học kỳ 1,  

năm thứ 1 
3    

Giảng viên thỉnh giảng 

9.  
ThS. Trần Thị Tuyết Mai 

ThS. Hoàng Tiểu Nga 
Tiếng Anh 2 

Học kỳ 2,  

năm thứ 1 
3    

Giảng viên thỉnh giảng 

10.  
ThS. Trần Thị Tuyết Mai 

ThS. Đậu Thị Tuyết Mai 
Tiếng Anh 3 

Học kỳ 1,  

năm thứ 2 
3    

Giảng viên thỉnh giảng 

11.  
ThS. Trương Văn Kiệt 

ThS. Ngô Thị Thùy Trang 
Tiếng Anh 4 

Học kỳ 2,  

năm thứ 2 
3    

Giảng viên thỉnh giảng 



 

 

12.  
ThS. Lê Minh Hiếu 

ThS. Hồ Nhật Tiến 
Tin học đại cương 

Học kỳ 1,  

năm thứ 1 
3    

Giảng viên thỉnh giảng 

13.  
ThS. Nguyễn Văn Ba 

ThS. Lê Thị Mỹ Phương 

Pháp luật và đạo đức truyền 

thông 

Học kỳ 1,  

năm thứ 2 
3    

Giảng viên cơ hữu chủ trì xây 

dựng, thực hiện chương trình 

đào tạo 

14.  
ThS. Lê Thị Mỹ Phương 

ThS. Đặng Thị Thanh Huyền 
Nhập môn PR 

Học kỳ 1,  

năm thứ 2 
3    

Giảng viên cơ hữu chủ trì xây 

dựng, thực hiện chương trình 

đào tạo 

15.  
TS. Nguyễn Mạnh Thắng 

TS. Nguyễn Thị Thục Anh 
Tư duy phản biện 

Học kỳ 1,  

năm thứ 1 
2    

Giảng viên thỉnh giảng 

16.  
ThS. Nguyễn Đăng Thành 

ThS. Nguyễn Văn Tỉnh 

Giáo dục QP và An ninh- HP 

1* 

Học kỳ 1,  

năm thứ 1 
3    

Giảng viên thỉnh giảng 

17.  ThS. Nguyễn Đăng Thành 
Giáo dục QP và An ninh- HP 

2* 

Học kỳ 1,  

năm thứ 1 
2    

Giảng viên thỉnh giảng 

18.  ThS. Nguyễn Đăng Thành 
Giáo dục QP và An ninh- HP 

3* 

Học kỳ 1,  

năm thứ 1 
1    

Giảng viên thỉnh giảng 

19.  ThS. Nguyễn Đăng Thành 
Giáo dục QP và An ninh- HP 

4* 

Học kỳ 1,  

năm thứ 1 
2    

Giảng viên thỉnh giảng 

20.  
ThS. Vũ Thị Tho 

ThS. Bùi Thanh Liêm 
Giáo dục thể chất 1* 

Học kỳ 2,  

năm thứ 1 
1    

Giảng viên thỉnh giảng 

21.  
ThS. Vũ Thị Tho 

ThS. Bùi Thanh Liêm 
Giáo dục thể chất 2* 

Học kỳ 1,  

năm thứ 2 
2    

Giảng viên thỉnh giảng 

22.  
TS. Nguyễn Tường Dũng 

ThS. Trần Hoàng Việt Dũng 

Kỹ năng giao tiếp và đàm 

phán 

Học kỳ 2,  

năm thứ 1 
  2  

Giảng viên thỉnh giảng 

23.  
TS. Nguyễn Tường Dũng 

ThS. Trần Hoàng Việt Dũng 

Kỹ năng lập kế hoạch và tổ 

chức thực hiện công việc 

Học kỳ 2,  

năm thứ 1 
  2  

Giảng viên thỉnh giảng 

24.  
ThS. Nguyễn Thị Thanh Hòa 

ThS. Đỗ Anh Tuấn 
Kinh tế học đại cương 

Học kỳ 1,  

năm thứ 2 
2    

Giảng viên thỉnh giảng 

Giảng viên cơ hữu 



 

 

25.  
ThS. Trần Thanh Trúc 

 ThS. Nguyễn Thị Thanh Hòa 
Quản trị học 

Học kỳ 2,  

năm thứ 1 
2    

Giảng viên thỉnh giảng 

26.  
ThS. Nguyễn Thị Khánh Linh 

ThS. Trần Ngọc Anh Vũ 
Marketing căn bản 

Học kỳ 2,  

năm thứ 1 
2    

 

Giảng viên thỉnh giảng 

 
TS. Lê Thị Vân 

ThS. Nguyễn Đức Toàn 
Tiếng Việt thực hành  

Học kỳ 1,  

năm thứ 1 
2    Giảng viên thỉnh giảng 

27.  
ThS. Phạm Hưng Thời 

ThS. Hồ Thị Vân Anh 
Cơ sở văn hóa VN  

Học kỳ 2,  

năm thứ 1 
2    

Giảng viên cơ hữu chủ trì xây 

dựng, thực hiện chương trình 

đào tạo 

 

28.  
ThS. Phạm Hưng Thời 

ThS. Nguyễn Thu Trang 
Xã hội học 

Học kỳ 2,  

năm thứ 1 
2    

Giảng viên cơ hữu chủ trì xây 

dựng, thực hiện chương trình 

đào tạo 

29.  
ThS. Đặng Thị Thanh Huyền 

ThS. Đỗ Văn Chính 
Nhập môn truyền thông 

Học kỳ 1,  

năm thứ 2 
2    

Giảng viên cơ hữu chủ trì xây 

dựng, thực hiện chương trình 

đào tạo 

30.  
ThS. Vũ Mộng Lân 

ThS. Phạm Kim Điền 
Hoạt động quảng cáo 

Học kỳ 2,  

năm thứ 2 
2    Giảng viên thỉnh giảng 

31.  
TS. Nguyễn Trí Thức 

ThS. Nguyễn Thanh Hải 
Kỹ thuật truyền thông ĐPT 

Học kỳ 2,  

năm thứ 2 
2    

Giảng viên cơ hữu chủ trì xây 

dựng, thực hiện chương trình 

đào tạo 

32.  
TS. Nguyễn Văn Phú 

ThS. Hồ Thị Vân Anh 
Tâm lý học truyền thông 

Học kỳ 2,  

năm thứ 2 
2    

Giảng viên cơ hữu chủ trì xây 

dựng, thực hiện chương trình 

đào tạo 

33.  
ThS. Đỗ Anh Tuấn 

ThS. Nguyễn Đức Toàn 
Thực tập nghề nghiệp 

Học kỳ 2,  

năm thứ 2 
3    

Giảng viên cơ hữu chủ 

trì xây dựng, thực hiện 

chương trình đào tạo 



 

 

34.  
TS. Nguyễn Tri Thức 

ThS. Nguyễn Thu Trang 
Viết và biên tập tin 

Học kỳ 3,  

năm thứ 2 
2    

Giảng viên cơ hữu chủ trì xây 

dựng, thực hiện chương trình 

đào tạo 

35.  
ThS. Phạm Hưng Thời 

ThS. Đỗ Anh Tuấn 
Đọc và xem tin tức 

Học kỳ 3,  

năm thứ 2 
3    

Giảng viên cơ hữu chủ trì xây 

dựng, thực hiện chương trình 

đào tạo 

36.  
TS. Nguyễn Thị Thục Anh 

ThS.Nguyễn Văn Việt 
Digital Media 

Học kỳ 3,  

năm thứ 2 
3    

Giảng viên cơ hữu chủ trì xây 

dựng, thực hiện chương trình 

đào tạo 

37.  
ThS. Nguyễn Hoài Hương 

ThS. Nguyễn Thu Trang 

Truyền thông Marketing tích 

hợp 

Học kỳ 3,  

năm thứ 2 
3    

Giảng viên cơ hữu chủ trì xây 

dựng, thực hiện chương trình 

đào tạo 

38.  
ThS. Vũ Mộng Lân 

ThS. Phạm Kim Điền 
Chiến lược quảng cáo 

Học kỳ 3,  

năm thứ 2 
2    Giảng viên thỉnh giảng 

39.  

ThS. Trần Hữu Nhựt 

ThS. Nguyễn Thành Ngọc 

Thạch 

Nhiếp Ảnh  
Học kỳ 3,  

năm thứ2 
2    Giảng viên thỉnh giảng 

40.  
TS. Nguyễn Văn Phú 

ThS. Đặng Thị Thanh Huyền 
Copy Writting 

Học kỳ 3,  

năm thứ 2 
3    

Giảng viên cơ hữu chủ trì xây 

dựng, thực hiện chương trình 

đào tạo 

41.  
ThS. Ung Sơn Khôi 

ThS. Nguyễn Thanh Hải 
Văn hóa doanh nghiệp 

Học kỳ 1,  

năm thứ 3 
3    

Giảng viên cơ hữu chủ trì xây 

dựng, thực hiện chương trình 

đào tạo 

42.  
ThS. Lê Thị Mỹ Phương 

ThS. Nguyễn Đức Toàn 
PR nội bộ và cộng đồng 

Học kỳ 1,  

năm thứ 3 
2    

Giảng viên cơ hữu chủ trì xây 

dựng, thực hiện chương trình 

đào tạo 

43.  
ThS. Hoàng Thị Thu 

ThS. Lê Anh Tuấn 
Tổ chức sự kiện 

Học kỳ 1,  

năm thứ 3 
  3  Giảng viên thỉnh giảng 

44.  
ThS. Đỗ Xuân Hòa 

ThS. Lê Ngọc Thanh Mai 

Nghệ thuật nói trước công 

chúng 

Học kỳ 2,  

năm thứ 3 
2    Giảng viên thỉnh giảng 



 

 

45.  
ThS. Hồ Thị Vân Anh 

ThS. Nguyễn Thanh Hải 

Phỏng vấn và trả lời phỏng 

vấn 

Học kỳ 2,  

năm thứ 3 
2    

Giảng viên cơ hữu chủ trì xây 

dựng, thực hiện chương trình 

đào tạo 

46.  
ThS. Trần Phan Hoàng Minh 

ThS. Nguyễn Thụy Bích Ngọc 
Thiết kế đồ họa cơ bản 

Học kỳ 3,  

năm thứ 3 
2    Giảng viên thỉnh giảng 

47.  

