
 

 

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - KỸ THUẬT BÌNH DƯƠNG 

 

 

 

 

 

 

ĐỀ ÁN MỞ NGÀNH ĐÀO TẠO 

 

NGÀNH: QUẢN TRỊ NHÀ HÀNG VÀ DỊCH VỤ ĂN UỐNG 

TRÌNH ĐỘ: ĐẠI HỌC 

MÃ SỐ: 7810202 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bình Dương, tháng 04/2022 



 

 

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - 

KỸ THUẬT BÌNH DƯƠNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

ĐỀ ÁN ĐĂNG KÝ MỞ NGÀNH ĐÀO TẠO 
 

Tên ngành đào tạo: Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống 

Mã ngành: 7810202 

Tên cơ sở đào tạo: Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương 

Trình độ đào tạo: Đại học 

 

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 05 khoa trực thuộc 

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

Khoa Quản trị và Khoa Dược. Trường đang đào tạo 08 ngành bậc đại học và đào tạo sau 

đại học. 

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 hơn 2.700 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; CKI 2 người và hơn 60 giảng viên thỉnh giảng 

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 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống. 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 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống 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 Quản 

trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống 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 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống 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 

Tỉnh Bình Dương là nơi có nền kinh tế năng động nhất. Ngày nay, cùng với sự 

phát triển của đời sống và sản xuất công nghiệp là sự gia tăng liên tục các nhu cầu đi du 

lịch và sử dụng dịch vụ ăn uống bên ngoài với số lượng lớn. Trong số hàng trăm các 

khách sạn với qui mô lớn có nhà hàng bên trong, cũng như các cơ sở kinh doanh dịch 

vụ ăn uống liên tục phát triển. Từ việc nghiên cứu thị trường, đào tạo nhân viên phục 

vụ, xây dựng các qui trình phục vụ chuyên nghiệp và xây dựng thực đơn, cải thiện mô 

hình kinh doanh trực tuyến, giao tận nơi theo xu hướng thị trường đều đòi hỏi vai trò 

quan trọng của các chuyên gia về ngành quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống.  

Hiện tại, ngành du lịch ở Việt Nam có nhiều dấu hiệu khởi sắc và thu nhập của 

ngành du lịch chiếm một tỉ trọng đáng kể, đóng góp 10% GDP cả nước, tạo ra 6 triệu 

việc làm. Theo dự báo, ngành du lịch cả nước cần hơn 2 triệu lao động chất lượng cao 

trực tiếp công tác phục vụ khách (trong đó có nhân lực ngành nhà hàng và dịch vụ ăn 

uống) sẽ diễn ra trong khoảng thời gian từ năm 2020 đến năm 2025. Bên cạnh đó, Việt 



 

 

 

Nam xác định du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn thông qua quyết định số 1685/QĐ-TTg 

ngày 5/12/2018 của thủ tướng chính phủ phê duyệt đề án "Cơ cấu lại ngành du lịch đáp 

ứng yêu cầu phát triển thành ngành kinh tế mũi nhọn" và việc phát triển ngành quản trị 

nhà hàng và dịch vụ ăn uống hiện đang được xem như mục tiêu phát triển dài hạn. Do 

đó, đến năm 2021, nếu không có sự đào tạo bài bản về ngành quản trị nhà hàng và dịch 

vụ ăn uống thì sẽ không đủ nhân lực để thể kịp đáp ứng nhu cầu của người sử dụng ăn 

uống bên ngoài gia đình. 

Theo Tổng cục Du lịch, chỉ có 42% được đào tạo về du lịch, 38% được đào tạo từ 

các ngành khác chuyển qua và khoảng 20% chưa qua đào tạo chính qua mà chỉ được 

huấn luyện tại chỗ. Vì thế, số lao động có chuyên môn, kỹ năng cao vừa thiếu, vừa yếu.. 

Cả nước có hơn 190 cơ sở đào tạo về du lịch ở nhiều cấp bậc khác nhau, đạo tạo ra số 

lượng sinh viên ra trường hằng năm đạt khoảng 20 nghìn người. Riêng về đào tạo chuyên 

về nhà hàng và dịch vụ ăn uống, ở tình Bình Dương hiện chỉ có 2 cơ sở đào tạo ở cấp 

bậc đại học về ngành Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống. Từ đó cho thấy số lượng 

nhân lực được đào tạo chưa đủ đáp ứng nhu cầu của thị trường, đặc biệt là nhân sự được 

đào tạo chuyên về nhà hàng và dịch vụ ăn uống trong cả nước thì còn rất thiếu. Do đó, 

rất cần thiết có thêm các cơ sở đào tạo ngành Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống, góp 

phần cung cấp nhân sự chất lượng cao trong việc phục vụ khách du lịch nói chung và 

người sử dụng dịch vụ ăn uống bên ngoài nói riêng.  

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 Quản 

trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống, 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 

Khoa Quản trị (Tên tiếng Anh là Faculty of Management, viết tắt là FOM) thuộc 

Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương được thành lập trên cơ sở tách Khoa 

Kinh tế - Quản trị theo Quyết định số 361/QĐ-HĐQT ngày 17/12/2009 của Chủ tịch 

Hội đồng quản trị nhà trường. 

Khoa hiện đang đảm nhận nhiệm vụ trực tiếp quản lý và tổ chức đào tạo, các lớp 

trình độ đại học thuộc chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Quản trị văn phòng, 

Marketing. Vừa qua, Khoa đã được Hiệu trưởng quyết định giao nhiệm vụ trực tiếp quản 

lý đào tạo ngành Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống.  

Ban lãnh đạo khoa bao gồm:  

− Phụ trách khoa: TS. Nguyễn Hồng Nhung.  

− Phó trưởng khoa: ThS. Nguyễn Kiều Oanh.  

− Phó trưởng khoa: TS. Nguyễn Tường Dũng.  

Hiện tại, các lớp đại học do Khoa quản lý và đào tạo là 13 lớp các ngành Quản trị 

Kinh doanh, Quản trị Văn phòng, Marketing với tổng sinh viên là 365. 

Phòng học và phòng thực hành của Khoa được trang bị đầy đủ và hiện đại đáp ứng 

được toàn bộ việc giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực Quản trị 

nhà hàng và dịch vụ ăn uống. Ngoài ra, Khoa Quản trị có quan hệ với các doanh nghiệp 

sử dụng nhân lực ngành Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống phục vụ cho việc học tập 

và thực hành của sinh viên ngành này. 

 

  



 

 

 

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 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống có chức danh Tiến sĩ và trình độ sau đại học tại Trường Đại 

học Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương là 28 giảng viên cơ hữu, trong đó có 5 giảng viên có trình độ tiến sĩ, 23 giảng viên có trình độ thạc sĩ và 

03 giảng viên thỉnh giảng; giảng viên cơ hữu đảm nhận giảng dạy 120/126 tín chỉ, chiếm tỉ lệ 95% 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. 

 

 



 

 

 

Bảng 1. 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 (Không tính GV cơ hữu khối đại cương) 

• PGS.TS. Phạm Đình Long chuyên ngành Kinh tế là trưởng ngành. 

STT Họ và tên 

Ngày 

tháng năm 

sinh 

Giới 

tính 

Số CMND/ 

SCC 
Quốc tịch 

Trình 

độ đào 

tạo 

Chức 

danh 

khoa 

học 

Hình thức hợp 

đồng 
Số hợp đồng 

Ngày bắt đầu 

hợp đồng 

(ngày/tháng/ 

năm) 

Chuyên 

môn được 

đào tạo 

1.  Phạm Đình Long 22/02/1979 Nam 025683098 Việt Nam Tiến sĩ PGS 
HĐLV không xác 

định thời hạn 

06/HĐLĐ-

ĐHKTKT 
03/01/2022 Kinh tế 

2.  Nguyễn Hồng Nhung 23/06/1984 Nữ 023822432 Việt Nam Tiến sĩ  
HĐLV không xác 

định thời hạn 

04/HĐLĐ-

ĐJKTKT 
03/01/2022 

Quản trị 

kinh doanh 

3.  Đỗ Linh Hiệp 15/11/1943 Nam 024617832 Việt Nam Tiến sĩ 

Phó 

giáo 

sư 

HĐLV không xác 

định thời hạn 

001-

CB/HĐLĐ-

ĐHKTKT 

01/04/2015 Kinh tế 

4.  Cao Chu Sơn 20/01/1969 Nam 025069000018 Việt Nam Tiến sĩ  
HĐLV không xác 

định thời hạn 

05.12/2022/H

ĐLĐ-

ĐHKTKT 

21/02/2022 Kinh tế 

5.  Mai Chiến Thắng 15/10/1946 Nam 021572430 Việt Nam Tiến sĩ  
HĐLV không xác 

định thời hạn 

4304/2021/ 

HĐLĐ-

ĐHKTKT 

23/12/2021 Kinh tế 

6.  Nguyễn Hữu Thân 25/12/1949 Nam 079049001269 Việt Nam Tiến sĩ  
HĐLV không xác 

định thời hạn 

10/HĐLD-

ĐHKTKT 
06/01/2014 

Quản trị 

kinh doanh 

7.  Đồng Thuỳ Dương 31/08/1985 Nữ 36195000060 Việt Nam 
Thạc 

sĩ 
 

HĐLV không xác 

định thời hạn 

4311/2022/HĐ

LĐ-ĐHKTKT 
19/04/2022 

Quản trị 

khách sạn 

8.  Lê Thị Thúy Nga 18/12/1987 Nữ 036187010546 Việt Nam 
Thạc 

sĩ 
 

HĐLV không xác 

định thời hạn 

4388/2022/HĐ

LĐ-ĐHKTKT 
19/04/2022 Kinh tế 



 

 

 

STT Họ và tên 

Ngày 

tháng năm 

sinh 

Giới 

tính 

Số CMND/ 

SCC 
Quốc tịch 

Trình 

độ đào 

tạo 

Chức 

danh 

khoa 

học 

Hình thức hợp 

đồng 
Số hợp đồng 

Ngày bắt đầu 

hợp đồng 

(ngày/tháng/ 

năm) 

Chuyên 

môn được 

đào tạo 

9.  Nguyễn Thị Trúc Đào 11/01/1995 Nữ 025192207 Việt Nam 
Thạc 

sĩ 
 

HĐLV không xác 

định thời hạn 

4319/2022/HĐ

LĐ-ĐHKTKT 
19/04/2022 

Quản trị 

khách sạn 

10.  Lâm Hoàng Phương 20/09/1988 Nữ 301270174 Việt Nam 
Thạc 

sĩ 
 

HĐLV không xác 

định thời hạn 

4320/2022/HĐ

LĐ-ĐHKTKT 
19/04/2022 

Quản trị 

khách sạn 

quốc tế 

11.  Trần Thanh Trúc 02/09/1986 Nữ 077186001129 Việt Nam 
Thạc 

sĩ 
 

HĐLV không xác 

định thời hạn 

4405/2022/ 

HĐLĐ-

ĐHKTKT 

19/04/2022 
Chính sách 

công 

12.  Đỗ Thị Tuyết 06/02/1988 Nữ 281219609 Việt Nam 
Thạc 

sĩ 
 

HĐLV không xác 

định thời hạn 

4305/2022/ 

HĐLĐ-

ĐHKTKT 

19/04/2022 
Quản trị 

nhân lực 

13.  Phạm Hưng Thời 29/02/1992 Nam 074092001329 Việt Nam 
Thạc 

sĩ 
 

HĐLV không xác 

định thời hạn 

4274/2022/ 

HĐLĐ-

ĐHKTKT 

19/04/2022 
Quản lý văn 

hóa 

14.  Nguyễn Thị Tố Vy 21/01/1977 Nữ 013135979 Việt Nam 
Thạc 

sĩ 
 

HĐLV không xác 

định thời hạn 

4396/2022/ 

HĐLĐ-

ĐHKTKT 

19/04/2022 
Kinh tế phát 

triển 

15.  Hà Minh Phước 08/09/1971 Nam 083071000314 Việt Nam 
Thạc 

sĩ 
 

HĐLV không xác 

định thời hạn 

4397/2022/ 

HĐLĐ-

ĐHKTKT 

19/04/2022 
Quản trị 

kinh doanh 

16.  Lê Thanh Hải 10/08/1973 Nam '023097475 Việt Nam 
Thạc 

sĩ 
- 

HĐLV không xác 

định thời hạn 

4398/2022/ 

HĐLĐ-

ĐHKTKT 

19/04/2022 
Quản trị 

kinh doanh 

17.  Lê Thị Thu Bình 03/06/1987 Nữ 052187000073 Việt Nam 
Thạc 

sĩ 
- 

HĐLV không xác 

định thời hạn 

4466/2022/ 

HĐLĐ-

ĐHKTKT 

19/04/2022 
Quản trị 

kinh doanh 



 

 

 

STT Họ và tên 

Ngày 

tháng năm 

sinh 

Giới 

tính 

Số CMND/ 

SCC 
Quốc tịch 

Trình 

độ đào 

tạo 

Chức 

danh 

khoa 

học 

Hình thức hợp 

đồng 
Số hợp đồng 

Ngày bắt đầu 

hợp đồng 

(ngày/tháng/ 

năm) 

Chuyên 

môn được 

đào tạo 

18.  
Nguyễn Trọng Thùy 

Khanh 
02/09/1992 Nữ 079192009671 Việt Nam 

Thạc 

sĩ 
- 

HĐLV không xác 

định thời hạn 

4309/2021/HĐ

LĐ-ĐHKTKT 
23/12/2021 

Quản trị 

kinh doanh 

 

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 trong 2 năm đầu (đến học kỳ III năm thứ 2) 

