




































































































































































 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1088/ QĐ-BGH-DH ngày 08  tháng 07 năm 

2021 của Hiệu trưởng Trường Cao Đẳng Duyên Hải) 

 
Tên ngành: Văn thư hành chính. 

Mã ngành: 5320301. 

Trình độ đào tạo: Trung cấp. 

Hình thức đào tạo: Chính quy 

Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp THPT 

Thời gian đào tạo: 1,5 năm 

1. Mục tiêu đào tạo 

1.1. Mục tiêu chung: 

- Đào tạo học viên nghề Văn thư hành chính trình độ trung cấp gắn liền với các 

công việc trong văn phòng, tiếp xúc chủ yếu với các văn bản giấy tờ của các cơ quan, tổ 

chức, đáp ứng yêu cầu trình độ bậc 4 trong Khung trình độ quốc gia Việt Nam. 

- Đào tạo người học nắm vững và thực hiện được những kỹ năng cần thiết trong 

văn phòng như soạn thảo văn bản, quản lý văn bản, lập hồ sơ, các nghiệp vụ lưu trữ hồ 

sơ; công tác lễ tân, thư ký…; thu thập bổ sung tài liệu, phân loại tài liệu, xác định giá trị 

tài liệu,…; tiếp và đãi khách, xây dựng chương trình kế hoạch, chuẩn bị hội họp, phòng 

làm việc cho lãnh đạo. 

- Có đạo đức nghề nghiệp, trung thực, thẳng thắn và luôn cập nhật kiến thức, ứng 

dụng được khoa học kỹ thuật, công nghệ 4.0 đáp ứng nhu cầu công việc. 

1.2. Mục tiêu cụ thể: 

- Trình bày được vị trí, ý nghĩa, tác dụng và nội dung của công tác văn thư, lưu 

trữ, thư ký và lễ tân trong các cơ quan, tổ chức; 

- Liệt kê được các loại văn bản, thẩm quyền ban hành, thể thức và kỹ thuật trình 

bày văn bản; quy trình tổ chức quản lý văn bản đến, quy trình quản lý văn bản đi; 

phương pháp lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quan; những quy định 

về quản lý, bảo quản và sử dụng con dấu; 

- Mô tả được các quy trình nghiệp vụ lưu trữ, gồm: thu thập và bổ sung tài liệu; 

phân loại, xác định giá trị tài liệu; tổ chức xây dựng công cụ tra tìm tài liệu; thống kê tài 

liệu lưu trữ; bảo quản tài liệu lưu trữ; tổ chức sử dụng tài liệu lưu trữ; công bố, xuất bản 

các ấn phẩm lưu trữ; xây dựng cơ sở dữ liệu tài liệu lưu trữ; tiêu hủy tài liệu hết giá trị; 

- Xác định chính xác nhiệm vụ của người thư ký, như: lập kế hoạch công tác của 

cơ quan và các cấp lãnh đạo; chuẩn bị và tổ chức các cuộc họp, hội nghị, hội thảo của 

cơ quan, các cấp lãnh đạo; ghi biên bản; lập hồ sơ công việc; 

- Trình bày được nhiệm vụ cơ bản người làm lễ tân, như: lập kế hoạch và tổ 
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chức đón tiếp và tiễn khách; chuẩn bị cơ sở vật chất, bố trí, sắp xếp phòng họp, hội 

nghị, hội thảo; chuẩn bị phòng làm việc cho lãnh đạo; 

- Trình bày được những kiến thức cơ bản về chính trị, văn hóa, xã hội, pháp luật, 

quốc phòng an ninh, giáo dục thể chất theo quy định. 

- Sử dụng được công nghệ thông tin cơ bản theo quy định; 

- Trình bày được cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của cơ quan và các đơn vị 

trực thuộc. 

- Mô tả được các quy chế của cơ quan về công tác văn thư. 

- Trình bày được các quy chế bảo mật trong cơ quan có liên quan đến công tác 

văn thư. 

- Đánh máy chữ và sử dụng được các phương tiện sao in tài liệu. 

- Sử dụng được một số phần mềm tin học văn phòng và phần mềm chuyên dụng  

hỗ trợ cho nghề như Word, excel, power point, Team view... 