TS. Nguyễn Thị Thục Anh 

ThS. Nguyễn Thanh Hải 

 

Sản xuất chương trình truyền 

hình 

Học kỳ 2,  

năm thứ 3 
2    

Giảng viên cơ hữu chủ trì xây 

dựng, thực hiện chương trình 

đào tạo 

48.  
ThS. Hà Thị Ngọc Anh 

ThS. Nguyễn Đỗ Đoan Hạnh  

Anh Văn chuyên ngành 

QHCC 1 

Học kỳ 2,  

năm thứ 3 
2    Giảng viên thỉnh giảng 

49.  
TS. Nguyễn Văn Phú 

ThS. Nguyễn Văn Việt 
Hoạch định chiến lược PR 

Học kỳ 2,  

năm thứ 3 
  3  

Giảng viên cơ hữu chủ 

trì xây dựng, thực hiện 

chương trình đào tạo 

50.  
TS. Nguyễn Thị Thu Hà 

ThS. Lê Thị Mỹ Phương 
Kỹ năng đàm phán 

Học kỳ 3,  

năm thứ 3 
2    

Giảng viên cơ hữu chủ 

trì xây dựng, thực hiện 

chương trình đào tạo 

51.  
ThS. Nguyễn Chí Hùng 

ThS. Trần Như Hải 
Tổ chức hoạt động báo chí 

Học kỳ 3,  

năm thứ 3 
2    Giảng viên thỉnh giảng 

52.  
ThS. Phạm Thị Huệ 

ThS. Lê Văn Nghĩa 

Kỹ năng viết cho Quan hệ 

công chúng 

Học kỳ 3,  

năm thứ 3 
3    Giảng viên thỉnh giảng 

53.  
TS. Nguyễn Thị Thu Hà 

ThS. Lê Thị Mỹ Phương 

Xử lý khủng hoảng truyền 

thông 

Học kỳ 3,  

năm thứ 3 
2    

Giảng viên cơ hữu chủ 

trì xây dựng, thực hiện 

chương trình đào tạo 

54.  
ThS. Hà Thị Ngọc Anh 

ThS. Nguyễn Đỗ Đoan Hạnh 

Anh Văn chuyên ngành 

QHCC 2 

Học kỳ 3,  

năm thứ 3 
2    Giảng viên thỉnh giảng 

55.  
ThS. Ung Sơn Khôi 

ThS. Nguyễn Đức Toàn 

Xây dựng và Quản trị thương 

hiệu 

Học kỳ 3,  

năm thứ 3 
  3  

Giảng viên cơ hữu chủ 

trì xây dựng, thực hiện 

chương trình đào tạo 



 

 

56.  
Th.S Đỗ Anh Tuấn 

ThS. Nguyễn Thanh Hải 

Thực tập cuối khóa ( thực tập 

2) 

Học kỳ 1,  

năm thứ 4 
4    

Giảng viên cơ hữu chủ 

trì xây dựng, thực hiện 

chương trình đào tạo 

57.  
ThS. Nguyễn Văn Việt 

ThS. Hồ Thị Vân Anh 
Nghiên cứu truyền thông 

Học kỳ 1,  

năm thứ 4 
  2  

Giảng viên cơ hữu chủ 

trì xây dựng, thực hiện 

chương trình đào tạo 

58.  
TS. Nguyễn Thị Thục Anh 

ThS. Đỗ Văn Chính 
Khởi nghiệp 

Học kỳ 1,  

năm thứ 4 
  2  

Giảng viên cơ hữu chủ 

trì xây dựng, thực hiện 

chương trình đào tạo 

59.  
ThS. Lê Anh Tú 

ThS. Lê Anh Tuấn 
Cinema 4D 

Học kỳ 1,  

năm thứ 4 
  2  Giảng viên thỉnh giảng 

 

2.1.3.  Danh sách cán bộ quản lý cấp khoa đối với ngành đào tạo  

TT Họ và tên Ngày sinh Chức vụ 
Trình độ 

đào tạo 

Năm tốt 

nghiệp 
Ngành/Chuyên ngành Ghi chú 

1 Huỳnh Ngọc Đáng 26/04/1958 Trưởng khoa Tiến sĩ 1997 Sử học  

2 Ung Sơn Khôi 19/05/1971 Phó Trưởng khoa Thạc sĩ  2001 Quản trị kinh doanh  

2.2. Về cơ sở vật chất, trang thiết bị, thư viện, công nghệ học liệu phục vụ cho thực hiện chương trình đào tạo tạo 

2.2.1. Cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ thực hiện chương trình đào tạo tạo 

 

 

 

 

 



 

 

BẢNG THỐNG KÊ PHÒNG HỌC LÝ THUYẾT theo quy định của Thông tư 03/2020/GBDĐT ngày 

10/2/2020 về tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích công trình … 

TT Tên phòng/địa chỉ phòng Số chỗ 

ngồi 

Số 

lượng 

Diện tích Tổng diện 

tích (m2) 

Ghi chú 

1 2 3 4 5 6=4 x 5 7 

I Loại phòng trên 200 chỗ           

1 Phòng K411 292 1 294 294   

2 Phòng K412 306 1 301 301   

3 Phòng K413 321 1 308 308   

4 Phòng K414 585 1 594 594   

5 Hội trường Lầu 5 (CS2) 512 1 485 485   

6 Hội trường Lầu 6 (CS2) 486 1 474 474   

TỔNG DIỆN TÍCH  2.456   

II Loại phòng từ 100-200 chỗ           

1 Phòng K113 140 1 145 145   

2 Phòng K114 140 1 145 145   

3 Phòng K115 140 1 145 145   

4 Phòng K211 140 1 145 145   



 

 

5 Phòng K212 140 1 145 145   

6 Phòng K213 140 1 145 145   

7 Phòng K214 140 1 145 145   

8 Phòng K215 140 1 145 145   

9 Phòng K216 140 1 145 145   

10 Phòng K311 140 1 145 145   

11 Phòng K312 140 1 145 145   

12 Phòng K313 140 1 145 145   

13 Phòng K314 140 1 145 145   

14 Phòng K315 140 1 145 145   

TỔNG DIỆN TÍCH  2.030   

III Loại phòng từ 50 - 100 chỗ           

1 K111 72 1 75 75   

2 K112 72 1 75 75   

3 K116 72 1 75 75   

4 K117 72 1 75 75   

5 K118 72 1 75 75   

6 K119 72 1 75 75   



 

 

TỔNG DIỆN TÍCH  450   

IV Loại phòng dưới 50 chỗ           

1 K121 48 1 70 70   

2 K122 48 1 70 70   

3 K123 48 1 70 70   

4 K124 48 1 70 70   

TỔNG DIỆN TÍCH  280   

V Sân bóng đá   1 1600 1.600   

VI Kí túc xá   1 760 760   

VII Nhà thi đấu đa năng 309 1 1160 1.160   

 TỔNG DIỆN TÍCH (I +II +III +IV+ V+VI) 8.736   

 

2.2.2. Thư viện 

- Thư viện được bố trí trong khuôn viên 2.710 m2 được trang bị máy tính phục vụ tra cứu; phần mềm quản lý thư viện. Giáo 

trình, sách, tài liệu tham khảo, được cung cấp phục vụ cho người đọc thông qua 2 hình thức: Tài liệu điện tử và tài liệu in 

giấy. Thư viện đáp ứng đủ các tài liệu nghiên cứu, học tập cho các chuyên ngành đào tạo của Trường, bao gồm cả các tài 

liệu nghiên cứu phục vụ chương trình đào tạo đại học ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng đang mở. Tài liệu học tập, 

bao gồm cả giáo trình chính thức cũng như các tài liệu tham khảo, do giảng viên của Trường biên soạn và các tài liệu sử 

dụng chung với các trường đại học khác, đã được Hội đồng Khoa học và Đào tạo nhà Trường thẩm định, lựa chọn. 

- Thư viện điện tử: http://thuvienso.ktkt.edu.vn:8080/jspui/ 

http://thuvienso.ktkt.edu.vn:8080/jspui/


 

 

- Thông tin bản quyền kết nối với cơ sở dữ liệu trong nước 

- Số lượng sách, giáo trình: 145; Số lượng sách điện tử: 218 đầu tài liệu; Số tài liệu sách chuyên khảo, tạp chí của ngành 

Quan hệ công chúng: 05. 

Bảng 9. Danh mục giáo trình và tài liệu tham khảo ngành QHCC (Sử dụng kế thừa của VLU) 

STT Tên giáo trình Tên tác giả Nhà xuất bản 
Năm xuất 

bản 
Số bản 

Sử dụng cho môn học/ học 

phần 

1 8 Quy tắc vàng khởi nghiệp Castrina, S. C. 
NXB Thanh 

Hóa 
2015 4 Khởi nghiệp  

2 Bộ luật Dân sự      2005/2015 1 Pháp luật đại cương 

3 Bộ luật Hình sự      2009 1 Pháp luật đại cương 

4 Bộ luật Lao động      2012 1 Pháp luật đại cương 

5 Bộ luật Tố tụng dân sự      2004/2012 1 Pháp luật đại cương 

6 Bộ luật Tố tụng hình sự      2003 1 Pháp luật đại cương 



 

 

STT Tên giáo trình Tên tác giả Nhà xuất bản 
Năm xuất 

bản 
Số bản 

Sử dụng cho môn học/ học 

phần 

7 
Business Ethics: Concepts and 

Cases 
Manuel G.VelAsquez Pearson  2014 1 Đạo đức kinh doanh 

8 Khởi nghiệp tinh gọn.  Eric Ries 

NXB 

Tổng hợp 

TPHCM 

(nhà cung 

cấp: Viện 

PACE) 

2020. 1 Khởi nghiệp 

9 Khởi nghiệp bán lẻ Trần Thanh Phong NXB Đà Nẵng 
 

2000 1 Khởi nghiệp  

10 
Đánh giá dự án khởi nghiệp 

“Cà phê vận động”, 

Nguyễn Thị Bích Vân, 

Huỳnh Thị Đan 

Phương, La Thị 

Hương 

Tạp chí Tài 

chính, Vol.2, 

Tháng 6/2019, 

trang 68-71, 

ISSN 2615-

8973 
 

2019 6 Khởi nghiệp 

11 
Đánh giá tính khả thi của dự án 

kinh doanh thực phẩm từ hoa 

Nguyễn Thị Bích Vân, 

Trần Ngân Thảo, 

Nguyễn Hoàng Kim 

Ngân, Lâm Thiện Quý 

Tạp chí Kinh 

tế và Dự báo 
2019 1 Khởi nghiệp 



 