Bảng 2. Danh sách giảng viên, nhà khoa học tham gia giảng dạy các học phần, môn học trong chương trình đào tạo trong 2 năm đầu 

(đến học kỳ III năm thứ 2) 

TT 
Họ và tên 

GV 1 

Họ và tên 

GV 2 

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 cơ hữu chủ 

trì xây dựng, thực hiện 

chương trình đào tạo 

2 ThS. Lê Thị An 
ThS. Nguyễn 

Văn Đông 

Kinh tế chính trị 

Mác- Lênin 

Học kỳ 1,  

năm thứ 2 
2    

Giảng viên cơ hữu chủ 

trì xây dựng, thực hiện 

chương trình đào tạo 

3 PGS, TS. ThS. Doãn Thị Chủ nghĩa xã hội Học kỳ 2,  2    Giảng viên cơ hữu chủ 



 

 

 

TT 
Họ và tên 

GV 1 

Họ và tên 

GV 2 

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 

Nguyễn Thanh Huệ  khoa học năm thứ 3 trì xây dựng, thực hiện 

chương trình đào tạo 

4 
PGS, TS. 

Nguyễn Thanh 

ThS. Lê Thị 

Hiền 

Tư tưởng Hồ Chí 

Minh 

Học kỳ 2,  

năm thứ 2 
2    

Giảng viên cơ hữu chủ 

trì xây dựng, thực hiện 

chương trình đào tạo 

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 cơ hữu chủ 

trì xây dựng, thực hiện 

chương trình đào tạo 

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.Cao Chu 

Sơn 

ThS. Lê Thị 

Hiền 

Phương pháp 

nghiên cứu khoa 

học 

Học kỳ 1,  

năm thứ 3 
2    

Giảng viên cơ hữu chủ 

trì xây dựng, thực hiện 

chương trình đào tạo 

8 
ThS. Ngô Thị 

Thùy Trang 

ThS. Trần Thị 

Tuyết Mai 
Tiếng Anh 1 

Học kỳ 1,  

năm thứ 1 
3    

Giảng viên cơ hữu chủ 

trì xây dựng, thực hiện 

chương trình đào tạo 

9 
ThS. Trần Thị 

Tuyết Mai 

ThS. Hoàng 

Tiểu Nga 
Tiếng Anh 2 

Học kỳ 2,  

năm thứ 1 
3    

Giảng viên cơ hữu chủ 

trì xây dựng, thực hiện 



 

 

 

TT 
Họ và tên 

GV 1 

Họ và tên 

GV 2 

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 

chương trình đào tạo 

10 
ThS. Trần Thị 

Tuyết Mai 

ThS. Đậu Thị 

Tuyết Mai 
Tiếng Anh 3 

Học kỳ 1,  

năm thứ 2 
3    

Giảng viên cơ hữu chủ 

trì xây dựng, thực hiện 

chương trình đào tạo 

11 
ThS. Trương 

Văn Kiệt 

ThS. Ngô Thị 

Thùy Trang 
Tiếng Anh 4 

Học kỳ 2,  

năm thứ 2 
3    

Giảng viên cơ hữu chủ 

trì xây dựng, thực hiện 

chương trình đào tạo 

12 
TS. Phan Quỳnh 

Anh,  

Ths. Huỳnh Thị 

Tuyết Linh 
Tiếng Nhật cơ sở 

Học kỳ 1,  

năm thứ 2 
  2  Giảng viên thỉnh giảng 

13 
TS. Nguyễn 

Mạnh Cường;  

ThS. Nguyễn 

Ngọc Phượng 
Tiếng Hàn cơ sở 

Học kỳ 1,  

năm thứ 2 
  2  Giảng viên thỉnh giảng 

14 
ThS. Trương 

Hoàng Trung;  

ThS. Võ Ngọc 

Thiên Phụng 
Tiếng Trung cơ sở 

Học kỳ 1,  

năm thứ 2 
  2  Giảng viên thỉnh giảng 

15 
ThS. Hồ Nhật 

Tiến 

ThS. Lê Minh 

Hiếu 
Tin học đại cương 

Học kỳ 1,  

năm thứ 1 
3    

Giảng viên cơ hữu chủ 

trì xây dựng, thực hiện 

chương trình đào tạo 

16 
ThS. Nguyễn 

Văn Buôl 

ThS. Trần Thị 

Kim Thoa 

Toán cao cấp C 

(C1 và C2) 

Học kỳ 1,  

năm thứ 1 
3    

Giảng viên cơ hữu chủ 

trì xây dựng, thực hiện 

chương trình đào tạo 



 

 

 

TT 
Họ và tên 

GV 1 

Họ và tên 

GV 2 

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 

17 
ThS. Nguyễn 

Văn Buôl 

ThS. Trần Thị 

Kim Thoa 

Toán ứng dụng 

trong kinh doanh 

Học kỳ 1,  

năm thứ 2 
3    

Giảng viên cơ hữu chủ 

trì xây dựng, thực hiện 

chương trình đào tạo 

18 
TS.Mai Chiến 

Thắng 

ThS.Nguyễn Thị 

Tố Vy 
Tư duy phản biện 

Học kỳ 1,  

năm thứ 1 
2    

Giảng viên cơ hữu chủ 

trì xây dựng, thực hiện 

chương trình đào tạo 

19 
ThS. Nguyễn 

Đăng Thành 

ThS. Nguyễn 

Văn Tỉnh 

Giáo dục QP và An 

ninh- HP 1,2,3,4* 

Học kỳ 1,  

năm thứ 1 
3    

Giảng viên cơ hữu chủ 

trì xây dựng, thực hiện 

chương trình đào tạo 

20 
ThS. Vũ Thị 

Tho 

ThS. Bùi Thanh 

Liêm 

Giáo dục thể chất 

1,2* 

Học kỳ 2,  

năm thứ 1 
1    

Giảng viên cơ hữu chủ 

trì xây dựng, thực hiện 

chương trình đào tạo 

21 
TS.Mai Chiến 

Thắng 

ThS.Lê Thanh 

Hải 

Kỹ năng giao tiếp 

và đàm phán 

Học kỳ 2,  

năm thứ 1 
  2  

Giảng viên cơ hữu chủ 

trì xây dựng, thực hiện 

chương trình đào tạo 

22 
TS.Cao Chu 

Sơn 

ThS.Lê Thanh 

Hải 

Kỹ năng lập kế 

hoạch và tổ chức 

thực hiện công việc 

Học kỳ 2,  

năm thứ 1 
  2  

Giảng viên cơ hữu chủ 

trì xây dựng, thực hiện 

chương trình đào tạo 

23 PGS.TS.Đỗ ThS.Trần Thanh Kinh tế vi mô Học kỳ 1,  3    Giảng viên cơ hữu chủ 



 

 

 

TT 
Họ và tên 

GV 1 

Họ và tên 

GV 2 

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 

Linh Hiệp Trúc  năm thứ 1 trì xây dựng, thực hiện 

chương trình đào tạo 

24 
PGS.TS.Đỗ 

Linh Hiệp 

ThS.Nguyễn Thị 

Tố Vy 
Quản trị học 

Học kỳ 2,  

năm thứ 1 
3    

Giảng viên cơ hữu chủ 

trì xây dựng, thực hiện 

chương trình đào tạo 

25 
TS.Cao Chu 

Sơn 

TS.Mai Chiến 

Thắng 
Marketing căn bản 

Học kỳ 2,  

năm thứ 1 
3    

Giảng viên cơ hữu chủ 

trì xây dựng, thực hiện 

chương trình đào tạo 

26 
PGS.TS.Đỗ 

Linh Hiệp 

ThS.Trần Thanh 

Trúc 
Nguyên lý kế toán  

Học kỳ 1,  

năm thứ 2 
3    

Giảng viên cơ hữu chủ 

trì xây dựng, thực hiện 

chương trình đào tạo 

27 
PGS.TS. Phạm 

Đình Long 

ThS.Hà Minh 

Phước 
Quản trị chất lượng  

Học kỳ 1,  

năm thứ 2 
3    

Giảng viên cơ hữu chủ 

trì xây dựng, thực hiện 

chương trình đào tạo 

28 
TS. Nguyễn 

Hồng Nhung 

ThS.Hà Minh 

Phước 

Nhập môn khoa 

học du lịch 

Học kỳ 1,  

năm thứ 2 
3    

Giảng viên cơ hữu chủ 

trì xây dựng, thực hiện 

chương trình đào tạo 

29 
ThS.Đồng Thuỳ 

Dương 

ThS.Phạm Hưng 

Thời 
Văn hóa ẩm thực 

Học kỳ 2,  

năm thứ 2 
3    

Giảng viên cơ hữu chủ 

trì xây dựng, thực hiện 



 

 

 

TT 
Họ và tên 

GV 1 

Họ và tên 

GV 2 

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 

chương trình đào tạo 

30 
TS. Nguyễn Thị 

Thu Hà  

ThS. Nguyễn 

Thị Quỳnh Nga 
Luật du lịch 

Học kỳ 2,  

năm thứ 2 
  2  

Giảng viên cơ hữu chủ 

trì xây dựng, thực hiện 

chương trình đào tạo 

31 
PGS.TS. Phạm 

Đình Long 

ThS.Phạm Hưng 

Thời 
Tâm lý du khách  

Học kỳ 2,  

năm thứ 2 
  2  

Giảng viên cơ hữu chủ 

trì xây dựng, thực hiện 

chương trình đào tạo 

32 
PGS.TS. Phạm 

Đình Long 

ThS.Nguyễn Thị 

Trúc Đào 

Hoạt động dịch vụ 

F&B 

Học kỳ 2,  

năm thứ 2 
3    

Giảng viên cơ hữu chủ 

trì xây dựng, thực hiện 

chương trình đào tạo 

33 
ThS.Đồng Thuỳ 

Dương 

ThS.Nguyễn Thị 

Trúc Đào 
Nghiệp vụ Bar 

Học kỳ 3,  

năm thứ 2 
3    

Giảng viên cơ hữu chủ 

trì xây dựng, thực hiện 

chương trình đào tạo 

34 
ThS. Lê Thị Thu 

Bình 

ThS.Lê Thị 

Thúy Nga 

Phương pháp xây 

dựng thực đơn 

Học kỳ 3,  

năm thứ 2 
3    

Giảng viên cơ hữu chủ 

trì xây dựng, thực hiện 

chương trình đào tạo 

35 
ThS.Lê Thị 

Thúy Nga 

ThS.Nguyễn 

Trọng Thùy 

Khanh 

Quản trị và vận 

hành quầy Bar 

Học kỳ 3,  

năm thứ 2 
3    

Giảng viên cơ hữu chủ 

trì xây dựng, thực hiện 

chương trình đào tạo 



 

 

 

TT 
Họ và tên 

GV 1 

Họ và tên 

GV 2 

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 

36 
TS. Nguyễn 

Hồng Nhung 

ThS.Lâm Hoàng 

Phương 

Anh văn chuyên 

ngành Quản trị nhà 

hàng và dịch vụ ăn 

uống  

Học kỳ 2,  

năm thứ 2 
3    

Giảng viên cơ hữu chủ 

trì xây dựng, thực hiện 

chương trình đào tạo 

37 
ThS. Lê Thị Thu 

Bình 

ThS.Lâm Hoàng 

Phương 
Quản trị tiệc 

Học kỳ 3,  

năm thứ 2 
  3  

Giảng viên cơ hữu chủ 

trì xây dựng, thực hiện 

chương trình đào tạo 

38 
TS. Nguyễn 

Hồng Nhung 

ThS.Đỗ Thị 

Tuyết 

Marketing trong 

khách sạn - nhà 

hàng 

Học kỳ 3,  

năm thứ 2 
  3  

Giảng viên cơ hữu chủ 

trì xây dựng, thực hiện 

chương trình đào tạo 

39 

ThS.Nguyễn 

Trọng Thùy 

Khanh 

ThS.Đỗ Thị 

Tuyết 

Thực tập 1 (Nhà 

hàng) 

Học kỳ 3,  

năm thứ 2 
2    

Giảng viên cơ hữu chủ 

trì xây dựng, thực hiện 

chương trình đào tạo 

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

Bảng 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 

1 Nguyễn Hồng Nhung 23/06/1984 Phụ trách khoa Tiến sĩ 2017 Quản trị kinh doanh 

2 Nguyễn Kiều Oanh 28/08/1984 Phó trưởng khoa Thạc sĩ 2014 Quản trị kinh doanh 

3 Nguyễn Tường Dũng 10/05/1969 Phó trưởng khoa Tiến sĩ 2012 Quản lý giáo dục 

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 

- Nhà trường đầu tư cơ sở vật chất và trang thiết bị với mục tiêu hướng đến không gian học tập hiện đại. Trụ sở và các cơ sở nói trên 

đều thuộc sở hữu của Nhà trường và đang được khai thác, phục vụ cho đào tạo. BETU hiện có nhiều phòng máy phục vụ dạy học theo 

phương pháp học tập hiện đại và hiện thực hóa nội dung lý thuyết dưới dạng bài tập thực hành, mô phỏng. Ngoài giờ học chính, sinh viên 

có thể đăng ký sử dụng phòng máy ngoài giờ để tự học, học nhóm, thảo luận. Hệ thống wifi phủ sóng toàn Trường. 

- Nhà trường rất chú trọng việc củng cố và phát triển cơ sở vật chất, tạo điều kiện phục vụ giảng dạy và học tập ngày càng tốt hơn. Các 

trang thiết bị phục vụ thí nghiệm, thực hành hàng năm đều được mua sắm bổ sung.  

