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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIA ĐỊNH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: 151c/2021/QĐ-ĐHGĐ TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 8 năm 2021 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Chuẩn đầu ra ngành Logistics và quản lý chuỗi cung ứng 

trình độ Đại học  

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIA ĐỊNH 

Căn cứ Quyết định số 959/QĐ-TTg ngày 31/07/2007 của Thủ tướng Chính phủ về 

việc thành lập Trường Đại học tư thục Công nghệ - Thông tin Gia Định;  

Căn cứ Quyết định số 1851/QĐ-TTg ngày 20/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ về 

việc đổi tên Trường Đại học tư thục Công nghệ - Thông tin Gia Định thành Trường Đại 

học Gia Định; 

Căn cứ Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07/05/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục 

của hệ thống giáo dục quốc dân; 

Căn cứ Công văn số 2196/BGDĐT-GDĐH ngày 22/04/2010 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo về việc hướng dẫn xây dựng và công bố chuẩn đầu ra ngành đào tạo; 

Căn cứ Thông tư 07/2015/TT-BGDĐT ngày 16/04/2015 của Bộ Giáo dục và Đào 

tạo quy định về khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt 

được sau khi tốt nghiệp đối với mỗi trình độ đào tạo của giáo dục đại học và quy trình 

xây dựng, thẩm định, ban hành chương trình đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ;  

Căn cứ Quyết định số 1982/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 18/10/2016 

về việc Phê duyệt Khung trình độ quốc gia; 

Căn cứ Quyết định số 217/2020/QĐ-ĐHGĐ ngày 20/11/2020 của Hội đồng Trường 

Đại học Gia Định về việc bổ nhiệm chức danh Hiệu trưởng Trường Đại học Gia Định; 

Xét đề nghị của Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường Đại học Gia Định, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chuẩn đầu ra ngành Logistics và 

quản lý chuỗi cung ứng trình độ Đại học của Trường Đại học Gia Định, mã ngành 

7510605. 

Điều 2. Chuẩn đầu ra này được áp dụng từ Khóa tuyển sinh năm 2021. 

Điều 3. Lãnh đạo các đơn vị, các Bộ môn, các cán bộ, giảng viên, nhân viên chịu 

trách nhiệm thi hành quyết định này./. 
 

Nơi nhận:  
- Chủ tịch HĐQT NHG  

- TGĐ NHG  

- Chủ tịch HĐT GDU  

- Ban B1, B6 NHG  

- BGH (để chỉ đạo thực hiện);  

- Như Điều 3 (để thực hiện);  

- Lưu: VT, KT-ĐBCL. 
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PGS. TS. VÕ TRÍ HẢO 
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CHUẨN ĐẦU RA 

Chương trình đào tạo trình độ Đại học ngành Logistics và quản lý chuỗi cung 

ứng 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 151c/2021/QĐ-ĐHGĐ ngày 12 tháng 8 năm 2021 

của Hiệu trưởng Trường Đại học Gia Định) 

 

Tên ngành (Major in):                           Mã số (Code): 7510605 

Tên ngành tiếng Việt: Logistics và quản lý chuỗi cung ứng 

Tên ngành tiếng Anh: Logistics and Supply Chain Management 

Trình độ (Level): Đại học                       Hình thức (Mode of study): Chính quy 

Văn bằng (Degree): Cử nhân 

I. Yêu cầu về kiến thức 

Sau khi hoàn thành khóa học, người học có khả năng: 

- Ứng dụng kiến thức cơ bản về khoa học tự nhiên, xã hội, chính trị, pháp luật, 

tài nguyên và môi trường để giải quyết các vấn đề trong Logistics và quản lý chuỗi 

cung ứng; 

- Hiểu và vận dụng được các kiến thức đại cương, kiến thức cơ bản về khoa học 

xã hội, khoa học chính trị và pháp luật vào việc tính toán, mô phỏng, phân tích, tổng 

hợp các vấn đề trong hoạt động Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng; 

- Có kiến thức rộng và bao quát về kinh tế và kinh doanh. Ứng dụng kiến thức 

khoa học cơ bản, khoa học xã hội và công nghệ để giải quyết các vấn đề trong lĩnh vực 

Logistics và quản lý chuỗi cung ứng; 

- Có kiến thức căn bản, cập nhật và phát triển về quản trị kinh doanh và ngành 

Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng; 

- Nắm vững và áp dụng được những kiến thức chuyên sâu và thực tiễn về chuyên 

ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng như: Đóng gói, lưu kho, giao nhận, vận tải, 

bảo hiểm để giải quyết các vấn đề sản xuất kinh doanh 

- Nắm vững kiến thức về khoa học xã hội và nhân văn, có hiểu biết thông thạo 

ngoại ngữ và kiến thức cơ bản về tin học. 

II. Yêu cầu về kỹ năng 

- Có khả năng tham gia lập và triển khai kế hoạch nghiên cứu, phát triển, và kế 

hoạch giải quyết, thực hiện và kiểm tra các vấn đề của logistics và quản lý chuỗi cung 

ứng, hoạt động mua hàng, quản lý nguồn cung, quản lý các đơn hàng, kho bãi, giao 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIA ĐỊNH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 



3 

 

  

nhận, vận tải, tồn kho, logistics điện tử, các luồng vận động trong chuỗi của doanh 

nghiệp hoặc tổ chức; 

- Có khả năng tham gia hoạch định chiến lược, chính sách về logistics và quản 

lý chuỗi cung ứng của doanh nghiệp hoặc tổ chức, ngành, địa phương; 

- Có khả năng tham gia hoạch định, triển khai, phát triển, quản trị hoạt động 

marketing hoặc thương hiệu; hệ thống quản trị chất lượng và các chương trình cải tiến 

chất lượng của doanh nghiệp hoặc tổ chức;  