 

STT Tên giáo trình Tên tác giả Nhà xuất bản 
Năm xuất 

bản 
Số bản 

Sử dụng cho môn học/ học 

phần 

12 
Câu hỏi - bài tập - trắc nghiệm 

Kinh tế vi mô 

TS. Nguyễn Như Ý, 

ThS. Trần Thị Bích 

Dung, ThS. Trần Bá 

Thọ, TS. Nguyễn 

Hoàng Bảo 

NXB Kinh tế 

Tp. HCM 
2017 1 Kinh tế học đại cương 

13 
Công ty tại Việt Nam, Tình 

huống tranh chấp bình luận 
Phạm Hoài Huấn  

NXB Chính trị 

Quốc gia 
2014 4 Pháp luật Luật đại cương 

14 
Bộ công cụ chiến lược quan hệ 

công chúng 
Theaker, A. et.al 

NXB Chính trị 

Quốc gia sự 

thật 

2018 1 Hoạch định chiến lược PR 

15 
Giáo trình Quan hệ công 

chúng - PR-Public relation, 

Ngô Minh Cách, Đào 

Thị Minh Thanh 

NXB Học viện 

tài chính 
2015  Hoạch định chiến lược PR 

16 

Kỹ năng viết cho PR (Public 

Relations Writing- The 

essentials of style and format), 

Thomas H.Bivins 

(University of 

Oregon) 

NXB Bách 

Khoa Hà Nội 
2018 1 

Kỹ năng viết cho Quan hệ công 

chúng 

 

17 
Truyền thông – lý thuyết và kỹ 

năng cơ bản 

Nguyễn Văn Dững, 

Đỗ Thị Thu Hằng 

NXB Thông 

tin và truyền 

thông 

2018 1 

Kỹ năng viết cho Quan hệ công 

chúng 

 



 

 

STT Tên giáo trình Tên tác giả Nhà xuất bản 
Năm xuất 

bản 
Số bản 

Sử dụng cho môn học/ học 

phần 

18 
Bộ công cụ chiến lược quan hệ 

công chúng 

Alison Theaker - 

Heather Yaxley 

NXB Chính 

trị quốc gia sự 

thật 

2018 1 

Kỹ năng viết cho Quan hệ công 

chúng 

 

19 Bài giảng Quan hệ công chúng 
ThS Nguyễn Đình 

Toàn 

Nxb Đại học 

Kinh tế quốc 

dân.  

 

2018 1 Nhập môn PR 

20 
Phương pháp luận nghiên cứu 

khoa học 
Vũ Cao Đàm 

NXB Khoa 

học và Kỹ 

thuật, Hà Nội 

2016 1 
Phương pháp Nghiên cứu khoa 

học 

21 
E-commerce 2019 – Business, 

Technology and Society 

Kenneth C. Laudon & 

Carol G. Traver 
Pearson 2019 1 Truyền thông Đa phương tiện 

23 

Enterprise Risk Management: 

A common Framework for the 

Entire Organization    

Philip E. J. Green, 

Butterworth-

Heinemann (2

016).  

2016 1 
Xử lý khủng hoảng truyền 

thông 



 

 

STT Tên giáo trình Tên tác giả Nhà xuất bản 
Năm xuất 

bản 
Số bản 

Sử dụng cho môn học/ học 

phần 

25 
Fundamentals of strategic 

management.  

Jose Emilio Navas 

Lopez and Luis Angel 

Guerras Martin.  

Civitas – 

Thomson 

Reuters 

2018 1 Hoạch định chiến lược PR 

26 
Giáo trình Quản trị Tổ chức sự 

kiện và Lễ hội 

Nguyễn Thị Mỹ 

Thanh 

NXB Lao động 

Xã hội 
2015 1 Tổ chức sự kiện 

27 
Kỹ nghệ chơi chữ - Ngón nghề 

content 

Mark Shaw 

Hồ Thị Việt Hà dịch 

Nxb Thế giới, 

TP. HCM. 

 

2019 1 CopyWriting 

28 
Giáo trình Chủ nghĩa xã hội 

khoa học 

Hội đồng Trung ương 

Quốc gia 

NXB Chính trị 

Quốc gia 
2008 1 Chủ nghĩa xã hội khoa học 

29 

Giáo trình Đường lối cách 

mạng của Đảng Cộng sản Việt 

Nam (Dành cho sinh viên đại 

học, cao đẳng khối không 

chuyên ngành Mác - Lênin, Tư 

tưởng Hồ Chí Minh) 

Bộ Giáo dục và Đào 

tạo 

NXB Chính trị 

quốc gia, Hà 

Nội 

2017 4 
Đường lối cách mạng của Đảng 

Cộng sản Việt Nam 

30 PR nội bộ và PR cộng đồng, 
Dan Lattimore, Otis 

Baskin, Suzette T. 

Nxb Bách 

Khoa Hà Nội 
2018 1 PR nội bộ và PR cộng đồng, 



 

 

STT Tên giáo trình Tên tác giả Nhà xuất bản 
Năm xuất 

bản 
Số bản 

Sử dụng cho môn học/ học 

phần 

Heiman, Elizabeth L. 

Toth 

31 Giáo trình Khởi sự kinh doanh Nguyễn Ngọc Huyền 

NXB Đại học 

Kinh tế quốc 

dân 

2012 1 Khởi nghiệp  

32 
Giáo trình Kinh tế chính trị 

Mác – Lênin 
Chu Văn Cấp 

NXB Chính trị 

Quốc gia 
2006 1 Kinh tế chính trị Mác-Lênin 

33 
Giáo trình Truyền thông 

Marketing Tích hợp (IMC) 
Trương Đình Chiến 

NXB Đại học 

Kinh tế Quốc 

dân. 

 

2019 1 

Truyền thông Marketing tích 

hợp 

 

34 Inbound Marketing 
Brian Halligan, 

Dahmersh Shah 

NXB Tổng 

hợp TP. HCM 
2019 2 

Truyền thông Marketing tích 

hợp 

35 Xã hội học Nguyễn Xuân Nghĩa 

NXB Đại học 

Quốc gia 

TP.HCM 

 

2017 1 Xã hội học 



 

 

STT Tên giáo trình Tên tác giả Nhà xuất bản 
Năm xuất 

bản 
Số bản 

Sử dụng cho môn học/ học 

phần 

36 

Advertising and Promotion – 

An Integrated Marketing 

Communications perspective 

(11th Edition) 

George E. Belch, 

Michael R. Belch 

McGraw Hill 

Publishing 
2017 1 Chiến lược quảng cáo 

37 
MAXON Cinema 4D R18 

Studio 
Sham Tickoo 

Purdue 

University 

Northwest, 

USA 

2018 1 Cinema 4D 

38 Cơ sở văn hoá Việt Nam Trần Quốc Vượng 
Nxb. Giáo 

dục 
2018 2 Cơ sở văn hoá Việt Nam 

39 
Giáo trình Luật Hiến pháp Việt 

Nam 

GS.TS Nguyễn Đăng 

Dung, TS. Đặng Minh 

Tuấn 

Nxb. ĐHQG 

Hà Nội, Hà nội  
2013 6 Pháp luật đại cương 

40 Bản sắc văn hoá Việt Nam, Phan Ngọc Nxb. Văn học. 2018 1 Cơ sở văn hoá Việt Nam 

41 

Social Media - Bí Quyết Bứt 

Phá Tăng Trưởng Trên Mạng 

Xã Hội 

Nhiều tác giả 
NXB Thế giới 

 
2019 1 Digital Media 



 

 

STT Tên giáo trình Tên tác giả Nhà xuất bản 
Năm xuất 

bản 
Số bản 

Sử dụng cho môn học/ học 

phần 

42 Introduction to Digital Media 
Alessandro Delfanti 

and Adam Arvidsson 

John Wiley & 

Sons, Inc. 

 

2019 1 Digital Media 

43 
Giáo trình Luật thương mại 

phần chung và thương nhân 

PGS.TS Ngô Huy 

Cương 

NXB ĐHQG 

Hà Nội  
2013 4 Pháp luật đại cương 

44 Giáo trình Marketing căn bản Nguyễn Văn Hùng NXB Kinh tế 2013 4 Marketing căn bản 

45 Giáo trình Marketing Dịch vụ Nguyễn Thượng Thái 

Học viện công 

nghệ bưu chính 

viễn thông 

2007 1 

Marketing căn bản 

46 Giáo trình Marketing dịch vụ 
NXB ĐH Kinh tế quốc 

dân 

Phạm Thị 

Huyền, 

Nguyễn Hoài 

Long 

2016 4 

Marketing căn bản 

47 Giáo trình Marketing Dịch vụ Nguyễn Thượng Thái 

Học viện công 

nghệ bựu chính 

viễn thông 

2007 1 

Marketing căn bản 



 

 

STT Tên giáo trình Tên tác giả Nhà xuất bản 
Năm xuất 

bản 
Số bản 

Sử dụng cho môn học/ học 

phần 

48 Giáo trình Marketing Dịch vụ 
Phạm Thị Luyến & 

Nguyễn Hoài Long  

NXB Đại học 

Kinh tế Quốc 

dân 

2018 4 

Marketing căn bản 

49 
Để trở thành độc giả thông 

minh, 
Nhóm tác giả 

Nhà xuất bản 

ĐHQG 

TP.HCM 

2017 2 Đọc và xem tin tức 

50 

Mô hình quản lý báo chí- 

truyền thông ở Việt Nam (Góc 

độ chính trị & kinh tế) 

Nguyễn Chí Hùng, 

Nguyễn Ngọc Hải 

Tạp chí khoa 

học Đại học 

Văn Lang số 8 

(8/3/2018) số 

ISSN: 2525 -

2429. 