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

Về cơ sở phòng học, thực hành, rèn luyện thể dục, thể thao-quốc phòng an ninh với tổng diện tích xây dựng tính đến đầu năm 2020 là 

25.405 m2. Các phòng học đều được trang bị những thiết bị nghe, nhìn và thực hành cần thiết với chất lượng tốt, đảm bảo thuận tiện cho việc 

giảng dạy và học tập.  

2.2.1.1. Phòng thực hành, thí nghiệm 

Bảng 4. Danh sách Phòng thực hành, thí nghiệm đối với ngành đào tạo 

PHÒNG THỰC HÀNH, THÍ NGHIỆM  



 

 

 

(Theo quy định của Thông tư 03/2020/GBDĐT ngày 10/2/2020 về Quy định chi tiết hướng dẫn về tiêu chuẩn, định mức  

sử dụng diện tích công trình sự nghiệp thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo) 

TT Tên phòng thực hành/thí nghiệm 
Diện tích 

(m2) 

Địa chỉ  

(số phòng , nhà/dãy nhà) 
Ghi chú 

1 Trung tâm thực nghiệm sáng tạo 140 Phòng K201   

2 Thực hành máy tính 70 Phòng K102   

3 Thực hành máy tính 70 Phòng K103   

4 Thực hành máy tính 70 Phòng K104   

 

Bảng 5. Phòng thực hành tại cơ sở VLU 

TT 
PHÒNG THỰC HÀNH - MÔ PHỎNG (69/68 Đặng Thuỳ 

Trâm, phường 13, quận Bình Thạnh, Tp HCM) 

SỐ 

LƯỢNG 

(Phòng) 

DIỆN 

TÍCH (m2) 

SỨC 

CHỨA 

CHỈ TIÊU 

(m2/chỗ) 

1 Hướng dẫn du lịch 1 50 21 2.4 

2 Reception Khách sạn 1 70 32 2.2 

3 

Nhà hàng 2 220 50 4.4 

Quầy Bar 1 80 25 3.2 

Bếp 1 100 25 4.0 

4 Khu thay đồ Nhà hàng 1 - - - 



 

 

 

5 Phòng khách: Thực hành buồng phòng 1 67 25 2.7 

6 Phòng Suite: Thực hành buồng phòng nâng cao 1 65 25 2.6 

7 Thực hành Tour du lịch 1 50 21 2.4 

8 Thiết kế Tour du lịch 1 77 23 3.3 

TT 
PHÒNG THỰC HÀNH - MÔ PHỎNG (233A Phan Văn Trị, 

Phường 11, quận Bình Thạnh, Tp HCM) 

SỐ 

LƯỢNG 

(Phòng) 

DIỆN 

TÍCH (m2) 

SỨC 

CHỨA 

CHỈ TIÊU 

(m2/chỗ) 

1 Reception Khách sạn 1 20 20 1 

2 Phòng khách: Thực hành buồng phòng 1 67 25 2,68 

3 Nhà hàng 1 50 25 2 

4 Quầy Bar 1 76 20 3,8 

TT 
PHÒNG THỰC HÀNH - MÔ PHỎNG (Chloe Galary 02-06 

Phan Văn Chương, Cầu Ánh Sao, Tân Phú, Q.7, Tp HCM) 

SỐ 

LƯỢNG 

(Phòng) 

DIỆN 

TÍCH (m2) 

SỨC 

CHỨA 

CHỈ TIÊU 

(m2/chỗ) 

1 Nhà hàng 1 150 50 3.0 

2 Bếp 1 200 50 4.0 

 

2.2.1.2. Phòng học lý thuyết 

Bảng 5. Danh sách Phòng học lý thuyết đối với ngành đào tạo 



 

 

 

BẢNG THỐNG KÊ PHÒNG HỌC LÝ THUYẾT  

(Theo quy định của Thông tư 03/2020/GBDĐT ngày 10/2/2020 về Quy định chi tiết hướng dẫn về tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện 

tích công trình sự nghiệp thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo) 

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  



 

 

 

BẢNG THỐNG KÊ PHÒNG HỌC LÝ THUYẾT  

(Theo quy định của Thông tư 03/2020/GBDĐT ngày 10/2/2020 về Quy định chi tiết hướng dẫn về tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện 

tích công trình sự nghiệp thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo) 

TT Tên phòng/địa chỉ phòng Số chỗ ngồi Số lượng Diện tích Tổng diện tích (m2) Ghi chú 

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  



 

 

 

BẢNG THỐNG KÊ PHÒNG HỌC LÝ THUYẾT  

(Theo quy định của Thông tư 03/2020/GBDĐT ngày 10/2/2020 về Quy định chi tiết hướng dẫn về tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện 

tích công trình sự nghiệp thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo) 

TT Tên phòng/địa chỉ phòng Số chỗ ngồi Số lượng Diện tích Tổng diện tích (m2) Ghi chú 

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  



 

 

 

BẢNG THỐNG KÊ PHÒNG HỌC LÝ THUYẾT  

(Theo quy định của Thông tư 03/2020/GBDĐT ngày 10/2/2020 về Quy định chi tiết hướng dẫn về tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện 

tích công trình sự nghiệp thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo) 

TT Tên phòng/địa chỉ phòng Số chỗ ngồi Số lượng Diện tích Tổng diện tích (m2) Ghi chú 

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

2.2.1.3. Phòng làm việc 

Bảng 6. Bảng thống kê phòng làm việc 

BẢNG THỐNG KÊ PHÒNG LÀM VIỆC  

(Theo quy định của Thông tư 03/2020/GBDĐT ngày 10/2/2020 về Quy định chi tiết hướng dẫn về tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện 

tích công trình sự nghiệp thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo) 

TT Tên đơn vị 
Địa chỉ (số phòng , 

nhà/dãy nhà) 
Số phòng 

Diện tích 

(m2) 
Số người Ghi chú 

I Ban Giám hiệu 

Dãy nhà K  

tầng trệt 

        

1 Hiệu trưởng 1 72 1   

2 Phó hiệu trưởng 1 29,6 1   

3 Phó hiệu trưởng 1 29,6 1   

4 Phó hiệu trưởng 1 29,6 1   

II Khu khối Khoa   
294,5 

    

1 Khoa Quản trị 1 4   

III Phòng Hội thảo 1 157,5     



 

 

 

BẢNG THỐNG KÊ PHÒNG LÀM VIỆC  

(Theo quy định của Thông tư 03/2020/GBDĐT ngày 10/2/2020 về Quy định chi tiết hướng dẫn về tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện 

tích công trình sự nghiệp thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo) 

TT Tên đơn vị 
Địa chỉ (số phòng , 

nhà/dãy nhà) 
Số phòng 

Diện tích 

(m2) 
Số người Ghi chú 

IV Phòng họp KB 1 74,5     

V 
TT Đảng &Đoàn thể, TT TV TS HN&TT,  

TT TN-NN Phương Thuỷ Dãy nhà K  

tầng trệt 

1 46,8 6 
  

VI Thư viện 1 1407 1   

VII Phòng nghỉ giảng viên   14 350     

2.2.1.4. Phòng máy tính 

Bảng 7. Danh sách Phòng máy tính đối với ngành đào tạo 

TT Đơn vị Tổng số  
Số máy mới  

(Từ 5 năm trở lại) 

Số máy cũ  

(Từ  trên 5 năm  

trở lên) 

Ghi chú 

1 Phòng Hiệu trưởng 2 2 0   

2 Phòng Phó Hiệu trưởng 1 1 0   

3 Phòng Phó Hiệu trưởng 1 1 0   

4 Phòng Phó Hiệu trưởng 1 1 0   

5 Trung tâm TVTS HN&TT 4 3 1   

6 Trung tâm TN-NN Phương Thuỷ 1 1 0   



 

 

 

TT Đơn vị Tổng số  
Số máy mới  

(Từ 5 năm trở lại) 

Số máy cũ  

(Từ  trên 5 năm  

trở lên) 

Ghi chú 

7 Thư viện 11 11 0   

8 Khoa Quản trị 2 2 0   

9 K101 20 20 0   

10 K102 50 50 0   

11 K103 61 61 0   

12 K104 51 51 0   

13 B11 58 58 0   

14 B12 60 60 0   

2.2.1.5. Máy chiếu, tivi 

Bảng 8. Danh sách Máy chiếu, Tivi đối với ngành đào tạo 

TT PHÒNG/GIẢNG ĐƯỜNG Tổng số 
Số máy mới  

(Từ 5 năm trở lại) 

Số máy cũ  

(Từ  trên 5 năm  

trở lên) 

Ghi chú 

1 Phòng K102 1 1 0 Ti vi 

2 Phòng K103 1 1 0 Ti vi 

3 Phòng K104 1 1 0 Ti vi 



 

 

 

TT PHÒNG/GIẢNG ĐƯỜNG Tổng số 
Số máy mới  

(Từ 5 năm trở lại) 

Số máy cũ  

(Từ  trên 5 năm  

trở lên) 

Ghi chú 

4 Phòng K111 1 0 1 Ti vi 

5 Phòng K112 1 0 1 Ti vi 

6 Phòng K113 2 0 2 Ti vi 

7 Phòng K114 2 0 0 Ti vi 

8 Phòng K115 1 1 0 Máy chiếu 

9 Phòng K116 1 0 1 Ti vi 

10 Phòng K118 1 0 1 Ti vi 

11 Phòng K119 1 0 1 Ti vi 

12 Phòng K122 1 0 1 Ti vi 

13 Phòng K124 1 0 1 máy chiếu 

14 Phòng K211 2 1 1 Ti vi 

15 Phòng K212 2 0 2 Ti vi 

16 Phòng K213 2 0 2 Ti vi 



 

 

 

TT PHÒNG/GIẢNG ĐƯỜNG Tổng số 
Số máy mới  

(Từ 5 năm trở lại) 

Số máy cũ  

(Từ  trên 5 năm  

trở lên) 

Ghi chú 

17 Phòng K214 2 0 2 Ti vi 

18 Phòng K215 2 0 2 Ti vi 

19 Phòng K216 2 0 2 Ti vi 

20 Phòng K308 2 0 2 Ti vi 

21 Phòng K311 2 1 1 Ti vi 

22 Phòng K312 2 0 2 Ti vi 

23 Phòng K313 2 0 2 Ti vi 

24 Phòng K314 2 1 1 Ti vi 

25 Phòng K315 2 0 2 Ti vi 

26 Phòng K411 1 1 0 máy chiếu 

27 Phòng K412 1 1 0 máy chiếu 

28 Phòng K413 1 1 0 máy chiếu 



 

 

 

2.2.2. Thư viện, giáo trình 

−  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 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống 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/ 

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

− Số lượng sách, giáo trình, sách điện tử: 89; Số tài liệu sách chuyên khảo, tạp chí của ngành Quản trị nhà hàng và dịch vụ  

ăn uống: 19. 

Bảng 9. Danh mục giáo trình và tài liệu tham khảo ngành Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống (Sử dụng kế thừa của VLU) 

Số 

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

Sử dụng cho môn học/học 

phần 

1 
Những nguyên lý cơ bản của chủ 

nghĩa Mác - Lênin 
Bộ Giáo dục và Đào tạo Chính trị quốc gia 2017 

Những nguyên lý cơ bản của 

CN Mác - Lê Nin 

2 
Tài liệu học tập môn triết học 

Mác – Lênin 

Bộ môn Lý luận chính trị, 

Khoa Khoa học cơ bản 

Trường Đại học Văn 

Lang 
2019 

Những nguyên lý cơ bản của 

CN Mác - Lê Nin 

3 
Kinh tế học – Khái lược những tư 

tưởng lớn 
Dịch giả: Phan Thủy 

Công ty Cổ Phần Văn 

Hóa Đông Á 
2019 Kinh tế chính trị Mác - Lênin 

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


 

 

 

Số 

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

Sử dụng cho môn học/học 

phần 

4 
Chính trị - Khái lược những tư 

tưởng lớn  
Dịch giả: Bích Thu 

Công ty Cổ Phần Văn 

Hóa Đông Á 
2019 Kinh tế chính trị Mác - Lênin 

5 
Giáo trình Chủ nghĩa xã hội  

Khoa học  

Hội đồng Trung ương chỉ 

đạo biên soạn  

Chính trị Quốc gia Sự 

thật  
2018 Chủ nghĩa xã hội khoa học 

6 Triết học Khoa học Đỗ Anh Thơ  Tri thức 2019 Chủ nghĩa xã hội khoa học 

7 
Giáo trình Lịch sử Đảng Cộng 

sản Việt Nam (Tái bản) 

 Đinh Xuân Lý, Nguyễn 

Đăng Quang 

Chính trị Quốc gia Sự 

thật 
2017 

Lịch sử Đảng Cộng sản Việt 

Nam 

8 
Tìm hiểu Lịch sử Đảng Cộng sản 

Việt Nam 
Nguyễn Hòa  Hồng Đức 2016 

Lịch sử Đảng Cộng sản Việt 

Nam 

9 Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh 

Phạm Ngọc Anh (c.b), 

Mạch Quang Thắng, 

Nguyễn Ngọc Cơ 

Chính trị Quốc gia sự 

thật 
2016 Tư tưởng Hồ Chí Minh  

10 Tư tưởng Chính trị Hồ Chí Minh 
PGS TS Nguyễn Thế 

Nghĩa  

Chính trị Quốc gia sự 

thật 
2018 Tư tưởng Hồ Chí Minh 

11 
Giáo trình lịch sử nhà nước và 

pháp luật Việt Nam 

Nguyễn Thị Thương 

Huyền, Dương Hồng Thị 

Phi Phi, Hoàng Việt 

Hồng Đức 2017 Pháp luật đại cương 

12 Giáo trình pháp luật đại cương Mai Hồng Quỳ Đại học Sư phạm  2015 Pháp luật đại cương 

13 Quy hoạch Du lịch Bùi Thị Hải Yến Giáo dục 2013 
Môi trường và quy hoạch du 

lịch 

14 Environment and Tourism Andrew Holden Routledge 2016 
Môi trường và quy hoạch du 

lịch 

15 Statistics 
James T. McClave và 

Terry T. Slincich 
Pearson 2017 

Xác suất và thống kê xã hội 

học 



 