- Có kỹ năng mềm phục vụ cho công việc như: Kỹ năng giao tiếp và truyền thông 

tốt; Kỹ năng làm việc theo nhóm (TeamWork); Kỹ năng lập báo cáo, trình diễn vấn đề; 

Kỹ năng tổ chức và quản lý theo nhiệm vụ được phân công; Kỹ năng tự học để cập nhật 

nâng cao kiến thức về quản lý, kinh doanh, về chuyên môn nghiệp vụ; Kỹ năng phân 

tích, tổng hợp các vấn đề chuyên môn, nghiên cứu độc lập và sáng tạo trong hoạt động 

thực tiễn;  

- Kỹ năng ngoại ngữ: Đạt chuẩn năng lực ngoại ngữ bậc 3 theo theo Thông tư 

01/2014/TT-BGDĐT quy định về Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam 

hoặc tương đương; 

- Kỹ năng tin học: Sử dụng thành thạo phần mềm tin học văn phòng, đồng thời 

có khả năng sử dụng phần mềm chuyên dùng cho ngành/chuyên ngành sinh viên được 

đào tạo. Đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản quy định theo Thông 

tư 03/2014/TT-BTTTT về Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin do Bộ Thông 

tin và Truyền thông ban hành. 

III. Yêu cầu về thái độ 

- Có năng lực lập kế hoạch, điều phối, phát huy trí tuệ tập thể. Có năng lực phân 

tích, đánh giá và đưa ra được kết luận về các vấn đề chuyên môn, có năng lực cải tiến 

các hoạt động chuyên môn ở quy mô trung bình. Có năng lực dẫn dắt về chuyên môn, 

nghiệp vụ về các hoạt động logistics và quản lý chuỗi cung ứng ở quy mô nhỏ. Có khả 

năng hình thành và phát triển ý tưởng kinh doanh; 

- Có năng lực sáng tạo trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao, có năng 

lực tự định hướng, và thích nghi với môi trường làm việc khác nhau; 

- Có năng lực tự học tập, tích lũy kiến thức, kinh nghiệm để nâng cao trình độ 

chuyên môn nghề nghiệp và nghiệp vụ. Có khả năng cập nhật, phát triển và vận dụng 

các kiến thức về kinh doanh, logistics, quản lý chuỗi cung ứng hiện đại, sáng tạo, linh 

hoạt trong công việc; 

- Ứng xử có văn hóa, sẵn sàng đương đầu với khó khăn, áp lực và chấp nhận rủi 

ro, kiên trì, linh hoạt, tự tin, chăm chỉ, nhiệt tình, say mê có tinh thần tìm tòi và khám 

phá, Tự chủ, chính trực, phản biện, sáng tạo;  

- Có trách nhiệm với xã hội và tuân thủ pháp luật. 
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- Có đạo đức nghề nghiệp, chấp hành nghiêm chỉnh quy chế làm việc của tổ 

chức, hành vi và ứng xử chuyên nghiệp, thái độ tích cực trong công việc, có tinh thần 

hợp tác tốt với đồng nghiệp trong quá trình làm việc, …; 

IV. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp 

- Chuyên viên, trợ lý kinh doanh; chuyên viên kiểm soát chất lượng; chuyên viên 

phụ trách kinh doanh xuất nhập khẩu, kinh doanh hãng tàu, forwarder tại các công ty 

tư nhân đang hoạt động trong nhiều lĩnh vực ngành nghề. Chuyên viên tại các tổ chức 

khu vực công, hoặc các Uỷ ban tư vấn, cố vấn thuộc nhiều các sở ban ngành liên quan 

đến xuất nhập khẩu. Sau một thời gian làm việc, tích luỹ kinh nghiệm và đáp ứng các 

điều kiện quy định của luật pháp (nếu có) người học có thể phát triển nghề nghiệp trở 

thành nhà quản trị cấp trung: trưởng nhóm, phụ trách hoặc phó trưởng bộ phận các đơn 

vị (sau 3-5 năm); 

- Chuyên viên thu mua, thanh toán quốc tế, Văn phòng đại diện của các công ty 

đa quốc gia; Nhân viên Logistics, chứng từ, nhân viên hiện trường, điều vận đội xe, 

dịch vụ khách hàng; 

- Chủ doanh nghiệp logistics và chuỗi cung ứng, thông qua xây dựng ý tưởng 

kinh doanh và thực hiện khởi nghiệp; tạo lập doanh nghiệp và điều hành doanh nghiệp. 

V. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường: 

- Hình thành thói quen học suốt đời, có khả năng cập nhật kiến thức, tiếp tục 

nghiên cứu và học tập chuyên sâu về kinh doanh thương mại, kinh tế và quản trị kinh 

doanh; 

- Khả năng tiếp tục học ở trình độ cao hơn trong và ngoài nước như bậc thạc sĩ 

và tiến sĩ trong và ngoài nước; 

- Có khả năng tự học tập về các vấn đề lý luận và thực tiễn có liên quan đến  

Logistics và quản lý chuỗi cung ứng.  

VI. Các tài liệu, chương trình, chuẩn quốc tế mà khoa tham khảo  

- Chuẩn đầu ra và tài liệu ngành Logistics và quản lý chuỗi cung ứng của trường 

Đại học California Long Beach – Hoa Kỳ, trường Đại học Hudderfield – Anh Quốc, 

trường Đại học Hull – Anh Quốc, Đại học Swinburne, Úc, … 

- Chuẩn đầu ra và tài liệu ngành Logistics và quản lý chuỗi cung ứng của Trường 

Đại học Mở TP. Hồ Chí Minh, Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, 

Trường Đại học Thủy Lợi, trường Đại học Kinh tế Quốc Dân./.   
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