2018 3 Đọc và xem tin tức 

51 
Giáo trình Những nguyên lý cơ 

bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 

Bộ Giáo dục và Đào 

tạo 

Nhà xuất bản 

Chính trị quốc 

gia 

2017 4 Triết học Mác-Lênin 

52 Giáo trình Pháp luật đại cương   
Nxb. Phương 

Đông, Hà nội 
2012 1 Pháp luật đại cương 



 

 

STT Tên giáo trình Tên tác giả Nhà xuất bản 
Năm xuất 

bản 
Số bản 

Sử dụng cho môn học/ học 

phần 

53 Giáo trình Pháp luật đại cương    

Nxb. Đại học 

sư phạm, Hà 

nội 

2014 13 Pháp luật đại cương 

54 Kỹ năng đàm phán cơ bản 

Roy J.Lewicki, Bruce 

Barry & David M. 

Saunders 

NXB Bách 

Khoa- Hà Nội, 

Trường Đại 

học FPT dịch 

 

2018 2 Kỹ năng đàm phán 

55 Giáo trình quản lý dự án Từ Quang Phương 

Nxb Đại Học 

Kinh Tế Quốc 

Dân 

2014 3 Quản trị dự án truyền thông 

56 Giáo trình quản lý dự án 

Cao Hào Thi & 

Nguyễn Thúy Quỳnh 

Loan 

NXB Đại học 

Quốc gia 
2015 1 Quản trị dự án truyền thông 

57 Giáo trình Quản trị chiến lược Ngô Kim Thanh 

NXB Đại học 

kinh tế Quốc 

Dân 

2014 1 Chiến lược quảng cáo 



 

 

STT Tên giáo trình Tên tác giả Nhà xuất bản 
Năm xuất 

bản 
Số bản 

Sử dụng cho môn học/ học 

phần 

58 Giáo trình Quản trị học Phan Thị Minh Châu 
NXB Phương 

Đông 
2014 1 Quản trị học 

59 Khám phá đa phương tiện 
Jennifer Coleman 

Dowling 

NXB. Bách 

khoa Hà Nội. 
2018 2 

Kỹ thuật Truyền thông đa 

phương tiện 

60 
Truyền thông – Lý thuyết và 

kỹ năng cơ bản 

Nguyễn Văn Dững – 

chủ biên 

NXB Thông 

tin và Truyền 

thông 

2018 3 
Kỹ thuật Truyền thông đa 

phương tiện 

61 
Kỹ năng thuyết trình trước 

công chúng 

Jo Sprague, Douglas 

Stuart & David Bodary 

NXB Bách 

Khoa- Hà Nội, 

Trường Đại 

học FPT dịch 

2018 1 
Nghệ thuật nói trước công 

chúng 

62 
Nghệ thuật nói trước công 

chúng 
Dale Carnegie NXB Dân Trí 2019 2 

Nghệ thuật nói trước công 

chúng 

63 Quảng Cáo 

William F. Arens, 

David H. Schaefer, 

Michael F. Weigold 

NXB Bách 

Khoa Hà Nội. 

 

2019 3 Nhập môn quảng cáo 

64 Nguyên Lý Tiếp Thị 
Philip Kotler, Gary 

Armstrong 

NXB Lao 

Động Xã Hội 
2017 5 Nhập môn quảng cáo 



 

 

STT Tên giáo trình Tên tác giả Nhà xuất bản 
Năm xuất 

bản 
Số bản 

Sử dụng cho môn học/ học 

phần 

65 

Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí 

Minh (Dành cho sinh viên đại 

học, cao đẳng khối không 

chuyên ngành Mác - Lênin, Tư 

tưởng Hồ Chí Minh) 

Bộ Giáo dục và Đào 

tạo 

NXB Chính trị 

quốc gia Sự 

thật, Hà Nội 

2017 4 Tư tưởng Hồ Chí Minh 

66 Hiến pháp      2013 1 Pháp luật đại cương 

67 
Hiến pháp Mỹ được làm ra như 

thế nào? 
Nguyễn Cảnh Bình 

Nxb. Tri thức, 

Hà Nội  
2009 4 Pháp luật đại cương 

68 
Truyền thông: Lý thuyết và Kỹ 

năng cơ bản, 

Nguyễn Văn Dững, 

Đỗ Thị Thu Hằng 

NXB Thông 

tin – Truyền 

thông 

2018 4 Nhập môn truyền thông 

69 
Lịch sử các lý thuyết truyền 

thông 

Mattelart, 

Armand/Mattelart 

Michile 

Dịch giả: Hồ Thị Hòa 

NXB Tri thức 2018 2 Nhập môn truyền thông 

70  Căn bản Kỹ thuật Nhiếp ảnh Bùi Minh Sơn 
NXB Hồng 

Đức 
2019 5 Nhiếp ảnh 



 

 

STT Tên giáo trình Tên tác giả Nhà xuất bản 
Năm xuất 

bản 
Số bản 

Sử dụng cho môn học/ học 

phần 

71 
Pháp luật và đạo đức truyền 

thông 

Nguyễn Thị Trường 

Giang 

Nhà xuất bản 

Đại học Quốc 

gia Hà Nội. 

 

2020 2 
Pháp luật và đạo đức truyền 

thông 

72 Giáo trình Phỏng vấn báo chí Lê Thị Nhã 
NXB Thông 

tấn 
2015  

Phỏng vấn và trả lời phỏng vấn 

 

73 
Tác nghiệp báo chí trong môi 

trường truyền thông hiện đại. 
Nguyễn Thành Lợi 

Nhà xuất bản 

Thông tin và 

Truyền thông. 

2019 3 
Phỏng vấn và trả lời phỏng vấn 

 

74 
Television field production 

and reporting, 7th edition, 

F. Shook, J. Larson 

and J. Detarsio 

Routledge 

Publishing, 

Taylor and 

Francis Group 

2018 1 
Sản xuất chương trình truyền 

hình 

75 
Nghĩ đột phá cho format báo 

chí 
Vũ Quang Hào 

 NXB Thông 

Tấn 
2020 2 

Sản xuất chương trình truyền 

hình 



 

 

STT Tên giáo trình Tên tác giả Nhà xuất bản 
Năm xuất 

bản 
Số bản 

Sử dụng cho môn học/ học 

phần 

76 
Giáo Trình Xử Lý Ảnh 

Photoshop CC 

Phạm Quang Huấn – 

Phạm Quang Huy 

NXB Thanh 

Niên 
2020 3 Thiết kế đồ họa cơ bản 

77 Khởi nghiệp tinh gọn 
Eric Ries ; Viện Quản 

Lý PACE 

NXB Tổng 

Hợp TP.HCM 
2019 4 Khởi Nghiệp  

78 
Khởi nghiệp và Phát triển 

doanh nghiệp 
SanKinh, P. D. 

NXB Tổng 

hợp Thành phố 

Hồ Chí Minh 

2008 1 Khởi nghiệp  

79 

Khuyến học hay những bài học 

về tinh thần độc lập tự cường 

của người Nhật Bản 

Fukuzawa Yukichi 
Nxb. Thế giới, 

Hà Nội  
2014 4 Pháp luật đại cương 

80 Kinh tế học vĩ mô 6th edition N. Gregory Mankiw 
Cengage 

Learning 
2014 6 Kinh tế học đại cương 

81 

Kinh tế học vi mô 6th Edition - 

Bản dịch của trường ĐH Kinh 

tế TPHCM 

N. Gregory Mankiw 
Cengage 

Learning 
2014 6 Kinh tế học đại cương 



 

 

STT Tên giáo trình Tên tác giả Nhà xuất bản 
Năm xuất 

bản 
Số bản 

Sử dụng cho môn học/ học 

phần 

82 Kinh tế học vi mô 8th edition 
Robert S. Pindyck & 

Daniel L. Rubinfeld 

NXB Pearson 

và NXB Kinh 

tế Tp. HCM 

2015 4 Kinh tế học đại cương 

83 Kinh tế vi mô 

Lê Bảo Lâm, Nguyễn 

Như Ý, Trần Thị Bích 

Dung, Trần Bá Thọ 

NXB Kinh tế 

Tp. HCM 
2017 8 Kinh tế học đại cương 

84 Kinh tế vĩ mô 
Nguyễn Như Ý, Trần 

Thị Bích Dung 
NXB Kinh tế 2017 4 Kinh tế học đại cương 

85 Tư duy phản biện 
Roy Van Den Brink-

Budgen 

Nxb ĐHQG 

TPHCM 
2020 3 Tư duy phản biện 

86 Tư duy phản biện Joe McKey NXB Thế giới 2020 3 Tư duy phản biện 

87 
Giáo trình Văn hóa doanh 

nghiệp 
Đỗ Hữu Hải 

Nhà xuất bản 

Đại học Kinh tế 

Quốc dân 

2019 5 Văn hóa doanh nghiệp 

88 
Giáo trình Văn hóa và Đạo đức 

quản lý, 

Phạm Ngọc Thanh, 

Vũ Thị Cẩm Thanh 

Nhà xuất bản 

Đại học Quốc 

gia Hà Nội 

2020 6 Văn hóa doanh nghiệp 



 

 

STT Tên giáo trình Tên tác giả Nhà xuất bản 
Năm xuất 

bản 
Số bản 

Sử dụng cho môn học/ học 

phần 

 

89 Thuật viết từ A đến Z Ngọc Trân  
NXB Văn hóa 

- Văn nghệ 
2017 3 Viết và biên tập tin 

90 Luật Biển Việt Nam      2012 1 Pháp luật đại cương 

91 Luật Chuyển giao công nghệ      2006 1 Pháp luật đại cương 

92 Luật Công nghệ cao      2008 1 Pháp luật đại cương 

93 Luật Đầu tư      2014 1 Pháp luật đại cương 

94 Luật Doanh nghiệp      2014 1 Pháp luật đại cương 

95 

Luật Hợp đồng Việt Nam, Bản 

án và Bình luận Bản án (Tập 1 

và Tập 2) 

PGS. TS. Đỗ Văn Đại 
NXB Hồng 

Đức 
2018 12 Luật kinh tế 



 

 