 

 

Số 

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

Sử dụng cho môn học/học 

phần 

16 Đi vào nghiên cứu Khoa học  
GS TS. Nguyễn Văn 

Tuấn 
Tổng hợp TPHCM 2018 

Phương pháp nghiên cứu 

Khoa học 

17 
Microsoft Office 2016 Step by 

step 

Curtis Frye & Joan 

Lambert 
Microsoft Press 2015 Tin học căn bản 

18 Tin học cơ bản  
Nguyễn Thu Nguyệt 

Minh 
Khoa học và Kỹ thuật  2018 Tin học căn bản 

19 English Result Pre-Intermediate  
Mark Hancock & Annie 

McDonald  
Oxford University Press 2012 Anh văn 1 

20 English Result Intermediate  
Mark Hancock & Annie 

McDonald  
Oxford University Press 2012 Anh văn 2 

21 English Result Intermediate  
Mark Hancock & Annie 

McDonald  
Oxford University Press 2012 Anh văn 3 

22 
English Result Upper-

Intermediate  

Mark Hancock & Annie 

McDonald  
Oxford University Press 2012 Anh văn 4 

23 
Bài giảng Con người và môi 

trường 
Hà Vĩnh Phước 

Trường Đại học Văn 

Lang 
2017 Môi trường và con người 

24 
Giáo trình Môi trường và Con 

người 

Nguyễn Xuân Cự và 

Nguyễn Thị Phương 

Loan 

Giáo dục  2014 Môi trường và con người 

25 Soft Skills for the Workplace Goodheart-Willcox 
Goodheart-Willcox 

Publisher 
2016 Kỹ năng mềm 

 26 

Soft Skills to Advance Your 

Developer Career: Actionable 

Steps to Help Maximize Your 

Potential  

Zsolt Nagy Apress 2019 Kỹ năng mềm 



 

 

 

Số 

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

Sử dụng cho môn học/học 

phần 

27 

Giáo trình Giáo dục Quốc phòng 

– An ninh, tập 1: Dùng cho sinh 

viên các trường đại học, cao đẳng  

Đào Huy Hiệp, Nguyễn 

Mạnh Hưởng, Lưu Ngọc 

Khải  

Giáo dục  2012 Giáo dục Quốc phòng  

28 

Giáo trình Giáo dục Quốc phòng 

– An ninh, tập 1: Dùng cho sinh 

viên các trường đại học, cao đẳng 

Nguyễn Hữu Hảo, Phan 

Tân Hưng, Nguyễn 

Thanh Nghị   

Giáo dục  2012 Giáo dục Quốc phòng 

29 

Giáo trình cầu lông: Dành cho 

sinh viên phổ tu và sinh viên 

chuyên ngành cầu long - Đào tạo 

theo hệ thống tín chỉ  

Châu Vĩnh Huy, Huỳnh 

Đắc Tiến, Nguyễn Thế 

Lưỡng 

Đại học Quốc gia TP. 

HCM 
2016 Giáo dục thể chất 1,2  

30 

Giáo trình bóng chuyền: Giáo 

trình dùng cho sinh viên Đại học 

Quốc gia Hà Nội  

NguyÊxn Việt Hòa, 

Nguyễn Quốc Huy, 

Nguyễn Thị Kim Chi 

Đại học Quốc gia Hà 

Nội 
2016 Giáo dục thể chất 1,2 

31 Economics for Today Irvin B. Tucker  Cengage Learning 2019 Kinh tế vi mô 

32 Kinh tế học vi mô NGregory Mankiw Cengage 2014 Kinh tế vi mô 

33 Giáo trình quản trị học 

Phan Thị Minh Châu, 

Nguyễn Thị Liên Diệp, 

Phạm Xuân Lan 

Phương Đông 2014 Quản trị học 

34 

Management: Leading & 

Collaborating in a Competitive 

World 

Thomas Bateman, Scott 

Snell and Robert 

Konopaske 

McGraw Hill 2019 Quản trị học 

35 
International Financial 

Management 

Cheol S. Eun, Bruce G. 

Resnick 
McGraw-Hill Education 2015 Quản trị tài chính 



 

 

 

Số 

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

Sử dụng cho môn học/học 

phần 

36 

Quản trị tài chính = 

Fundamentals of financial 

management 

Eugene F. Brigham, Joel 

F. Houston; Nguyễn Thị 

Cành, Nguyễn Anh 

Phong (dịch) 

Hồng Đức 2019 Quản trị tài chính 

37 
Quản trị chất lượng toàn diện 

TQM và nhóm chất lượng 

Đinh Bá Hùng Anh, Lê 

Hữu Hoàng 
Kinh tế TP. HCM 2017 Quản trị chất lượng dịch vụ 

38 

Quản trị dịch vụ: Lý thuyết và 

tình huống thực hành ứng dụng 

tại các công ty Việt Nam 

Lưu Đan Thọ, Vương 

Quốc Duy, Trần Hữu Ái 

và Lương Văn Quốc 

NXB Tài chính 2016 Quản trị chất lượng dịch vụ 

39 
Service Operation Management: 

Improving Service Quality 

Robert Johnston & 

Graham Clark 
Pearson 2012 Quản trị chất lượng dịch vụ 

40 
Quản trị nguồn nhân lực ngành 

Khách sạn  
Lưu Trọng Tuấn  Lao động – Xã hội  2014 Quản trị nguồn nhân lực 

41 
Human Resource Management in 

the Hospitality Industry   

David K. Hayes và Jack 

D. Ninemeier 
Wiley 2015 Quản trị nguồn nhân lực 

42 Quản trị nguồn nhân lực Trần Kim Dung Tài chính 2018 Quản trị nguồn nhân lực 

43 
Fundamentals of Human 

Resource Management 

Raymomd A. Noe, John 

R. Hollenbeck, Barry 

Gerhart and Patrick M. 

Wright 

McGraw Hill 2017 Quản trị nguồn nhân lực 

44 Giáo trình Tổng quan Du lịch 
Lê Anh Tuấn và Nguyễn 

Thị Mai Sinh 
Giáo dục Việt Nam 2015 Tổng quan du lịch  

 45 Tổng quan du lịch Võ Văn Thành 
Văn hóa văn nghệ TP. 

HCM 
2015 Tổng quan du lịch  



 

 

 

Số 

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

Sử dụng cho môn học/học 

phần 

46 Tourism: Principles and Practices 
Fletcher J., Fyall A., 

Gilbert D., Wanhill S. 
Pearson 2018 Tổng quan du lịch 

47  Luật Du lịch   Chính trị quốc gia 2017 Luật du lịch 

48 
Hospitality Law: Managing 

Legal Issues in Hospitality  

Stephen C. Barth, Diana 

S. Barber 
Wiley 2017 Luật du lịch 

49 
Consumer Behaviour : Buying, 

Having and Being 
Michael R. Solomon Pearson 2017 

Tâm lý du khách và kỹ năng 

giao tiếp 

50 Hoàn thiện kỹ năng giao tiếp  Alan Barker Thanh Hóa 2015 
Tâm lý du khách và kỹ năng 

giao tiếp 

51 Lịch sử và Lý thuyết Xã hội học  Lê Ngọc Hùng 
Đại học Quốc gia Hà 

Nội 
2015 Xã hội học du lịch  

52 
Handbook of Globalisation and 

Tourism 
Datlen J. Timothy  

Edward Elgar 

Publishing 
2019 Xã hội học du lịch 

53 Ẩm thực Việt Nam và thế giới Nguyễn Thị Diệu Thảo Phụ nữ 2015 Văn hóa ẩm thực 

54 
International Cooking: A 

Culinary Journey 
Patricia A. Heyman Pearson 2017 Văn hóa ẩm thực 

55 Thương mại điện tử 
Ao Thu Hoài, Nguyễn 

Việt Khôi 

Thông tin và Truyền 

thông 
2015 Thương mại điện tử 

56 
E-commerce: Business-

Technology- Society 

Kenneth C.Laudon và 

Carol Guercio Traver 
Pearson 2020 Thương mại điện tử 

57 Dinh dưỡng và an toàn thực phẩm  
PGS TS. Phạm Duy 

Tường  
Đại học Y Hà Nội 2012 

Dinh dưỡng và an toàn thực 

phẩm 

58 
Human Nutrition Science for 

Healthy Living 

Tammy Stephenson và 

Wendy Schiff 
McGraw Hill 2019 

Dinh dưỡng và an toàn thực 

phẩm 



 

 

 

Số 

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

Sử dụng cho môn học/học 

phần 

59 
Food Safety, Sanitation, and 

Personal Hygiene 

The BC Cook 

Articulation Committee 

BCcampus Open 

Education 
2015 

Dinh dưỡng và an toàn thực 

phẩm 

60 
Food Supply Chain Management 

and Logistics: From Farm to Fork 
Samir Dani Kogan Page 2015 

Quản trị chuỗi cung ứng thực 

phẩm 

61 

Saving Food: Production, Supply 

Chain, Food Waste and Food 

Consumption 

Charis M. Galanakis Academic Press 2019 
Quản trị chuỗi cung ứng thực 

phẩm 

62 Events Project Management  

Hanya Pielichaty, 

Georgiana Els, Ian Reed, 

Vanessa Mawer 

Routledge 2016 Quản trị sự kiện và hội nghị 

63 

Meetings, Expositions, Events, 

and Conventions: An 

Introduction to the Industry 

George G. Fenich Pearson 2019 Quản trị sự kiện và hội nghị 

64 Quản trị tổ chức sự kiện và lễ hội Nguyễn Thị Mỹ Thanh Lao động Xã hội 2015 Quản trị sự kiện và hội nghị 

65 VTOS – Phục vụ Nhà hàng Tổng Cục Du lịch  Lao động 2015 Hoạt động dịch vụ F&B 

66 
Professional Server, The: A 

Training Manual 

Edward E. Sanders, 

Marcella Giannasio 
  2018 Hoạt động dịch vụ F&B 

67 Food And Beverage Service 

John Cousins, Dennis 

Lillicrap, Suzzane 

Weekes 

Hodder Education 2014 Hoạt động dịch vụ F&B 

68 
The Principles and Practice of 

Bar and Beverage Management 
James Murphy Goodfellow Publishers 2013 Quản trị và vận hành quầy Bar 

69 
Beverage Manager's Guide to 

Wines, Beers, and Spirits 

John Peter Laloganes, 

Albert W.A. Schmid 
Pearson 2018 Quản trị và vận hành quầy Bar 



 

 

 

Số 

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

Sử dụng cho môn học/học 

phần 

70 

101 Asian Dishes You Need to 

Cook Before You Die: Discover 

a New World of Flavors in 

Authentic Recipes 

Jet Tila Page Street Publishing 2017 Chế biến món Á 

71 Le Manoir aux Quat’Saisons Raymond Blanc Bloombury Publishing 2016 Chế biến món Âu 

72 The Noma Guide to Fermentation 
Rene Redzepi & David 

Zilber 
Artisan 2018 Chế biến món Âu 

73 Món ăn Á – Âu ngon mỗi ngày Nguyễn Viên Chi Hà Nội 2016 Chế biến món ăn Á/Âu 

74 VTOS – Chế biến món ăn Tổng Cục Du lịch  Lao động 2015 Chế biến món ăn Á - Âu 

75 
VTOS – Nghiệp vụ an ninh khách 

sạn  
Tổng Cục Du lịch  Lao động 2007 

An toàn và an ninh trong 

khách sạn – nhà hàng 

76 
Hospitality Security: Procedures, 

Policies and Training 
Anthony V. DiSalvatore 

Cognella Academic 

Publishing 
2019 

An toàn và an ninh trong 

khách sạn – nhà hàng 

77 

Highly Recommended 1: English 

For The Hotel And Catering 

Industry 

Trish Scott và Rod Revell Oxford University Press 2019 
Anh văn chuyên ngành Khách  

sạn – Nhà hang 1,2 

78 

Highly Recommended 2: English 

For The Hotel And Catering 

Industry 

Trish Scott và Rod Revell Oxford University Press 2019 
Anh văn chuyên ngành Khách  

sạn – Nhà hang 2,3 

79 
Strategic Management for 

Tourism, Hospitality and Events 
Nigel Evans Routledge 2015 

Chiến lược kinh doanh trong 

Khách sạn – Nhà hàng 

80 
Đầu tư và kinh doanh Khách sạn 

hiệu quả 
Trần Xuân Mới Thanh niên 2019 

Chiến lược kinh doanh trong 

Khách sạn – Nhà hàng 



 

 

 

Số 

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

Sử dụng cho môn học/học 

phần 

81 
Marketing for Hospitality and 

Tourism 

Philip T. Kotler, John T. 