STT Tên giáo trình Tên tác giả Nhà xuất bản 
Năm xuất 

bản 
Số bản 

Sử dụng cho môn học/ học 

phần 

96 Luật Sở hữu trí tuệ      2013 2 Pháp luật đại cương 

97 Luật Thương mại      2005 1 Pháp luật đại cương 

98 
Market Leader – 3rd edition 

Extra 
John Rogers Pearson 2016 1 AV cơ sở ngành 

99 Marketing căn bản Đinh Tiên Minh NXB Lao động 2014 6 Marketing căn bản 

100 Marketing căn bản  

Don Sexton; Hà Minh 

Hoàng, Nguyễn Trang 

(dịch) 

Alphabooks; 

Lao động 
2018 4 Marketing căn bản 

101 
Quản trị thương hiệu – Lý 

thuyết & thực tiễn 
Bùi Văn Quang 

NXB Lao 

Động – Xã Hội 
2018 2 

Xây dựng và quản trị thương 

hiệu 

102 

Strategic Brand Management: 

Building, measuring, and 

managing brand equity, 5th 

edition 

Kevin Lane Keller, 

Vanitha Swaminathan 
Pearson 2020 3 

Xây dựng và quản trị thương 

hiệu 



 

 

STT Tên giáo trình Tên tác giả Nhà xuất bản 
Năm xuất 

bản 
Số bản 

Sử dụng cho môn học/ học 

phần 

103 

Applied Crisis 

Communication and Crisis 

Management: Cases and 

Exercises 

Coombs, W. Timothy 

SAGE 

Publications, 

Ltd, ISBN: 

978154430853

1 (e), ISSN: 

978145221780

2 

2017 1 
Xử lý khủng hoảng truyền 

thông 

104 
Để trở thành độc giả thông 

minh 

Khoa Báo chí và 

Truyền thông. Đại học 

Khoa học Xã hội và 

Nhân văn 

NXB Đại học 

Quốc gia Tp. 

Hồ Chí Minh. 

2017 3 
Xử lý khủng hoảng truyền 

thông 

105 

Ngân hàng câu hỏi thi, kiểm tra 

môn Những nguyên lý cơ bản 

của chủ nghĩa Mác-Lênin 

TS. Phạm Văn Sinh 
Nhà xuất bản 

CTQG, Hà Nội 
2013 2 Triết học Mác-Lênin 

2.2.3. Công nghệ học liệu 

Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương định hướng phát huy hình thức giảng dạy trực tuyến kết hợp với giảng dạy tập trung. 



 

 

Giảng viên và sinh viên có thể truy cập vào website Trường theo link http://daotao.ktkt.edu.vn/default.aspx?page=chitietthongtin&id=562 để 

được hướng dẫn tham gia lớp học trực tuyến, cũng như có thể trao đổi với giảng viên giảng dạy, xem và tải học liệu online, xem thông tin 

giảng viên đăng tải, … thông qua ứng dụng Google Classroom và Google Meet. 

2.3. Hoạt động nghiên cứu khoa học 

2.3.1.  Các đề tài nghiên cứu khoa học của cơ sở đào tạo, giảng viên, nhà khoa học liên quan đến ngành đào tạo dự kiến mở 

do cơ sở đào tạo thực hiện (kèm theo bản liệt kê có bản sao quyết định, bản sao biên bản nghiệm thu) 

Số 

TT 

Đề tài  

cấp Bộ/ 

đề tài cấp  

cơ sở 

Tên đề tài 
Chủ nhiệm 

đề tài 

Số quyết định, 

ngày thành lập 

HĐKH nghiệm thu 

đề tài 

Ngày nghiệm 

thu đề tài 

(theo biên bản 

nghiệm thu) 

Kết quả 

nghiệm 

thu, ngày 

Ghi chú 

1 cấp tỉnh Lịch sử Đảng bộ tỉnh Bình 

Dương 1930-1975 

Huỳnh Ngọc 

Đáng 

  2003 Chủ nhiệm đề tài và 

cùng biên soạn 

một số phần 

2 cấp tỉnh Lịch sử Đảng bộ tỉnh 

Bình Dương 1975-2010 

Huỳnh Ngọc 

Đáng 

  2011 Chủ nhiệm đề tài và 

cùng biên soạn 

một số phần 

3 cấp tỉnh Người Hoa ở Bình 

Dương- Lịch sử và hiện 

trang 

Huỳnh Ngọc 

Đáng 

  2011 Chủ nhiệm đề tài và 

cùng biên soạn 

một số phần 

4 cấp tỉnh Lịch sử ngành Tuyên giáo 

tỉnh Bình Dương 

Huỳnh Ngọc 

Đáng 

  2013 Chủ nhiệm đề tài và 

cùng biên soạn 

một số phần 

5 cấp tỉnh Lịch sử chiến tranh nhân 

dân tỉnh Bình Dương 

Huỳnh Ngọc 

Đáng 

  2015 Thành viên Ban biên 

soạn 

http://daotao.ktkt.edu.vn/default.aspx?page=chitietthongtin&id=562


 

 

Số 

TT 

Đề tài  

cấp Bộ/ 

đề tài cấp  

cơ sở 

Tên đề tài 
Chủ nhiệm 

đề tài 

Số quyết định, 

ngày thành lập 

HĐKH nghiệm thu 

đề tài 

Ngày nghiệm 

thu đề tài 

(theo biên bản 

nghiệm thu) 

Kết quả 

nghiệm 

thu, ngày 

Ghi chú 

6 cấp tỉnh Tìm hiểu liễn, đối Hán- 

Nôm trong các đình, 

chùa, miếu ở Bình Dương 

Huỳnh Ngọc 

Đáng 

  2016 Chủ nhiệm đề tài 

và cùng biên soạn 

một số phần 

7 cấp tỉnh Lịch sử Báo chí Bình 

Dương 

Huỳnh Ngọc 

Đáng 

  2018 Chủ nhiệm đề tài 

và cùng biên soạn 

một số phần 

2.3.2.  Các công trình khoa học công bố của giảng viên, nhà khoa học cơ hữu liên quan đến ngành đào tạo dự kiến mở của cơ 

sở đào tạo trong thời gian 5 năm tính đến thời điểm nộp hồ sơ mở ngành đào tạo (kèm theo bản liệt kê có bản sao trang bìa tạp chí, 

trang phụ lục, trang đầu và trang cuối của công trình công bố)  

STT Công trình khoa học Ghi chú 

1 Lịch sử Đảng bộ tỉnh Bình Dương 1930-1975 (Sách- Chủ biên và cùng viết), Nhà Xuất bản Chính trị Quốc gia, 

2004 
 

2 Lịch sử Đảng bộ Bình  Dương 1975-2010 (Sách-Chủ biên và cùng viết), Nhà Xuất bản Chính trị Quốc gia,2012  

3 Người Hoa ở Bình Dương (sách-Chủ biên và cùng viết), Nhà Xuất bản Chính trị Quốc gia, 2015  

4 Lịch sử ngành Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Dương (Sách-Chủ biên và cùng viết), Nhà Xuất bản Chính trị Quốc gia, 

2015 
 

5 Lịch sử Chiến tranh nhân dân tỉnh Bình Dương (Sách-Viết chung), Nhà Xuất bản Chính trị Quốc gia, 2014  

6 Chính sách của các vương triều Việt nam đối với người Hoa (Sách-Tác giả), Nhà Xuất bản Tổng hợp Thành phố 

Hồ Chí Minh, 2018 
 

7 Nam bộ từ năm 1698 đến cuối thế kỷ XIX qua nghiên cứu của người nước ngoài (Sách-viết chung), Nhà Xuất  



 

 

STT Công trình khoa học Ghi chú 

bản Văn hóa văn nghệ, 2018 

8 Lịch sử Báo chí cách mạng tỉnh Bình Dương (Sách-Chủ biên và cùng viết một số phần) , Nhà Xuất 
bản Chính trị Quốc gia, 2020 

 

9 Về hai tên gọi Minh Hương và Thanh Hà, Tạp chí Nghiên cứu và Phát triển, trường ĐH KHXH và NV tp. HCM, 

1998 
 

10 Tìm hiểu lịch sử di cư của người Hoa vào Đàng trong, Tạp chí Nghiên cứu và Phát triển, trường ĐH KHXH và 

NV tp. HCM, 1998 
 

11 Đối phó với cướp biển người Hoa của các vua đầu triều Nguyễn, Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử -Viện Sử học, Viện 

Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, số 09. 2017 
 

12 Về nhân vật lịch sử Trần Thượng Xuyên, người Minh Hương thế hệ đầu tiên ở Việt Nam Tạp chí Nghiên cứu 

Lịch sử -Viện Sử học, Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, số 08. 2019 
 

 

Ghi chú: Công trình khoa học được liệt kê theo quy tắc sau: 

- Họ tên tác giả, chữ cái viết tắt tên tác giả (Năm xuất bản), tên sách, lần xuất bản, nhà xuất bản, nơi xuất bản. 

- Họ và chữ cái viết tắt tên tác giả (Năm xuất bản), ‘Tên bài viết’, tên tập san, số, kì/thời gian phát hành, số trang. 

- Tác giả (Năm xuất bản), tên tài liệu, đơn vị bảo trợ thông tin, ngày truy cập. 

- Họ tác giả, chữ viết tắt tên tác giả (Năm xuất bản), ‘Tiêu đề bài viết’, [trong] tên kỷ yếu, địa điểm và thời gian tổ chức, nhà xuất bản, nơi xuất 

bản, số trang. 



 

 

2.4. Hợp tác quốc tế 

- Nhà trường ưu tiên tuyển dụng giảng viên có trình độ ngoại ngữ tốt (tiếng 

Anh), tốt nghiệp đại học từ loại Khá trở lên nhất là giảng viên tốt nghiệp từ nước ngoài, 

ưu tiên các trường có hợp tác quốc tế với Trường. Trong vòng 3 năm, tất cả giảng viên 

trình độ đại học sẽ được cử đi đào tạo Thạc sĩ, Tiến sĩ...  

- Cán bộ chủ chốt của Khoa đi tham quan, học hỏi kinh nghiệm và tìm các cơ 

hội hợp tác, liên kết đào tạo với các cơ sở trong và ngoài nước, tham quan một số mô 

hình về ngành Quan hệ công chúng tại các nước tiên tiến như Hoa Kỳ, Anh, Úc, 

Canada...  