Bowen,James Makens, 

Seyhmus Baloglu 

Pearson 2016 
Marketing trong khách sạn – 

nhà hàng 

82 
Hospitality Marketing 

Management 

David C. Bojanic và 

Robert D. Reid 
Willey 2017 

Marketing trong khách sạn – 

nhà hàng 

83 
Restaurant Concepts, 

Management and Operations 
John R. Walker John Wiley & Sons 2018 Mô phỏng quản trị nhà hàng 

84 
Kinh doanh nhà hàng – 247 

Nguyên lý quản lý  
Mỹ Nga Lao động – Xã hội 2014 

Mô phỏng quản trị kinh doanh 

nhà hàng 

85 
Catering and Kitchen 

Management 
Kartik Lamba Amol Publications 2012 Quản trị nhà hàng 

86 

Restaurant Management: 

Customers, Operations and 

Employees 

Robert Christie Mill Pearson 2020 Quản trị nhà hàng 

87 
Catering: A Guide to Managing a 

Successful Business Operation 
Bruce Mattel Wiley 2015 Quản trị tiệc 

88 Banquet Management  Isla Williams 
Larsen and Keller 

Education 
2018 Quản trị tiệc 

89 
Foundation of Menu Planning 

 
Daniel Traster Pearson 2018 

Phương pháp xây dựng thực 

đơn 

Bảng 10. Danh mục sách chuyên khảo, tạp chí của ngành Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống 



 

 

 

STT Tên sách chuyên khảo/tạp chí Tên tác giả Nhà xuất bản 
Số, tập, năm 

xuất bản 

Sử dụng cho  

môn học/ học phần 

1 Cẩm nang mở nhà hàng Roger Fields 
NXB Thế giới, 

2020 
2   

2 

Restaurant Business Magazine – 

The official Magazine of 

America’s National Restaurant 

Association 

Nhiều tác giả Winsight Nhiều số 

Link liên kết xem tạp chí 

online:https://www.restaura

ntbusinessonline.com/maga

zine 

3 

Selling at the Table: Seven Steps to 

transforming your restaurant’s 

profits 

Howard Thinker 
NXB Best Seller 

Publishing, 
2016 

Các học phần thuộc khối 

kiến thức chuyên ngành 

4 The Bar & Beverage Book 
Katsigris. C & Thomas. 

C.. 

John Wiley and 

Sons 
2012 Quản trị vận hành quầy bar 

5 

Raise the bar : an action-based 

method for maximum customer 

reactions 

Jon Taffer, Karen Kelly. 

New Harvest 

Houghton Mifflin 

Harcourt, 

2013 Quản trị vận hành quầy bar 

6 Marketing plan for restaurants Wael Abbas Maketing Experts 2019 
Marketing trong nhà hàng - 

khách sạn 

7 Environment and tourism Andrew Holden Routledge 2016 
Môi trường và quy hoạch du 

lịch  

8 

Food and Wine Tourism: 

Integrating Food, Travel and 

Terroir 

Erica Croce, Giovanni 

Perri 
Cabi publishing 2017 Văn hóa ẩm thực  



 

 

 

STT Tên sách chuyên khảo/tạp chí Tên tác giả Nhà xuất bản 
Số, tập, năm 

xuất bản 

Sử dụng cho  

môn học/ học phần 

9 
Heritage cuisines: Traditions, 

identities and tourism 
Dallen J. Timothy Routledge 2016 Văn hóa ẩm thực  

10 
Phương pháp luận nghiên cứu 

khoa học 
Vũ Cao Đàm 

NXB Khoa học 

và Kỹ thuật 
2014 

Phương pháp nghiên cứu 

khoa học 

11 Kinh tế vi mô 

Lê Bảo Lâm, Nguyễn Như 

Ý, Trần Thị Bích Dung, 

Trần Bá Thọ 

Kinh tế TP. HCM 2019 Kinh tế vi mô 

12 
Câu hỏi - Bài tập - Trắc nghiệm 

Kinh tế vi mô 

Nguyễn Như Ý, Trần Thị 

Bích Dung, Trần Bá Thọ, 

Nguyễn Hoàng Bảo 

Kinh tế TP. HCM 2019 Kinh tế vi mô 

13 Thương mại điện tử  Hoàng Thị Phương Thảo 

Trường ĐH Mở 

Thành Phố Hồ 

Chí Minh 

2018 Thương mại điện tử 

14 
Giáo trình Thương mại điện tử căn 

bản 
Trần Văn Hòe 

Đại học Kinh tế 

Quốc dân 
2015 Thương mại điện tử 

15 
E-commerce 2019 – Business, 

Technology and Society 

Kenneth C. Laudon & 

Carol G. Traver 
Pearson 2019 Thương mại điện tử 

16 

Digital Marketing: Từ chiến lược 

đến thực thi - Nền tảng thành công 

cho chiến dịch marketing thời đại 

số 

Hà Tuấn Anh, Nguyễn 

Minh Tâm, Lê Thanh 

Sang, … 

Lao động 2019 
Marketing trong nhà hàng- 

khách sạn 



 

 

 

STT Tên sách chuyên khảo/tạp chí Tên tác giả Nhà xuất bản 
Số, tập, năm 

xuất bản 

Sử dụng cho  

môn học/ học phần 

17 Quản trị nguồn nhân lực  Trần Kim Dung Tài chính 2018 Quản trị nguồn nhân lực 

18 Human Resource Management Dessler, G. Pearson 2017 Quản trị nguồn nhân lực 

19 Quản trị tài chính 
Eugene F. Brigham, Joel 

F. Houston 
Cengage 2019 Quản trị tài chính 

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. 

Danh mục ứng dụng công nghệ, học liệu trực tuyến, phần mềm mô phỏng phục vụ công tác đào tạo cho ngành Quản trị nhà hàng và 

dịch vụ ăn uống: (Sử dụng kế thừa Đại học Văn lang) 

• Công nghệ ứng dụng trong đào tạo trực tuyến hiện nay đã được triển khai tại hầu hết các trường đại học lớn trên thế giới. Với 

môi trường học tập và chuyên nghiệp, hướng đến các chuẩn mực quốc tế. Sinh viên được học tập và thực hành, ứng dụng trên các phần 

mềm mô phỏng doanh nghiệp du lịch được cung cấp bởi trường quản trị kinh doanh Harvard Business School và Cesim – Công ty phát 

triển phần mềm ứng dụng của Phần Lan, giúp sinh viên làm quen với môi trường sử dụng tiếng Anh một cách tự nhiên, tiếp cận cách 

học chủ động, nâng cao năng lực suy nghĩ độc lập và tư duy duy hệ thống. Cesim sử dụng công nghệ mới nhất để giúp sinh viên cải 

thiện đáng kể khả năng duy trì kiến thức, ra quyết định kinh doanh và kỹ năng làm việc nhóm trong môi trường trực tiếp hoặc trực tuyến. 

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


 

 

 

Sinh viên cũng được làm quen với các tình huống quản trị và kinh doanh thực tế trong ngành du lịch, khách sạn, nhà hàng và đưa giải 

pháp để giải quyết các thách thức kinh doanh thực sự. Qua đó thể hiện được năng lực quản trị tích hợp hiệu quả giữa kinh doanh và ứng 

dụng công nghệ tiên tiến hiện đang được các trường đại học hàng đầu trên thế giới về đào tạo du lịch khách sạn áp dụng. 

• Trang truy cập trực tuyến: https://hbsp.harvard.edu/coursepacks/695127 

 

 

• Giải pháp đào tạo chuyên nghiệp Lobster Ink với nền tảng ứng dụng video trực tuyến Mobile Learning hiện đang được triển khai tại 

BETU. Đây cũng là đơn vị cung cấp giải pháp đào tạo cho các tập đoàn Khách sạn hàng đầu thế giới như Marriott International, Waitrose 

https://hbsp.harvard.edu/coursepacks/695127


 

 

 

& Partners, Dubai Way, Mandarin Oriental – the Hotel Group, Accor Hotels, Hilton, và các tổ chức như The Culinary Institute of 

America, Forbes Travel Guide, Hotelschool The Hague, Resense - the Sense in Wellness, và WWF - World Wildlife Fund - Endangered 

Species Conservation. 

• Trang truy cập trực tuyến: https://account.lobsterink.com/ cung cấp nhiều khóa học trong lĩnh vực nhà hàng và lĩnh vực ăn uống như 

các hình minh họa dưới đây: 

 

https://account.lobsterink.com/


 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

2.3. Hoạt động nghiên cứu khoa học 

2.3.1. Đề tài nghiên cứu của giảng viên (PGS.TS. Phạm Đình Long) 

  



 

 

 

Bảng 11. Các đề tài nghiên cứu khoa học của cơ sở đào tạo, giảng viên, nhà khoa học liên quan đến ngành đào tạo 

TT Tên đề tài nghiên cứu  
Năm bắt đầu/Năm 

hoàn thành 

Đề tài cấp (NN, Bộ, 

ngành, trường) 

Trách nhiệm tham 

gia trong đề tài 

1 

Mô hình đồng liên kết có hệ số thay đổi theo thời gian 

và các ứng dụng trong phân tích lạm phát và dự báo tỷ 

giá ở Việt Nam 

2/2019 – 2/2021 NN Chủ nhiệm 

2 
Mô hình hóa hàm cầu tiền Việt Nam: phân tích, dự báo 

và khuyến nghị chính sách 
1/2018 – 1/2020 Bộ Chủ nhiệm 

3 
Ước lượng cầu sản phẩm cá: Sự thay đổi trong kiểu 

hình tiêu dùng của hộ gia đình Việt Nam qua thời gian 
5/2018 – 9/2018 Trường Chủ nhiệm 

2.3.2. Sách đã xuất bản của giảng viên. 

Bảng 12. Các sách đã xuất bản của cơ sở đào tạo, giảng viên, nhà khoa học liên quan đến ngành đào tạo 

TT 
Tên tác giả 

Tên sách đã xuất bản  
Năm xuất 

bản 
Nhà xuất bản Vai trò 

1 Phạm Đình Long 

Institutions, Investment Climate and Firm 

Productivity in Vietnamese Manufacturing, 

HCMC Publishing House of Economics 

2017 
NXB Kinh tế, Trường 

Đại học Kinh tế Tp. HCM 
Chủ biên 

2 Phạm Đình Long 
Các mô hình kinh tế lượng cho hàm cầu tiền: 

Trường hợp Việt Nam 
2017 

NXB Kinh tế, Trường 

Đại học Kinh tế Tp. HCM 
Chủ biên 



 

 

 

3 Phạm Đình Long Mô hình hóa hàm cầu tiền Việt Nam 2020 
NXB Kinh tế, Trường 

Đại học Kinh tế Tp. HCM 
Chủ biên 

4 Nguyễn Hữu Thân 
Một Số Đặc Điểm Của Kinh Tế Miền Nam 

Việt Nam 
1991 NXB KHXH Chủ biên 

5 
Nguyễn Hữu Thân 

Chiến Lược Cạnh Tranh Thị Trường 1990 
NXB Trường Cán Bộ Vật 

Giá Miền Nam 

Chủ biên 

6 
Nguyễn Hữu Thân Phương Pháp Mạo Hiểm và Phòng Ngừa Rủi 

Ro Trong Kinh Doanh 
1990 NXB Thông tin  

Chủ biên 

7 Nguyễn Hữu Thân Quản Trị Nhân Sự 2010 NXB Thống Kê Chủ biên 

8 Nguyễn Hữu Thân Quản Trị Hành Chánh Văn Phòng 2012 NXB Thống Kê Chủ biên 

9 
Nguyễn Hữu Thân Quản Trị Nhân Sự Theo Quan Điểm Tổng 

Thể 
2000 NXB Thống Kê 

Chủ biên 

10 Nguyễn Hữu Thân Truyền Thông Giao tiếp Trong Kinh Doanh 2009 NXB Thống Kê Chủ biên 

11 Nguyễn Hữu Thân Kỹ Thuật Trình Bầy Văn Bản 2011 NXB Tổng Hợp TP.HCM Chủ biên 

2.3.3. Các công trình khoa học đã công bố: Tên công trình, năm công bố, nơi công bố.  

Bảng 13. Các công trình khoa học đã công bố của cơ sở đào tạo, giảng viên, nhà khoa học liên quan đến ngành đào tạo 

TT Tên tác giả Tên công trình Năm công bố Tên tạp chí 

1 
PGS.TS. Phạm 

Đình Long 

Trade Liberalization and Labor Market 

Adjustments: Does Rent Sharing Matters?   
2021 

Emerging Markets Finance and 

Trade 



 

 

 

TT Tên tác giả Tên công trình Năm công bố Tên tạp chí 

2 

PGS.TS. Phạm 

Đình Long 

Measuring the association of environmental, 

corporate, financial, and social CSR: evidence 

from fuzzy TOPSIS nexus in emerging 

economies 

2021 
Environmental Science and 

Pollution Research 

3 

PGS.TS. Phạm 

Đình Long 

Sự lan tỏa năng suất từ doanh nghiệp FDI sang 

doanh nghiệp Việt Nam: Bằng chứng qua hoạt 

động xuất khẩu và khả năng hấp thụ 

2021 Tạp chí nghiên cứu kinh tế 

4 

PGS.TS. Phạm 

Đình Long 

Sự khan hiếm nhà ở giá rẻ và bài học kinh 

nghiệm cho Việt Nam từ các nước phát triển trên 

thế giới 

2021 
Tạp chí Khoa học, Đại học Mở Tp. 

HCM 

5 

PGS.TS. Phạm 

Đình Long 

Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh thành đô thị 

thông minh: Vấn đề và một số giải pháp, kiến 

nghị cơ bản 

2021 Tạp chí Cộng Sản 

6 
PGS.TS. Phạm 

Đình Long 

Investment Climate and Firm Technical 

Efficiency in Vietnamese Manufacturing  
2020 

Revista Argentina de Clínica 

Psicológica 

7 

PGS.TS. Phạm 

Đình Long 

Factors of Facebook Advertising affecting the 

purchase intention: A case of psychological 

consulting service 

2020 
Revista Argentina de Clínica 

Psicológica 

8 

PGS.TS. Phạm 

Đình Long 

Restructuring and Corporate Productivity: 

Empirical Evidence from Vietnam Textile and 

Garment Industry 

2020 
Journal of Management Information 

and Decision Science 

9 
PGS.TS. Phạm 

Đình Long 

Rapid and sustainable growth in Vietnam: 

Lessons from the miracle East Asia 
2020 

Journal of Management Information 

and Decision Science 



 

 

 

TT Tên tác giả Tên công trình Năm công bố Tên tạp chí 

10 
PGS.TS. Phạm 

Đình Long 

E-learning systems of Asian Developed 

Countries and Lessons for Vietnam 
2020 Journal of Critical Reviews 

11 
PGS.TS. Phạm 

Đình Long 

Factors affecting Non-Performing Loans 

(NPLs) of banks: The case of Vietnam 
2020 

Ho Chi Minh City Open University 

Journal of Science 

12 

PGS.TS. Phạm 

Đình Long 

Empirical Evidence of the Impacts of Social 

Trust on Economic Growth and Policy 

Implications 

2020 
Vietnam’s Socio-economic 

development 

13 
PGS.TS. Phạm 

Đình Long 

Tái cấu trúc và năng suất lao động doanh 

nghiệp: Nghiên cứu ngành dệt may Việt Nam 
2020 Tạp chí Quản lý và Kinh tế quốc tế 

14 

PGS.TS. Phạm 

Đình Long 

Human resource development solutions for the 

Vietnamese textile and garment industry in 

international economic integration  

2019 
Academy of Strategic Management 

Journal 

15 

PGS.TS. Phạm 

Đình Long 

Measuring users’ satisfaction with university 

library services quality: Structural equation 

modeling approach 

2019 

Studies in Computational 

Intelligence, Beyond Traditional 

Probabilistic Methods in Economics 

16 
PGS.TS. Phạm 

Đình Long 

Macroeconomic Indicators and Stock Market 

Prices: Evidence from Vietnam 
2019 

Journal of Applied Economic 

Sciences 

17 
PGS.TS. Phạm 

Đình Long 

Mô hình nghiên cứu về tái cấu trúc và năng suất 

lao động doanh nghiệp tại Việt Nam 
2019 Tạp chí Kinh tế Đối ngoại 

18 

PGS.TS. Phạm 

Đình Long 

Robustness of demand for money analysis 

in Vietnam: A time-varying cointegration  

approach 

2018 

International Journal of Advanced 

and 

Applied Sciences 



 

 

 

TT Tên tác giả Tên công trình Năm công bố Tên tạp chí 

19 
PGS.TS. Phạm 

Đình Long 
Corporate restructuring: Case study in Vietnam 2018 

Academy of Accounting and 

Financial Studies Journal 

20 

PGS.TS. Phạm 

Đình Long 

The relationship between foreign direct 

investment, electricity consumption and 

economic growth in Vietnam 

2018 
International Journal of Energy 

Economics and Policy 

21 

PGS.TS. Phạm 

Đình Long 

Stability of Vietnam money demand function: 

An empirical application of multiple testing 

with a structural break 

2018 

Studies in Computational 

Intelligence, Structural Changes 

and their Econometric Modelling 

22 

PGS.TS. Phạm 

Đình Long 
Determinants and Stability of Demand for 

Money in Vietnam 
2018 

Studies in Computational 

Intelligence, Econometrics for 

Financial Applications 

23 

PGS.TS. Phạm 

Đình Long The Effects of Foreign Bank Entry, 

Deregulation on Bank Efficiency in Vietnam: 

Stochastic Frontier Analysis Approach 

2018 

Studies in Computational 

Intelligence, Econometrics for 

Financial Applications 

 

24 
PGS.TS. Phạm 

Đình Long 

Chu trình chính sách giáo dục đại học: Vai trò 

của các cơ sở giáo dục đại học ở Việt Nam 
2018 

Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: 

Nghiên cứu Giáo dục 

25 
PGS.TS. Phạm 

Đình Long 

Xếp hạng đại học đa chiều: Xu hướng và bài 

học thực tiễn từ bảng xếp hạng CHE của Đức 
2018 

Tạp chí Khoa học giáo dục Việt 

Nam 

26 

PGS.TS. Phạm 

Đình Long 

Ước lượng cầu sản phẩm cá cho trường hợp 

Việt Nam: Sự thay đổi trong kiểu hình tiêu 

dùng qua thời gian 

2018 
Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế và Kinh 

doanh Châu Á 



 

 

 

TT Tên tác giả Tên công trình Năm công bố Tên tạp chí 

27 
PGS.TS. Phạm 

Đình Long 

Lan tỏa năng suất từ doanh nghiệp FDI sang 

doanh nghiệp trong nước tại Tp. HCM 
2018 Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế 

28 

PGS.TS. Phạm 

Đình Long 

Mối liên hệ giữa phong cách lãnh đạo chuyển 

dạng, sự hài lòng công việc và cam kết gắn bó 

của nhân viên tại các doanh nghiệp vận tải biển 

trên địa bàn Tp. HCM 

2018 Tạp chí Khoa học Thương mại 

29 
PGS.TS. Phạm 

Đình Long 

Tác động của giáo dục đến tăng trưởng kinh tế 

các tỉnh, thành khu vực miền Trung 
2018 

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại 

học Đà Nẵng 

30 

PGS.TS. Phạm 

Đình Long 

Tác động của tự do hóa thương mại đến doanh 

thu thuế: Nghiên cứu trường hợp các nước đang 

phát triển ở Châu Á 

2018 Tạp chí Kinh tế và Phát triển 

31 
PGS.TS. Phạm 

Đình Long 

Mối quan hệ giữa cung tiền, lạm phát và sản 

lượng ở Việt Nam và Trung Quốc 
2018 Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế 

32 

PGS.TS. Phạm 

Đình Long 

Lan tỏa năng suất từ khu vực FDI sang khu vực 

doanh nghiệp trong nước: Bằng chứng thực 

nghiệm từ Việt Nam 

2018 
Tạp chí Những vấn đề Kinh tế và 

Chính trị Thế giới 

33 
PGS.TS. Phạm 

Đình Long 

Chỉnh trang đô thị thành phố Hồ Chí Minh bằng 

nguồn vốn xã hội hóa 
2018 Tạp chí Xây dựng 

34 

PGS.TS. Phạm 

Đình Long 

Hợp tác công tư cho phát triển hạ tầng giao 

thông tại Việt Nam: Các vấn đề tồn tại trong 

việc thu hút nhà đầu tư tham gia 

2018 Tạp chí Cộng sản 

35 

PGS.TS. Phạm 

Đình Long 

Tác động của chi đầu tư công đến tăng trưởng 

kinh tế: Kết quả thực nghiệm dữ liệu bảng cấp 

tỉnh, thành Việt Nam 

2018 

Tạp chí Khoa học và Công nghệ 

Trường Đại học Công Nghiệp Tp. 

HCM 



 

 

 

TT Tên tác giả Tên công trình Năm công bố Tên tạp chí 

36 
PGS.TS. Phạm 

Đình Long 

Mối quan hệ giữa xuất khẩu và năng suất lao 

động của doanh nghiệp 
2018 

Tạp chí Khoa học Trường Đại học 

Mở Tp. HCM 

37 
PGS.TS. Phạm 

Đình Long 

Bằng chứng thực nghiệm tác động của niềm tin 

xã hội đến tăng trưởng kinh tế 
2018 Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế 

38 

PGS.TS. Phạm 

Đình Long 

Thương mại nội ngành hàng dệt may Việt Nam 

với một số nước thành viên APEC: Đâu là yếu 

tố tác động 

2018 
Tạp chí Những vấn đề Kinh tế và 

Chính trị Thế giới 

39 

PGS.TS. Phạm 

Đình Long 

Impacts of Remittances on Foreign Direct 

Investment in South East Asia: An Empirical 

Investigation 

2017 
Journal of Science Ho Chi Minh 

City Open University  

40 

PGS.TS. Phạm 

Đình Long 

Vai trò lực lượng lao động với thu hút vốn đầu 

tư trực tiếp nước ngoài vào các tỉnh Đông Nam 

Bộ 

2017 

Tạp chí Khoa học trường Đại học 

Mở  

Tp. HCM 

41 
PGS.TS. Phạm 

Đình Long 

Kiểm định giả thuyết thị trường hiệu quả trên 

thị trường chứng khoán Việt Nam 
2017 Tạp chí Công nghệ Ngân hàng 

42 
PGS.TS. Phạm 

Đình Long 
Tính ổn định của hàm cầu tiền tại Việt Nam 2017 Tạp chí Kinh tế và Phát triển 

43 
PGS.TS. Phạm 

Đình Long 

Ước lượng hàm cầu tiền thực cho Việt Nam: 

Hàm ý chính sách từ kết quả so sánh được 
2017 Tạp chí Phát triển Kinh tế 

44 
PGS.TS. Phạm 

Đình Long 

Tính ổn định của các yếu tố vĩ mô trong nền 

kinh tế Việt Nam và gợi ý chính sách 
2017 Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế 



 

 

 

TT Tên tác giả Tên công trình Năm công bố Tên tạp chí 

45 
PGS.TS. Phạm 

Đình Long 

Tác động lấn át của FDI đến sự rời ngành của 

doanh nghiệp trong nước 
2014 

Tạp chí Phát triển Khoa học và 

Công nghệ Đại học Quốc gia Tp. 

HCM 

46 TS Cao Chu Sơn 
Dự báo tác động của dự thảo Luật Quy Hoạch 

đối với phát triển Kinh tế xã hội 
2014 Đề tài cấp bộ 

47 

TS Cao Chu Sơn Nghiên cứu xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu 

quốc gia phục vụ quản lý nhà nước trong công 

tác quy hoạch 

2016 Đề tài cấp bộ 

48 
TS Cao Chu Sơn Xây dựng Bộ tiêu chí đánh giá thực hiện quy 

hoạch 
2018 Đề tài cấp bộ 

49 
TS Mai Chiến 

Thắng 

“Một số biện pháp nâng cao hiệu quả công tác tổ 

chức của Tổng Công ty Cao su Việt Nam”, B97-

22-17 

1999 Đề tài cấp bộ 

50 
TS Mai Chiến 

Thắng 

Một số giải pháp hoàn thiện tổ chức Công ty cao 

su Việt Nam 
2001 Đề tài cấp trường Đại Học Kinh Tế 

51 

TS Mai Chiến 

Thắng 

“Những biện pháp kinh tế tổ chức và quản lý 

phát triển nông nghiệp hàng hóa và chuyển đổi 

cơ cấu nông thôn Nam Bộ”, 96-52-291/KQ 

1996 Đề tài cấp Bộ Khoa học Công nghệ 

52 

TS Mai Chiến 

Thắng 

“Thực trạng và các giải pháp phát triển giáo dục 

huấn nghiệp tạo việc làm cho thanh niên vùng đô 

thị mới Tp Hồ Chí Minh” 

2002 
Sở Khoa học Công nghệ và môi 

trường 

53 
TS Mai Chiến 

Thắng 

“Xây dựng hình thức Công ty Mẹ Công ty con ở 

Công ty Cao su Dầu Tiếng”  
2005 

Đề tài cấp trường Đại học Kinh tế 

Tp Hồ Chí Minh 

https://vcgate.vnu.edu.vn/journals/tap-chi-phat-trien-khoa-hoc-va-cong-nghe/articles
https://vcgate.vnu.edu.vn/journals/tap-chi-phat-trien-khoa-hoc-va-cong-nghe/articles


 

 

 

TT Tên tác giả Tên công trình Năm công bố Tên tạp chí 

54 

TS Mai Chiến 

Thắng 

“ Phương thức tiêu thụ nông lâm thủy sản. Thực 

trạng và những giải pháp tiêu thụ nông sản phối 

hợp với đổi mới cơ cấu kinh tế” 

2006 Đề tài cấp Bộ Khoa học công nghệ 

55 
TS Nguyễn Hữu 

Thân 

Một vài nhận xét về quản lý xí nghiệp – Trường 

hợp xí nghiệp In tổng hợp Tp HCM 
1982 Tập san khoa học và phát triển 

56 
TS Nguyễn Hữu 

Thân 

Tài sản vô hình – Nhân tố quyết định sự thành 

công lâu dài trong cạnh tranh thị trường 
1991 Tạp chí bàn tay sáng tạo 

57 
TS Nguyễn Hữu 

Thân 

Nhân tài: Ưu đãi hay trọng dụng 
2002 Báo Pháp Luật Tp Hồ Chí Minh 

58 
TS Nguyễn Hữu 

Thân 

Why We need to study Management 
2004 Tập san học tập, Đại học Huflit 

59 
TS Nguyễn Hữu 

Thân 
How can you use time Effective In your study? 2005 Tập san học tập, Đại học Huflit 

60 
TS Nguyễn Hữu 

Thân 

Làm thế nào sử dụng thời gian học tập có hiệu 

quả 
2006 

Tạp san khoa học đại học Mở Bán 

công 

61 
TS Nguyễn Hữu 

Thân 
Bàn về kỹ năng lắng nghe 2006 

Tạp san khoa học đại học Mở Bán 

công 

62 
TS Nguyễn Hữu 

Thân 
Rèn luyện kỹ năng lắng nghe 2006 Tập san học tập, Đại học Huflit 

63 

TS Nguyễn Hữu 

Thân 
Hội nhập kinh tế thế giới: Các doanh nghiệp Việt 

Nam cần nhanh chóng tạo dựng tài sản vô hình 
2006 

Bộ thương mại số đặc biệt “Thương 

hiệu doanh nghiệp Việt Nam thời 

hội nhập” 



 

 

 

 

 

TT Tên tác giả Tên công trình Năm công bố Tên tạp chí 

64 

TS Nguyễn Hữu 

Thân 
Tài sản vô hình: “Lợi khí cạnh tranh cho doanh 

nghiệp” 
2006 

Bộ thương mại số đặc biệt “Thương 

hiệu doanh nghiệp Việt Nam thời 

hội nhập” 

65 
TS Nguyễn Hữu 

Thân 

Phát triển kinh tế xã hội bền vững với việc phát 

huy làm việc theo nhóm và lãnh đạo nhóm 
2010 

Tạp chí khoa học số 1, Đại học Mở 

Tp Hồ Chí Minh 

66 
TS Nguyễn Hữu 

Thân 
Văn hóa khởi nghiệp 2017 Tạp chí khoa học Hutech 



 

 

 

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 loại khá trở lên nhất là các 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 

Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống của các nước tiên tiến. 