- Nhà trường đã tích cực chủ động, tìm kiếm, thiết lập các mối quan hệ quốc tế, 

triển khai các hoạt động hợp tác với các trường đại học, các tổ chức giáo dục, khoa học 

và công nghệ trong nước và nước ngoài nhằm nâng cao năng lực đào tạo, nghiên cứu 

khoa học và công nghệ của Nhà trường. Bước đầu các hoạt động hợp tác quốc tế được 

thực hiện đúng theo Nghị định số 165/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 9 năm 2004 của 

Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Giáo dục về quản lý hợp 

tác quốc tế trong lĩnh vực giáo dục.  

 Tóm tắt một số nội dung hoạt động hợp tác quốc tế trong đào tạo và nghiên 

cứu khoa đã được triển khai trong thời gian qua:  

- Ký kết bản ghi nhớ hợp tác giữa Trường Đại học Kaplan (Hoa Kỳ) và Trường 

Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương; 

- Ký kết bản ghi nhớ hợp tác giữa Trường Đại học City Uni (Hoa Kỳ) và  Trường 

Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương;  

- Ký kết văn bản ghi nhớ với Trường Đại học Hung Kuang (Đài Loan) về triển 

khai chương trình du học hè của sinh viên Nhà trường tại Trường Đại học Hung Kuang; 

- Ký kết văn bản ghi nhớ về việc tiến hành hoạt động trao đổi phương pháp 

giảng dạy, quản lý sinh viên và nghiên cứu khoa học với Học viện Kỹ thuật Vô Tích 

(Trung Quốc);  

- Trên cơ sở được sự chấp thuận của các cơ quan chức năng của tỉnh Bình 

Dương, Trường đã mời các chuyên gia về giáo dục đào tạo đại học của Canada làm việc 

trực tiếp với đội ngũ giảng viên của Trường về nội dung tập huấn kỹ năng và phương 

pháp giảng dạy theo phương pháp giảng dạy hiện đại, phù hợp với điều kiện và môi 

trường đào tạo của Việt Nam; 

- Tọa đàm trao đổi trực tiếp với đại diện 35 trường đại học Đài Loan về những 

nội dung khoa học liên quan đến chuyên ngành đào tạo, cấu trúc chương trình đào tạo, 

kinh nghiệm kết hợp có hiệu quả giữa giảng dạy lý thuyết với thực tiễn; chương trình 

giao lưu giảng viên và sinh viên giữa các trường, cũng như những định hướng chủ yếu 

về lĩnh vực nghiên cứu khoa học có thể triển khai hợp tác;  



 

 

- Tham dự hội thảo với tổ chức Giáo dục Canada (CBIE) nhằm tìm hiểu về nền 

giáo dục của Canada và tìm kiếm những cơ hội hợp tác thích hợp với các trường cao 

đẳng, đại học của Canada;  

- Các chương trình hợp tác quốc tế đều được thông báo đến tất cả các bộ phận 

liên quan, thường xuyên thông tin các kết quả làm việc lên trang website của trường 

www.ktkt.edu.vn 

2.5. Hợp tác doanh nghiệp 

- Ký kết bản ghi nhớ hợp tác giữa Công ty Gốm sứ Minh Long 1 và  Trường Đại 

học Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương;  

- Nhà trường xây dựng kế hoạch hợp tác với nhiều doanh nghiệp trong lĩnh vực 

báo chí và thông tin để sinh viên thực hành/thực tập về Quan hệ công chúng; 

- Hoạt động hợp tác, liên kết đào tạo, nghiên cứu khoa học giữa Trường với một 

số cơ sở đào tạo, nghiên cứu tại thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương khác đã và 

đang được triển khai thực hiện theo kế hoạch.  

III. MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN NGÀNH ĐÀO TẠO  

3.1. Thời gian mở ngành đào tạo 

Thời gian mở ngành đào tạo Quan hệ công chúng được chuẩn bị và triển khai từ 

năm 2020 đến nay.  

3.2. Thời gian tổ chức triển khai chương trình đào tạo 

Chương trình đào tạo cử nhân trong lĩnh vực Quan hệ công chúng được triển khai 

từ học kỳ I năm học 2022 – 2023.  

3.3. Mục tiêu đào tạo 

3.3.1. Mục tiêu chung 

Mục tiêu của chương trình đào tạo (CTĐT) là trang bị cho người học (NH) nền 

tảng kiến thức và kỹ năng có tính ứng dụng cao trong bối cảnh kinh doanh đa dạng, cùng 

với sự phát triển và đổi mới mạnh mẽ về công nghệ, nhằm phục vụ cho việc thực hành 

nghề nghiệp trong lĩnh vực QHCC sau khi tốt nghiệp. Chương trình đào tạo phù hợp với 

mọi đối tượng NH, phát huy được đặc điểm cá nhân, giúp NH phát triển năng lực chuyên 

môn cần thiết và nâng cao các kỹ năng sáng tạo. CTĐT định hướng học tập thông qua 

trải nghiệm, giải quyết vấn đề, thiết kế giải pháp hoạt động quan hệ công chúng (QHCC) 

và truyền thông. NH tốt nghiệp có khả năng tham gia hữu ích vào xã hội, thành công 

trong lĩnh vực QHCC và phát triển các giá trị bản thân, góp phần vào sự thay đổi và phát 

triển quốc gia và nền kinh tế toàn cầu. Ngoài ra, NH sẽ có đủ năng lực chuyên môn để 

có thể tiếp tục học sau đại học và nghiên cứu về lĩnh vực QHCC, truyền thông và kinh 

doanh sau khi tốt nghiệp. 

 

 



 

 

3.3.2. Mục tiêu cụ thể 

Mục tiêu  

cụ thể 
Mô tả 

Kiến thức 

PO1 
Kiến thức lý thuyết và thực tiễn về khoa học tự nhiên, khoa học 

xã hội. 

PO2 

Kiến thức nền tảng về lý thuyết truyền thông, giao tiếp, ngôn 

ngữ, kỹ thuật, công cụ và phương tiện truyền thông; và khả năng 

vận dụng vào thực tiễn nghề nghiệp Quan hệ công chúng. 

PO3 

Kiến thức về chuyên ngành PR như: Quan hệ công chúng trong 

tổ chức; hình thái, phương thức và bản chất PR; nhiệm vụ và 

hoạt động của PR cụ thể trong từng lĩnh vực. Những kiến thức 

chuyên sâu về hoạt động truyền thông; chức năng, vai trò và các 

loại hình của báo chí đối với xã hội; hiểu các quy trình hoạt động 

và sáng tạo truyền thông nhằm phục vụ cho PR. 

Kỹ năng 

PO4 

Kỹ năng về làm việc nhóm, tư duy phản biện, xây dựng và tạo 

mối quan hệ tốt với con người, thích nghi với môi trường làm 

việc khác nhau để từ đó hình thành các năng lực cá nhân phục 

vụ cho yêu cầu nghiệp vụ chuyên môn. 

PO5 

Kỹ năng phân tích, tổng hợp, đánh giá dữ liệu và thông tin, phán 

đoán và xử lý tình huống, sử dụng các thành tựu mới về khoa 

học công nghệ để giải quyết những vấn đề thực tế hay trừu tượng 

trong lĩnh vực hoạt động PR và truyền thông. 

PO6 

Kỹ năng giao tiếp ứng xử linh hoạt, giải quyết công việc và hoạt 

động nghiên cứu bằng ngoại ngữ, các kỹ năng về ứng dụng công 

nghệ thông tin trong chuyên môn nghề nghiệp. 

Mức tự chủ và trách nhiệm 

PO7 

Có ý thức tuân thủ pháp luật, giữ gìn đạo đức nghề nghiệp, và 

thể hiện ý thức trách nhiệm với bản thân, gia đình, tổ chức, cộng 

đồng và xã hội. 



 

 

Mục tiêu  

cụ thể 
Mô tả 

PO8 
Có tư duy cầu tiến, định hướng tương lai rõ ràng và tinh thần 

học tập suốt đời. 

  

❖ Vị trí làm việc sau tốt nghiệp 

✓ Nhân viên Tổ chức sự kiện 

✓ Nhân viên Quan hệ Khách hàng 

✓ Nhân viên Quan hệ Báo chí 

✓ Nhân viên Truyền thông Nội bộ 

✓ Nhân viên Truyền thông doanh nghiệp 

✓ Nhân viên Sáng tạo Nội dung 

✓ Copywriter 

✓ Biên tập viên 

✓ Giảng viên, nghiên cứu viên về QHCC và truyền thông 

❖ Đối tượng tuyển sinh 

 Theo Quy chế tuyển sinh hàng năm của Trường. 

❖ Phương thức tuyển sinh 

 Theo Quy chế tuyển sinh hàng năm của Trường. 

❖ Quy trình đào tạo, điều kiện tốt nghiệp 

1.1. Quy trình đào tạo 

 Chương trình học được thực hiện trong 3,5 năm, mỗi năm học có 3 học kỳ. Học 

kỳ cuối cùng của khóa học, người học sẽ đi thực tập tốt nghiệp và thực hiện làm Khóa 

luận tốt nghiệp (hoặc học các học phần thay thế). 

1.2. Điều kiện tốt nghiệp 

 Theo quy định của Trường và của Bộ GD&ĐT 

3.4. Quy mô đào tạo của ngành trong thời gian từ 05 đến 10 năm tới 

Năm 2022-2023 2023-2024 2024-2025 2025-2026 2026-2027 

Quy mô 280 370 560 830 1.000 

 



 

 

4. GIẢI PHÁP VÀ LỘ TRÌNH THỰC HIỆN 

4.1. Chương trình đào tạo 

4.1.1.  Xây dựng Chương trình đào tạo 

Căn cứ vào những quy định hiện hành, cử nhân ngành Quan hệ công chúng sẽ 

được đào tạo chính quy tập trung 3,5 năm (9 học kỳ). Cấu trúc chương trình đào tạo 

gồm: 124 tín chỉ (không bao gồm Giáo dục Thể chất và Giáo dục QP – AN). 

Nội dung Tổng số Bắt buộc Tự chọn 

 Kiến thức Giáo dục đại cương 

Chưa tính khối kiến thức Giáo dục Quốc phòng 

- An ninh, Giáo dục thể chất.  