− Nhà trường đã tích cực, chủ động tìm kiếm, thiết lập các 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 theo đúng 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 học đã được triển khai trong thời gian qua: 

− Ký kết bản ghi nhớ hợp tác đào tạo giữa Trường Đại học Kaplan (Hoa kỳ) và 

Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương; 

− Ký kết bản ghi nhớ hợp tác đào tạo giữa Trường Đại học Saxion (Hà Lan) và 

Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương;  

− Ký kết văn bản thỏa thuận về hợp tác nghiên cứu khoa học ứng dụng trong công 

nghệ Robot với Công ty J&J Vina (Rovina Consosioum, Hàn Quốc); 

− Ký kết văn bản ghi nhớ về việc Công ty J&J Vina (Rovina Consosioum, Hàn 

Quốc) triển khai chuyển giao một số kỹ thuật ứng dụng công nghệ Robot cho sinh viên 

ngành công nghệ thông tin của Trường; 

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

khai chương trình du học trại hè của sinh viên Nhà trường tại trường Đại học Hung 

Kuang; 

− Hợp tác với trường SLSU (Philipine) trong lĩnh vực tư vấn du học sau đại học 

trình độ thạc sĩ, tiến sĩ; 



 

 

 

− Ký kết văn bản ghi nhớ về việc tiến hành hoạt động trao đổi về 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 điều kiện và môi trường đào 

tạo của Việt Nam; 

− Tiến hành tọa đàm trao đổi trực tiếp với đại diện 35 trường đại học Đài Loan về 

những nội dung khoa học liên quan tới 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 trường cao đẳng cộng đồng Coastline (Hoa Kỳ) và trường 

Dimension (Singapore), nhằm tìm kiếm cơ hội hợp tác giáo dục giữa các trường có liên 

quan; 

− Tham dự hội thảo với tổ chức Giáo dục Quốc tế 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; 

− Nhà trường hiện đang xúc tiến thỏa thuận với tổ chức Fulbright về việc triển 

khai hình thức hỗ trợ tình nguyện viên giảng dạy Tiếng Anh, tạo điều kiện thuận lợi cho 

việc nâng cao trình độ ngoại ngữ cho sinh viên và giảng viên của Trường;  

− Ký kết văn bản ghi nhớ về việc tiến hành các hoạt động trao đổi sinh viên giảng 

viên trao đổi học thuật, hợp tác nghiên cứu khoa với với các trường Đại học Ngoại ngữ 

Busan, Đại học Konkuk, Đại học Angelo State Hoa Kỳ, Đại học CityU Hoa Kỳ 

− 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. 

http://www.ktkt.edu.vn/


 

 

 

2.5. Hợp tác doanh nghiệp 

Nhà trường đã hợp tác với các ngân hàng, doanh nghiệp để làm những cơ sở thực 

hành cho sinh viên, và hỗ trợ sinh viên nghiên cứu về Quản trị nhà hàng và dịch vụ  

ăn uống. 

Bảng 14. Danh sách các cơ sở thực hành, thực tập ngoài trường (Sử dụng kế thừa 

Đại học Văn Lang) 

STT Tên đơn vị Nhân sự phụ trách Vị trí Địa chỉ 

1 
Intercontinental 

Sai Gon Hotel 

Bà Đoàn Trần 

Phương Thảo 

Giám đốc 

nhân sự 

82 Hai Bà Trưng, p. Bến 

Nghé, Quận 1, HCM 

2 Vietdeli Group 
Ông Đặng Hoàng 

Minh 

Giám đốc 

điều hành 

58 Hàng Đào, Quận Hoàn 

Kiếm, Hà Nội. 

3 

Khu nghỉ dưỡng 

Jw Marriot Phu 

Quoc Emerald bay 

Bà Đoàn Thị Kim 

Phượng 

Giám đốc 

nhân sự 

Bãi Kem, Thị trấn An 

Thới, Huyện Phú Quốc, 

Tỉnh Kiên Giang. 

4 
Capella Gallery 

hall 
Bà Lý Hoàng Phụng 

Phụ trách 

nhân sự 

24 đường 3 tháng 2, 

Phường 12, Quận10, 

HCM 

5 Arc en Ciel hotel 
Nguyễn Hoàng Anh 

Phi 

GĐ Khách 

sạn 

52-56 Tản đà, quận 5, 

HCM 

6 
Tan Son Nhat 

hotel 

Ông Ngô Tuấn 

Tuyên 

Đại diện 

nhân sự 

202 Hoàng Văn Thụ, 

Phường 9, Phú Nhuận, 

HCM 

7 
REVERIE SAI 

GON hotel 

Bà Nguyễn Thị 

Thắm 

Giám đốc 

nhân sự 

18-19-20 Tôn Đức 

Thắng, Quận 1, HCM 

8 C Central hotel 
Bà Nguyễn Thu 

Huyền 

Giám đốc 

nhân sự 

216, Đề Thám Quận 1, 

HCM 

9 
Ciao Sai Gon 

hotel 
Ông Lê Nhữ Sáng 

Giám đốc 

điều hành 

01 Đống Đa, Quận Tân 

Bình, HCM                 

10 Vinpearl hotel 
Bà Nguyễn Kim 

Khánh 

Giám đốc 

nhân sự 
 

11 
The chopsticks 

Sai Gon 
Ông Võ Chí Hùng 

Giám đốc 

nhà hàng 

216/4, Điện Biên Phủ, 

Đakao, Quận 3, HCM 

 

12 

Hệ thống Capella 

Holdings 

Với các thương 

hiệu như Chill 

Sky Bar, Air 360 

Sky Bar, Trung 

tâm Hội nghi65 

Bà Thân Thị Thu 

Thảo 

Hội đồng 

Quản trị 

Lầu 4, Bến Thành Rower, 

136-138 Lê Thị Hồng 

Gấm, p. Nguyễn Thái 

Bình, quận 1, Hồ Chí 

Minh 



 

 

 

STT Tên đơn vị Nhân sự phụ trách Vị trí Địa chỉ 

tiệc cưới 

Riverside Palace, 

Claris Palace, 

Capeela Park 

View, Cappela 

Gallary Hall, hệ 

thống nhà hàng 

Hoa: San Fu Lou, 

Nhật: Sorae , và 

Việt: Dì Mai 

 

III. MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN NGÀNH ĐÀO TẠO  

3.1. Thời gian mở ngành đào tạo 

Thời gian mở ngành đào tạo Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống 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 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống 

được triển khai từ học kỳ I năm học 2022-2023. 

3.3. Mục tiêu đào tạo 

3.3.1. Mục tiêu chung 

Đào tạo cử nhân quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống có chất lượng, có sức khỏe 

tốt, có phẩm chất chính trị, đạo đức, tự chủ và trách nhiệm, nắm vững những kiến thức 

cơ bản và hiện đại về kinh tế - xã hội và quản trị kinh doanh; có kiến thức và kỹ năng 

chuyên sâu về điều hành hoạt động kinh doanh, đặc biệt là các doanh nghiệp kinh doanh 

trong lĩnh vực nhà hàng và dịch vụ ăn uống. Sinh viên tốt nghiệp sẽ có năng lực thực 

hành nghề nghiệp và làm tốt công tác hoạch định, tổ chức, lãnh đạo và kiểm soát tại các 

doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nhà hàng và dịch vụ ăn uống. Bên cạnh đó, sinh 

viên cũng có khả năng khởi nghiệp và phát triển bản thân trong lĩnh vực kinh doanh nhà 

hàng và dịch vụ ăn uống trong môi trường cạnh tranh và xu thế hội nhập toàn cầu. 



 

 

 

3.3.2. Mục tiêu cụ thể (POs) 

3.3.2.1. Về kiến thức:  

− PO1: Áp dụng được các kiến thức cơ bản về kinh tế, chính trị, xã hội và pháp 

luật vào việc giải quyết các vấn đề phát sinh trong thực tiễn cuộc sống, trong hoạt động 

kinh doanh và quản trị. 

− PO2: Vận dụng những kiến thức chuyên môn nghiệp vụ trong hoạt động kinh 

doanh nhà hàng và dịch vụ ăn uống để tối đa hóa lợi ích cho doanh nghiệp theo hướng 

có trách nhiệm hoặc có thể tự lập nghiệp. 

3.3.2.2. Về kỹ năng:   

− PO3: Có kỹ năng giao tiếp, khả năng làm việc nhóm, xây dựng kế hoạch và tổ 

chức thực hiện công việc hiệu quả. Làm việc độc lập, có tư duy phản biện, khả năng 

phát hiện và giải quyết vấn đề. 

− PO4: Sử dụng ngoại ngữ và công nghệ thông tin tốt.  

3.3.2.3.  Về thái độ - Năng lực tự chủ và trách nhiệm 

− PO5: Có đạo đức nghề nghiệp, có ý thức kỷ luật cao, có trách nhiệm với xã 

hội và môi trường, có khả năng học tập suốt đời.  

3.4. Kế hoạch và số lượng 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. Số lượng tuyển sinh dự kiến: 

Bảng 15. Số lượng tuyển sinh dự kiến  

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

Chỉ tiêu dự kiến 200 230 250 300 350 

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

Bảng 16. 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 200 430 680 980 1.130 

IV. 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 Quản trị nhà hàng và dịch 

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

trình đào tạo gồm: 126 tín chỉ (không bao gồm Giáo dục Thể chất và Giáo dục Quốc 

phòng  – An ninh). 

Bảng 17. Cấu trúc chương trình đào tạo 

Khối kiến thức Tổng số Bắt buộc Tự chọn 

1. Kiến thức Đại cương  

Chưa tính khối kiến thức Giáo dục 

Quốc phòng - An ninh, Giáo dục thể 

chất. 

42 38 04 

1.1. Các học phần chính trị bắt buộc  11 11  

1.2. Pháp luật 2 2  

1.3. Toán học 6 6  

1.4. Tiếng Anh, ngoại ngữ phụ 14 12 02 

1.5. Tư duy, Kỹ năng, Phương pháp 

NC khoa học 
6 4 02 

1.6. Tin học 3 3  

2. Kiến thức chuyên nghiệp 84 73 11 

2.1. Kiến thức cơ sở ngành 23 21 2 

2.2. Kiến thức chung của ngành 

chính 
21 18 3 

2.3. Kiến thức chuyên sâu của ngành 

chính 
25 22 3 

2.4. Kiến thức bổ trợ 03 0 3 

2.5. Thực tập cuối khóa và Tốt 

nghiệp 
12 12  

TỔNG SỐ TÍN CHỈ 126 111 (88%) 15 (12%) 



 

 

 

 

Chương trình đào tạo ngành Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống 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 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống trong nước và Quốc tế như: 

1. Ngành Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống, Đại học Hoa Sen,  

2. Ngành Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống, Đại học Công nghệ thực phẩm 

TP. HCM,  

3. Ngành Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống, Đại học Văn Lang, 

4. BA Hospitality – Food and Beverage Concentration, National Louis University,  

5. BS Restaurant and Foodservice Management, Univerity of Central Florida,  



 

 

 

6. BS Culinary Arts and Food Service Management, Johnson & Wales 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 

Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống của Trường Đại học Văn Lang vào chương trình 

giảng dạy của Nhà trường. Chương trình đào tạo ngành Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn 

uống 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).  

❖ Dự kiến chỉ tiêu tuyển sinh trong 5 năm đầu 

Bảng 18. 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 200 230 250 300 350 

4.1.4.  Chuẩn đầu ra của Chương trình đào tạo 

 Về kiến thức:  

ELO 1. Áp dụng được các kiến thức cơ bản về kinh tế, chính trị, xã hội và pháp 

luật vào việc giải quyết các vấn đề phát sinh trong thực tiễn cuộc sống, trong hoạt động 

kinh doanh và quản trị.  

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


 

 

 

ELO 2. Đánh giá được môi trường kinh doanh trong bối cảnh toàn cầu hóa để xác 

định các cơ hội và mối đe dọa đối với hoạt động kinh doanh. 

ELO 3. Vận dụng những kiến thức chuyên môn nghiệp vụ trong hoạt động kinh 

doanh nhà hàng và dịch vụ ăn uống để tối đa hóa lợi ích cho doanh nghiệp theo hướng 

có trách nhiệm hoặc có thể tự lập nghiệp.  

 Về kỹ năng:  

ELO 4. Thực hiện thành thạo các thao tác nghiệp vụ trong các hoạt động kinh 

doanh nhà hàng và dịch vụ ăn uống. 

ELO 5. Ứng dụng công nghệ thông tin trong công việc chuyên ngành.  

ELO 6. Có kỹ năng giao tiếp, khả năng làm việc nhóm, xây dựng kế hoạch và tổ 

chức thực hiện công việc hiệu quả.  

ELO 7. Có kỹ năng tổ chức sự kiện và hội nghị trong lĩnh vực Quản trị nhà hàng 

và dịch vụ ăn uống.  