40   

 Kiến thức Giáo dục chuyên nghiệp  84   

▪ Kiến thức cơ sở ngành  21   

▪ Kiến thức ngành  23   

▪ Kiến thức chuyên ngành  27   

▪ Thực tập tốt nghiệp  7   

▪ Khóa luận tốt nghiệp 6   

Tổng cộng 124   

Chương trình đào tạo ngành Quan hệ công chúng trình độ Đại học được xây dựng 

căn cứ theo: 

- Luật Giáo dục đại học số 43/2019/QH14 được Quốc hội ban hành ngày 14 

tháng 06 năm 2019; 

- Thông tư số 02/2022/TT-BGDĐT ngày 18 tháng 01 năm 2022 của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo ban hành Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục mở ngành đào tạo, đình 

chỉ hoạt động của ngành đào tạo trình độ Đại học, Thạc sĩ, Tiến sĩ; 

- Thông tư số 17/2021/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 06 năm 2021 của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo ban hành Quy định về chuẩn chương trình đào tạo; xây dựng, thẩm định 

và ban hành chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học; 

- Thông tư số 08/2021/TT-BGDĐT ngày 18 tháng 03 năm 2021 của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo ban hành Quy chế đào tạo trình độ Đại học; 

- Thông tư số 04/2016/TT-BGDĐT ngày 14 tháng 03 năm 2016 của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào 

tạo các trình độ của giáo dục đại học; 

- Quyết định số 1982/QĐ-TTg ngày 18 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc Phê duyệt Khung trình độ quốc gia Việt Nam; 



 

 

- Quyết định số 126/QĐ-ĐHKTKT ngày 14 tháng 09 năm 2021 của Hiệu trưởng 

Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương về việc ban hành Quy chế đào tạo trình 

độ đại học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật  

Bình Dương. 

Trong quá trình xây dựng, Chương trình đào tạo có tham khảo các chương trình 

đào tạo có uy tín về Quan hệ công chúng trong nước và Quốc tế như:  

1. Chương trình đào tạo ngành Quan hệ công chúng – Trường Đại học Văn Lang  

2. Chương trình đào tào ngành Quan hệ công chúng – Trường Đại học Khoa học 

Xã hội và Nhân văn, ĐHQG TP.Hồ Chí Minh 

3. Bachelor of Communication (Public Relations) - RMIT University 

4. Bachelor of Media (Public Relations & Advertising) – University of New 

South Wales 

5. Bachelor of Science in Public Relations – The Boston University 

6. Bachelor of Public Relation – Western Sydney University 

4.1.2.  Thẩm định Chương trình đào tạo 

Căn cứ Biên bản ghi nhớ hợp tác ngày 17/03/2022 giữa Trường Đại học Văn 

Lang (VLU) và Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương (BETU) về tăng cường 

hợp tác trong đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, Trường Đại học 

Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương đã kế thừa và ứng dụng Chương trình đào tạo ngành 

Công nghệ kỹ thuật ô tô của Trường Đại học Văn Lang vào chương trình giảng dạy của 

Nhà trường. Chương trình đào tạo ngành Quan hệ công chúngs của Trường Đại học Văn 

Lang đã được thẩm định và ban hành. 

4.1.3.  Đối tượng, điều kiện và chỉ tiêu tuyển sinh 

❖ Đối tượng tuyển sinh 

Công dân đã có bằng tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương theo quy 

định tại Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy hiện hành của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo. 

❖ Phương thức và Điều kiện tuyển sinh 

Thí sinh có thể lựa chọn 01 trong 04 phương thức tuyển sinh được nêu trong 

Thông báo Tuyển sinh đại học chính quy năm 2022 số 07/TB-ĐHKTKT ngày 

02/04/2022 của Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương (link tham khảo 

https://tuyensinh.ktkt.edu.vn/c8i3275/ban-tin/thong-bao-tuyen-sinh-dai-hoc-chinh-

quy-nam-2022).  

 

 

 

https://www.rmit.edu.au/study-with-us/levels-of-study/undergraduate-study/bachelor-degrees/bachelor-of-communication-public-relations-bp223
https://www.rmit.edu.au/study-with-us/levels-of-study/undergraduate-study/bachelor-degrees/bachelor-of-communication-public-relations-bp223
https://www.unsw.edu.au/study/undergraduate/bachelor-of-media-public-relations-and-advertising
https://www.unsw.edu.au/study/undergraduate/bachelor-of-media-public-relations-and-advertising
https://www.unsw.edu.au/study/undergraduate/bachelor-of-media-public-relations-and-advertising
https://www.unsw.edu.au/study/undergraduate/bachelor-of-media-public-relations-and-advertising
https://tuyensinh.ktkt.edu.vn/c8i3275/ban-tin/thong-bao-tuyen-sinh-dai-hoc-chinh-quy-nam-2022
https://tuyensinh.ktkt.edu.vn/c8i3275/ban-tin/thong-bao-tuyen-sinh-dai-hoc-chinh-quy-nam-2022


 

 

❖ Dự kiến chỉ tiêu tuyển sinh trong 5 năm đầu 

Năm 2022-2023 2023-2024 2024-2025 2025-2026 2026-2027 

Chỉ tiêu dự kiến 280 370 560 830 1.000 

4.1.4.  Chuẩn đầu ra của Chương trình đào tạo 

Chuẩn đầu ra  

CTĐT 
Mô tả 

Kiến thức 

ELO1 

Vận dụng kiến thức tổng quan về: kinh tế - chính trị, văn 

hóa - xã hội, môi trường - con người, pháp luật; và kiến thức 

về khoa học tự nhiên, khoa học xã hội để có tác động tích 

cực đến cá nhân, tổ chức cũng như xã hội. 

ELO2 

Áp dụng kiến thức lý thuyết và thực tiễn về ngôn ngữ, văn 

hóa, truyền thông, marketing, quản trị vào lĩnh vực Quan hệ 

công chúng. 

ELO3 

Chọn lọc các kiến thức, thông tin, nguyên tắc, chiến lược, 

phương thức, giải pháp về công nghệ - kỹ thuật, phương 

pháp nghiên cứu để định hướng và giải quyết vấn đề trong 

hoạt động PR cụ thể. Đánh giá hoạt động PR, truyền thông 

bằng cách kết hợp các quan điểm đa dạng và đa chiều. 

ELO4 

Vận dụng tư duy phản biện trong phân tích và đề xuất giải 

pháp sáng tạo để giải quyết những vấn đề phức tạp, đa dạng 

trong lĩnh vực PR, truyền thông và trong cuộc sống. 

Kỹ năng 

ELO5 

Sử dụng thành thạo công cụ, phương tiện truyền thông; công 

nghệ thông tin; và tiếng Anh để giải quyết các nhiệm vụ 

chuyên môn cụ thể, đồng thời để giao tiếp với các bên liên 

quan trong môi trường đa dạng, đa văn hóa. 



 

 

Chuẩn đầu ra  

CTĐT 
Mô tả 

ELO6 

Thiết kế và biên tập các ý tưởng và nội dung truyền thông 

nhằm tạo ra sản phẩm PR chuyên nghiệp để truyền tải hiệu 

quả thông điệp truyền thông cho cá nhân, tổ chức, doanh 

nghiệp. 

ELO7 
Vận dụng khả năng làm việc nhóm hiệu quả cũng như tinh 

thần lãnh đạo vì mọi người.   

Mức tự chủ và trách nhiệm 

ELO8 Tuân thủ pháp luật và giữ gìn đạo đức nghề nghiệp 

ELO9 

Xây dựng tư duy cầu tiến trong nghề nghiệp, ý thức về nhu 

cầu học tập suốt đời; và tính kiên tâm để theo đuổi mục tiêu 

của cá nhân, tổ chức. 

ELO10 
Ý thức rèn luyện thể chất, tinh thần; sống có giá trị và trách 

nhiệm với bản thân, gia đình, tổ chức, cộng đồng và xã hội.. 

4.1.5.  Kế hoạch đào tạo dự kiến 

TT Mã học phần Tên học phần Số TC Ghi chú 

Học kỳ 1 13  

1 71CULT20222 Triết học Mác- Lênin 3   

2 71LANG20232 Tiếng Anh 1 3  

3 71PERS40472 Tin học đại cương 3  

4 71CULT20242 Tiếng Việt thực hành  2  

5 71TYPO40552 Tư duy phản biện 2  

6  
Giáo dục quốc phòng và an ninh 

1,2,3,4* 
8 

Không 

tính 

Học kỳ 2 15  

1 71LAW40445 Pháp luật đại cương 2  

2 71ENGLS25698 Tiếng Anh 2 3  

3 71VINA40472 Cơ sở Văn hóa VN  2  



 

 

TT Mã học phần Tên học phần Số TC Ghi chú 

4 71SOCIAS40472 Xã hội học  2  

5 71MAR40425 Marketing căn bản  2  

6 71MANA25962 Quản trị học 2  

7 
71PERS40472 

Giáo dục thể chất 1* 
1 Không 

tính 

8 Chọn 1 học phần 2 TC 2  

 71COMM44582 Kỹ năng giao tiếp 2  

 71PERS82546 
Kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức thực 

hiện công việc 

2 
 

Học kỳ 3 15  

1 1SPPR40342 Kinh tế chính trị Mác- Lênin 2  

2 71PROJ40522 Tiếng Anh 3 3  

3 71ADVE40463 Kinh tế học đại cương 2  

4  Pháp luật & Đạo đức truyền thông 3  

5 71INPR30263 Nhập môn PR  3  

6 71INMC30273 Nhập môn Truyền thông  2  

7 1SPPR40342 
Giáo dục thể chất 2* 2 Không 

tính 

Học kỳ 4 14  

1 71INPR58625 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2  

2 71INPR40572 Tiếng Anh 4 3  

3 71SPPR40342 Hoạt động Quảng cáo  2  

4 71PERS40472 Kỹ thuật truyền thông ĐPT  2  

5 1SPPR40342 Tâm lý học truyền thông  2  

6 1INTE40552 Thực tập nghề nghiệp 3  

Học kỳ 5 14  

1 71FILM40423 Viết và biên tập tin  2  

2 71PROJ40522 Đọc và xem tin tức  2  

3 71DGIM4053 Digital Media  3  



 

 

TT Mã học phần Tên học phần Số TC Ghi chú 

4 71INPR40572 Truyền thông Marketing tích hợp  3  

5 71ADVE40463 Chiến lược quảng cáo  2  

6 71PHOT40363 Nhiếp ảnh  2  

Học kỳ 6 14  

1 71ADVE40463 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 2  

2 71RESE04639 PP nghiên cứu khoa học 2  

3 71COPY40552 Copy writing  3  

4 71ADVE40463 Văn hóa doanh nghiệp  2  

5 71ADVE40586 PR nội bộ và cộng đồng  2  

6 71EVEN40493 Tổ chức sự kiện 3  

Học kỳ 7   

* Chuyên ngành 15  

1 71MPRO30921 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2  

2 71MPRO10211 Nghệ thuật nói trước công chúng  2  

3 71MPRO40689 Phỏng vấn và trả lời phỏng vấn  2  

4 71MPRO45036 Thiết kế đồ họa cơ bản  2  

5 71MPRO40453 Sản xuất chương trình truyền hình  2  

6 71DESI40372 Anh văn chuyên ngành QHCC 1  2  

7 71TECH40482 Hoạch định chiến lược PR 3  

Học kỳ 8 14  

1 71INTE40432 Kỹ năng đàm phán  2  

2 71STUD40602 Tổ chức hoạt động báo chí  2  

3 71WRPR40392 
Kỹ năng viết cho Quan hệ công 

chúng  

3 
 

4 71CRIS40512 Xử lý khủng hoảng truyền thông 2  

5 71DESI40372 Anh văn chuyên ngành QHCC 2  2  

6 71INTE40583 Xây dựng & Quản trị thương hiệu 3  

Học kỳ 9 10  

1. Học kỳ doanh nghiệp 4  



 

 

TT Mã học phần Tên học phần Số TC Ghi chú 

1 71CULT30302 Thực tập cuối khóa (Thực tập 2)  4  

Phần tự chọn ( chọn muc 2 hoặc 3)    

2. Thực tập tốt nghiệp + Báo cáo tốt nghiệp 6  

1 71CORS40562 
HT 1: Khóa luận tốt nghiệp 

(Dissertation)  
6 

Điều 

kiện 

làm 

khóa 

luận 

3. Thực tập/Đề tài tốt nghiệp + Môn học thay thế 6  

1 71RESE30312 Nghiên cứu Truyền thông 2  

2 71STAR40612 Khởi nghiệp 2  

3 71CINE40622 Cinema 4D 2  

Tổng số tín chỉ 124  

(*): là học phần điều kiện, không tính điểm trung bình chung tích lũy. Sinh viên 

có thể hoàn thành các học phần trên bằng hình thức nộp chứng chỉ theo quy định của 

Trường hoặc học tích lũy. 

4.2. Biên bản của Hội đồng khoa học đào tạo của cơ sở đào tạo thông qua đề 

án mở ngành đào tạo 

Ngày 07/04/2022 , Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương đã ra Quyết 

định số 43/QĐ-ĐHKTKT thành lập Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường thông qua 

chương trình đào tạo ngành Quan hệ công chúng. 

Ngày 23/04/2022 , Hội đồng Khoa học và Đào tạo đã họp đánh giá và góp ý kiến 

thông qua đề án mở ngành. Kết quả 19/19 phiếu đồng ý đề án ngành Quan hệ công chúng 

đạt yêu cầu để thẩm định và gửi Bộ xin mở mã ngành đào tạo. 

Căn cứ Biên bản ghi nhớ hợp tác ngày 17/03/2022 giữa Trường Đại học Văn Lang 

(VLU) và Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương (BETU) về tăng cường hợp 

tác trong đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, Trường Đại học Kinh 

tế - Kỹ thuật Bình Dương đã kế thừa và ứng dụng Chương trình đào tạo ngành Quan hệ 

công chúng của Trường Đại học Văn Lang vào chương trình giảng dạy của Nhà trường. 

Chương trình đào tạo ngành Quan hệ công chúng của Trường Đại học Văn Lang đã 

được thẩm định và ban hành. 

Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương đã tiếp thu, bổ sung, hoàn thiện 

đề án, đáp ứng các yêu cầu của Hội đồng thẩm định. Nhà trường đã chỉnh sửa bổ sung, 

điều chỉnh nội dung các học phần liên quan đến ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô để đáp 



 

 

ứng chuẩn năng lực cơ bản trong chương trình đào tạo. Nhà trường thực hiện nghiêm 

túc cấu trúc và thời lượng chương trình đào tạo theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào 

tạo. 

4.3.  Kế hoạch mua sắm trang thiết bị, giáo trình từ năm thứ 3 của ngành 

Năm 

2022-2023 2023-2024 2024-2025 2025-2026 

Năm thứ 1 Năm thứ 2 Năm thứ 3 Năm thứ 4 

Số  

lượng 

sách, 

GT, tài 

liệu 

tham 

khảo  

Sách, Giáo 

trình 
275 150 170 190 

Sách, Giáo 

trình điện tử 

 

218 250 260 270 

Tạp chí  

chuyên ngành 
5 8 10 12 

Trang 

thiết bị 

Phòng thực 

hành ghi hình  
1    

Phòng thực 

hành tổ chức sự 

kiện 

 1   

Phim trường 

giả định  
  1  

4.4.  Kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên để đáp ứng điều kiện mở ngành 

đào tạo 

Nhằm tăng cường đội ngũ giảng viên có trình độ Tiến sĩ, khoa Quan hệ công 

chúng đã khuyến khích và tạo điều kiện cho giảng viên học nâng cao trình độ. Cụ thể, 

các giảng viên cơ hữu của ngành đều là nghiên cứu sinh trong và ngoài nước, nghiên 

cứu tập trung vào lĩnh vực quan hệ công chúng. Ngoài ra, Khoa cũng ưu tiên tuyển dụng 

giảng viên đúng chuyên ngành. Trong thời gian tới, Khoa tiếp tục tuyển dụng thêm thạc 

sĩ, tiến sĩ đúng ngành, có nghiên cứu sâu về quan hệ công chúng để nâng cao chất lượng 

đào tạo tại khoa Quan hệ công chúng Trường Đại học Kinh tế- Kỹ thuật Bình Dương. 

4.5.  Kế hoạch đánh giá và kiểm định cương trình đào tạo 

Sau khi sinh viên tốt nhiệp khóa đầu tiên, ngành Quan hệ công chúng sẽ thực hiện 

đánh giá và kiểm định chương trình đào tạo. 

 



 

 

5. PHƯƠNG ÁN PHÒNG NGỪA VÀ XỬ LÝ RỦI RO 

Thông tư số 02/2022/TT-BGDĐT đã thống nhất quy định chung về điều kiện, trình 

tự, thủ tục mở ngành đào tạo, đình chỉ hoạt động ngành đào tạo của các trình độ của giáo 

dục đại học quy định: Cơ sở đào tạo phải xây dựng, đề xuất, phê duyệt chủ trương mở 

ngành đào tạo do Hội đồng trường phê duyệt và chịu trách nhiệm về định hướng phát 

triển mở ngành mới, bảo đảm phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, định hướng phát triển 

của cơ sở đào tạo; đồng thời bảo đảm phù hợp với nhu cầu nguồn nhân lực. Ngoài ra, 

phải bảo đảm nguồn lực để triển khai đề án mở ngành đào tạo đạt hiệu quả; thẩm định 

về dự báo rủi ro, các giải pháp ngăn ngừa đề phòng rủi ro và cách thức giải quyết trong 

trường hợp xảy ra rủi ro khi mở ngành đào tạo. 

Rủi ro là thuật ngữ dùng để chỉ khả năng xảy ra biến cố bất thường với hậu quả 

thiệt hại hoặc mang lại kết quả không như dự tính.  Theo Viện kiểm toán nội bộ của Mỹ: 

“Rủi ro là tính bất thường (tính không chắc chắn) của một sự kiện xuất hiện mà nó có 

thể gây ảnh hưởng đến việc đạt được các mục tiêu”. 

6. ĐỀ NGHỊ VÀ CAM KẾT THỰC HIỆN 

Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương vừa đạt Kiểm định chất lượng 

cơ sở giáo dục do Trung tâm Kiểm định Chất lượng Giáo dục - Hiệp hội các trường đại 

học, cao đẳng Việt Nam (CEA-AVU&C) công nhận theo Quyết định số 156/QĐ-

KĐCLGD ngày 29/04/2022. 

Nhà trường cam kết không vi phạm các quy định hiện hành về điều kiện mở 

ngành đào tạo, tuyển sinh, tổ chức và quản lý đào tạo các ngành đang đào tạo và các quy 

định liên quan đến giáo dục đại học từ thành lập trường đến nay. 

Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương sẽ tiếp tục phát triển đội ngũ 

giảng viên; tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, tài liệu, giáo trình, đáp ứng 

tốt nhất cho việc dạy và học nhằm không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo ngành học 

này. 

Tất cả các nội dung của đề án đăng ký mở ngành Quan hệ công chúng trình độ 

đại học đã được đăng lên website của Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương 

tại địa chỉ: https://ktkt.edu.vn/. 

Ngoài ra, Nhà trường cam kết và khẳng định trên website luôn cập nhật thường 

xuyên các thông tin như: công khai cam kết chất lượng giáo dục và kết quả kiểm định 

chất lượng giáo dục; công khai danh sách đội ngũ giảng viên cơ hữu, giảng viên thỉnh 

giảng, sinh viên trúng tuyển, tốt nghiệp và được cấp bằng hàng năm theo các khóa học, 

https://ktkt.edu.vn/


 

 

ngành học; công khai tỷ lệ việc làm của sinh viên sau 01 (một) năm tốt nghiệp; công 

khai mức thu học phí; công khai chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo của tất cả các 

ngành tại Trường. 

Với điều kiện cơ sở vật chất như trên, cùng đội ngũ cán bộ ưu tú, Trường Đại học 

Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương hoàn toàn có thể triển khai thành công đề án mở ngành 

đào tạo Quan hệ công chúng (Mã ngành 7320108), trình độ đại học để Trường triển khai 

công tác tuyển sinh và đào tạo từ năm 2022 - 2023. 

Trân trọng cảm ơn./. 

 HIỆU TRƯỞNG  
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 TS. Nguyễn Thị Thu Hà 