ELO 8. Làm việc độc lập, có tư duy phản biện, khả năng phát hiện và giải quyết 

vấn đề. 

ELO 9. Sử dụng ngoại ngữ trong hoạt động chuyên môn.   

 Về thái độ- Năng lực tự chủ và trách nhiệm 

ELO 10. Có đạo đức nghề nghiệp, có ý thức kỷ luật cao, có trách nhiệm với xã hội 

và môi trường, có khả năng học tập suốt đời.  

4.1.5. Kế hoạch đào tạo dự kiến 

Bảng 19. Kế hoạch đào tạo dự kiến 

TT 
Mã 

HP 
Tên học phần 

Số 

TC 

Số tiết   

Tổng LT TH ĐA TT 

Bắt 

buộc/ 

Tự 

chọn 

Mã HP 

học  

trước 

HỌC KỲ 1 - Năm thứ nhất 

1 81088 
Triết học Mác- 

Lênin 
3 45 45    BB  

2  Tiếng Anh 1 3 45 45    BB  



 

 

 

TT 
Mã 

HP 
Tên học phần 

Số 

TC 

Số tiết   

Tổng LT TH ĐA TT 

Bắt 

buộc/ 

Tự 

chọn 

Mã HP 

học  

trước 

3 81017 
Tin học đại 

cương 
3 60 30 30   BB  

4 81065 Toán cao cấp C 3 45 45    BB  

5 41003 Kinh tế vi mô 3 60 30 30   BB  

6  
Tư duy phản 

biện 
2 45 15 30   BB  

7 

81099 
Giáo dục quốc 

phòng và an ninh 

1,2,3,4* 

8 120 120    BB  81100 

81101 

Tổng   17 300 210 90     

* Không tính GDQPAN    

HỌC KỲ 2 - Năm thứ nhất 

1 081005 
Pháp luật đại 

cương 
2 45 15 30   BB  

2  Tiếng Anh 2 3 45 45    BB  

3 041053 
Marketing căn 

bản 
3 60 30 30   BB  

4 041060 
Nguyên lý thống 

kê kinh tế 
3 60 30 30   BB 41003 

5 051042 Quản trị học 3 60 30 30   BB  

6 081018 
Giáo dục thể 

chất 1* 
1 30  30   BB  

7 Chọn 1 HP 2 TC        

a  
Kỹ năng giao 

tiếp 
2 45 15 30   TC  

b  

Kỹ năng lập kế 

hoạch và tổ chức 

thực hiện công 

việc 

2 45 15 30   TC  

Tổng   16 315 165 150     



 

 

 

TT 
Mã 

HP 
Tên học phần 

Số 

TC 

Số tiết   

Tổng LT TH ĐA TT 

Bắt 

buộc/ 

Tự 

chọn 

Mã HP 

học  

trước 

* Không tính GDTC 1    

HỌC KỲ 1 - Năm thứ hai 

1 081089 
Kinh tế chính trị 

Mác- Lênin 
2 30 30    BB 81088 

2  Tiếng Anh 3 3 45 45    BB 81087 

3  
Toán ứng dụng 

trong kinh doanh 
3 45 45    BB  

4 041006 
Nguyên lý kế 

toán 
3 60 30 30   BB  

5 051031 Kinh tế vĩ mô 3 60 30 30   BB  

6 051068 
Thương mại điện 

tử 
3 60 30 30   BB  

7 081019 
Giáo dục thể 

chất 2* 
2 60  60   BB 81106 

Tổng   17 300 210 90     

* Không tính GDTC 2    

HỌC KỲ 2 - Năm thứ hai 

1 081003 
Tư tưởng Hồ Chí 

Minh 
2 30 30    BB 81089 

2  Tiếng Anh 4 3 45 45    BB 81009 

3  

Anh văn chuyên 

ngành Logistic 

và QLCCƯ 

3 60 30 30   BB  

4  
Kinh doanh quốc 

tế 
3 60 30 30   BB  

5  

Quản Trị Hệ 

Thống Thông 

Tin 

3 60 30 30   BB  

6 Chọn 1 HP 3 TC 3 60 30 30     

a 41087 Luật thương mại 3 60 30 30   TC  

b 51125 Luật vận tải 3 60 30 30   TC  



 

 

 

TT 
Mã 

HP 
Tên học phần 

Số 

TC 

Số tiết   

Tổng LT TH ĐA TT 

Bắt 

buộc/ 

Tự 

chọn 

Mã HP 

học  

trước 

Tổng   17 315 195 120     

HỌC KỲ 3 - Năm thứ hai 

1  
Quản trị chuỗi 

cung ứng 
3 60 30 30   BB  

2  
Quản trị 

Logistics 
3 60 30 30   BB  

3  Thực tập 1 3 180    180 BB  

4  Quản trị thu mua 3 60 30 30   BB  

5 Chọn 1HP 3TC 3 60 30 30     

a 051039 
Quản trị tài 

chính (TCDN) 
3 60 30 30   TC  

b 051038 
Quản trị nhân 

lực 
3 60 30 30   TC  

Tổng   15 420 120 120  180   

HỌC KỲ 1 - Năm thứ ba 

1 081091 

Lịch sử Đảng 

Cộng sản Việt 

Nam 

2 30 30    BB  

2  

Phương pháp 

nghiên cứu khoa 

học 

2 45 15 30   BB  

3 051037 
Quản trị sản xuất 

và dịch vụ 
3 60 30 30   BB  

4  
Quản trị kênh 

phân phối 
3 60 30 30   BB  

5  
Quản trị vận tải 

và bảo hiểm 
3 60 30 30   BB  

6 051045 
Quản trị chất 

lượng 
3 60 30 30   BB  

Tổng   16 315 165 150     

HỌC KỲ 2 - Năm thứ ba 



 

 

 

TT 
Mã 

HP 
Tên học phần 

Số 

TC 

Số tiết   

Tổng LT TH ĐA TT 

Bắt 

buộc/ 

Tự 

chọn 

Mã HP 

học  

trước 

1 081090 
Chủ nghĩa xã hội 

khoa học 
2 30 30    BB  

2  
Nghiệp vụ ngoại 

thương 
3 60 30 30   BB  

3 051043 

Đạo đức kinh 

doanh & Văn 

hóa doanh 

nghiệp 

3 60 30 30   BB  

4  
Quản trị nhà kho 

và tồn kho 
3 60 30 30   BB  

Tổng   11 210 120 90     

HỌC KỲ 3 - Năm thứ ba 

1 Chọn 1 HP 3 TC 2 45 15 30     

a  

Quản trị 

Logistics trong 

thương mại điện 

tử 

2 45 15 30   TC  

b 081096 
Khởi tạo doanh 

nghiệp 
2 45 15 30   TC  

2 Chọn 1 HP 3 TC 3 45 15 30     

a  

Nghiệp Vụ giao 

nhận hàng hóa 

xuất nhập khẩu 

và khai báo hải 

quan 

3 60 30 30   TC  

b 041078 
Thanh toán quốc 

tế 
3 60 30 30   TC  

Tổng   5 90 30 60     

HỌC KỲ 1 - Năm thứ tư 

1  

Thực tập cuối 

khóa (Thực tập 

2) 

3 180    180 BB  



 

 

 

TT 
Mã 

HP 
Tên học phần 

Số 

TC 

Số tiết   

Tổng LT TH ĐA TT 

Bắt 

buộc/ 

Tự 

chọn 

Mã HP 

học  

trước 

2  

Làm khóa luận 

tốt nghiệp (nếu 

đủ điều kiện theo 

quy định của 

trường). Hoặc: 

9 540   540  BB  

3 Học 3 học phần thay thế: 9 180 90 90     

 

 

Hoạch Định 

Nguồn Lực 

Doanh Nghiệp 

(ERP) 

3 60 30 30   BB  

 

Quản trị chiến 

lược chuỗi cung 

ứng 

3 60 30 30   BB  

 

Quản trị rủi ro 

trong chuỗi cung 

ứng 

3 60 30 30   BB 051042 

Tổng   12 720   540 180   

(*): 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 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống. 

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 Quản trị nhà hàng 

và dịch vụ ăn uống 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 



 

 

 

Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống của Trường Đại học Văn Lang vào chương trình 

giảng dạy của Nhà trường. Chương trình đào tạo ngành Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn 

uống của Trường Đại học Văn Lang đã được thẩm định và ban hành. (Xin đính kèm các 

văn bản trong phần phụ lục hồ sơ đề án). 

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 trưởng đã chỉnh sửa bổ sung, 

điều chỉnh nội dung các học phần liên quan đến ngành Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn 

uống 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 

Bảng 20. 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 
89 89 100 120 

Tạp chí 

chuyên 

ngành 

19 19 25 35 

Trang 

thiết bị 

Phòng mô 

phỏng 
  1 2 

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 Quản trị 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 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống. Trong năm 2022, Khoa tiếp tục đẩy 

mạnh công tác khuyến khích các giảng viên trình độ thạc sĩ học nghiên cứu sinh để tăng 



 

 

 

cường lực lượng tiến sĩ trong Khoa, đồng thời đáp ứng được quy mô, chất lượng giảng 

dạy của ngành Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống. 

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 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống để nâng cao chất lượng đào tạo ngành Quản 

trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống tại khoa Quản trị Trường Đại học Kinh tế- Kỹ thuật 

Bình Dương. 

Bảng 21. Kế hoạch dự kiến phát triển đội ngũ giảng viên: 

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

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

Số 

lượng 

GV  

Thạc sĩ 15 15 20 22 

Tiến sĩ 5 5 8 8 

TỔNG 20 20 28 30 

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

Sau khi sinh viên tốt nhiệp khóa đầu tiên, ngành Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn 

uống sẽ thực hiện đánh giá và kiểm định chương trình đào tạo. 

V. 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”. 

5.1. Rủi ro của đề án mở ngành bao gồm: 

− Rủi ro về việc tuyển sinh không đủ số lượng; 

− Rủi ro do bối cảnh dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp phải học online; 

− Rủi ro do việc tuyển sinh không gắn với gắn với nhu cầu nhân lực của địa 

phương và vùng; 

− Rủi ro do chương trình đào tạo cũng như điều kiện bảo đảm chất lượng đào 

tạo của ngành/trường; 

− Rủi ro do đối thủ cạnh tranh không lành mạnh 

− Rủi ro do các thay đổi về chính sách pháp luật có liên quan đến ngành Quản trị 

nhà hàng và dịch vụ ăn uống... 

− Rủi ro xảy ra do hậu quả từ hoạt động của con người trong điều hành hoạt động 

của Nhà trường và Khoa. 

5.2. Các biện pháp phòng ngừa rủi ro đối với của đề án mở ngành bao gồm: 

− Xây dựng và thẩm định đề án thật kỹ theo các quy định của pháp luật; 

− Chuẩn bị tốt các cơ sở vật chất, cả trong trường hợp đào tạo online do ảnh hưởng 

của dịch bệnh; 

− Khảo sát kỹ nhu cầu nhân lực của vùng và địa phương; 

− Tăng cường việc định hướng nghề nghiệp đối với học sinh 

− Chuẩn bị thích ứng nhanh và hiệu quả nhất với các thay đổi về chính sách pháp 

luật có liên quan đến ngành Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống... 

− Chuẩn bị và đào tạo đội ngũ nhân lực có chất lượng cao để điều hành hoạt động 

của Nhà trường và Khoa. 

5.3. Các biện pháp xử lý rủi ro đối với của đề án mở ngành bao gồm: 

− Chấp nhận rủi ro – tự gánh chịu: Trường Đại học Kinh tế -Kỹ thuật Bình Dương 

thuộc Tập đoàn giáo dục Văn Lang nhận thức được các rủi ro có thể gặp phải đã lập ra 

quỹ riêng để tự mình hạn chế, khắc phục hậu quả rủi ro như: tiết kiệm, lập quỹ chung 

dự phòng, cứu trợ. Các hình thức này còn được gọi là tự bảo hiểm. Tự bảo hiểm tương 



 

 

 

tự hình thức dự trữ thuần túy. Song, một đơn vị không thể mang hết vốn để lập quỹ dự 

phòng, một cá nhân không thể mang hết thu nhập của mình để tiết kiệm. 

− Chuyển giao rủi ro – các loại hình bảo hiểm, là một cơ chế mà nhờ nó mà 

Trường Đại học Kinh tế -Kỹ thuật Bình Dương có thể thực hiện việc chuyển những rủi 

ro tiềm tàng của mình cho một tổ chức hoặc một cá nhân khác. Trường Đại học Kinh tế 

-Kỹ thuật Bình Dương có thể áp dụng 2 hình thức chuyển giao rủi ro sau: 

1. Chuyển giao rủi ro không bằng bảo hiểm, là hình thức mà một tổ chức hoặc một 

cá nhân có thể chuyển giao rủi ro của mình cho một tổ chức hoặc cá nhân khác không 

phải là một tổ chức bảo hiểm. 

2. Chuyển giao rủi ro bằng bảo hiểm, là hình thức mà một tổ chức hoặc một cá 

nhân bằng việc đóng góp một khoản tiền nhất định để chuyển giao rủi ro tiềm tàng của 

mình cho tổ chức khác – Tổ chức bảo hiểm. Nhận trách nhiệm trước những rủi ro được 

chuyển giao, tổ chức bảo hiểm thực hiện việc bù đắp thiệt hại hoặc trả một khoản tiền 

nhất định nếu xảy ra rủi ro như đã thỏa thuận. 

VI. 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 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn 

uống 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 

https://ktkt.edu.vn/


 

 

 

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

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 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống (Mã ngành 7510605), 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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