- Phát hiện được những văn bản ban hành thiếu hoặc sai thể thức; 

- Vận dụng được phương pháp và kỹ thuật soạn thảo văn bản để soạn thảo một 

số văn bản về công tác văn thư, hành chính, lưu trữ, thư ký, lễ tân; 

- Tiếp nhận, kiểm tra, phân loại, bóc bì, đóng dấu đến, ghi số, ngày đến, đăng ký 

văn bản đến bằng máy vi tính và bằng sổ, chuyển giao văn bản đến đúng quy định; 

- Kiểm tra thể thức, hình thức và kỹ thuật trình bày văn bản, đóng dấu văn bản, 

đăng ký văn bản đi bằng máy vi tính và bằng sổ, làm các thủ tục  phát hành văn bản đi 

đúng quy định; 

- Sao và ban hành bản sao văn bản thành thạo theo đúng các bước của quy trình; 

- Xác định chính xác hồ sơ cần lập trong cơ quan, đơn vị; 

- Lập được hồ sơ công việc, hồ sơ nguyên tắc, hồ sơ nhân sự; 

- Hướng dẫn được phương pháp lập hồ sơ; 

- Làm thủ tục và giao nộp hồ sơ vào lưu trữ cơ quan thành thạo theo đúng quy 

định; 

- Soạn thảo văn bản trên máy vi tính và quản lý văn bản đi, đến và lập hồ sơ 

trong môi trường mạng thành thạo; 

- Mô tả được thể lệ gửi, nhận công văn, điện tín theo địa chỉ; 

- Sử dụng được ngoại ngữ cơ bản, đạt bậc 1/6 trong Khung năng lực ngoại ngữ 

của Việt Nam; ứng dụng được ngoại ngữ vào một số công việc chuyên môn của ngành, 

nghề. 

1.3. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp 

Sau khi tốt nghiệp người học có năng lực đáp ứng các yêu cầu tại các vị trí việc làm của 

ngành, nghề bao gồm: 

- Văn thư; 

- Lưu trữ; 

- Lễ tân văn phòng; 

- Thư ký văn phòng. 

2. Khối lượng kiến thức và thời gian khóa học 



- Số lượng môn học, mô đun: 25 

- Khối lượng kiến thức toàn khóa học: 60 tín chỉ 

- Khối lượng các môn học chung /đại cương: 255 giờ 

- Khối lượng các môn học, mô đun chuyên môn: 1450 giờ 

- Khối lượng lý thuyết: 335 giờ; Thực hành, thực tập, thí nghiệm: 1007 giờ 

3. Nội dung chương trình 

Mã 

MH/MĐ 
Tên môn học/mô đun 

 

Số tín 

chỉ 

Thời gian đào tạo (giờ) 

Tổng 

số 

Trong đó 

Lý 

thuyết 

Thực 

hành 

Kiểm 

tra 

I Các môn học chung 11 255 94 148 13 

MH 01 Giáo dục chính trị 1 30 15 13 2 

MH 02 Pháp luật 1 15 9 5 1 

MH 03 Giáo dục thể chất 1 30 4 24 2 

MH 04 Giáo dục quốc phòng và an ninh 2 45 21 21 3 

MH 05 Tin học 2 45 15 29 1 

MH 06 Tiếng Anh 4 90 30 56 4 

II 
Các môn học, mô đun chuyên 

môn  
49 1450 335 1007 108 

II.1 Môn học, mô đun cơ sở 11 300 117 159 24 

MH 07 Luật hành chính 1 30 24 4 2 

MH 08 
Tổ chức bộ máy các cơ quan, tổ 

chức 
1 30 20 7 3 

MH 09 Quản trị văn phòng 1 30 20 7 3 

MĐ 10 Kỹ năng giao tiếp 1 30 9 18 3 

MĐ 11 Tin học văn phòng 5 135 32 93 10 

MĐ 12 
Sử dụng trang thiết bị trong công 

tác văn thư 
2 45 12 30 3 

II.2 Môn học, mô đun chuyên môn  38 1150 218 848 84 

MH 13 Nhập môn công tác văn thư 1 30 22 6 2 

MH 14 
Văn bản và kỹ thuật soạn thảo văn 

bản 
3 60 30 25 5 

MĐ 15 Thực hành soạn thảo văn bản 3 100 5 87 8 

MĐ 16 Quản lý văn bản đến, văn bản đi  3 60 40 16 4 

MH 17 Quản lý và sử dụng con dấu 1 30 16 12 2 

MĐ 18 
Thực hành quản  lý văn bản đến, 

văn bản đi 
3 80 5 65 10 



MĐ 19 
Lập hồ sơ và nộp  hồ sơ vào lưu trữ 

cơ quan 
2 45 25 16 4 

MĐ 20 Thực hành lập hồ sơ 3 80 5 70 5 

MĐ 21 Tiếng Anh chuyên ngành 5 120 25 89 6 

MĐ 22 Nghiệp vụ thư ký văn phòng 2 60 14 41 5 

MĐ 23 Nghiệp vụ lễ tân 2 45 13 26 6 

MĐ 24 Nghiệp vụ lưu trữ 2 60 14 39 7 

MĐ 25 Thực tập tốt nghiệp 8 380 4 356 20 

  Tổng cộng 60 1705 429 1155 121 

4. Hướng dẫn sử dụng chương trình 

4.1. Các môn học chung bắt buộc thực hiện theo Thông tư số 10/2018/TT-BLĐTBXH; 

Thông tư số 11/2018/TT-BLĐTBXH; Thông tư số 12/2018/TT-BLĐTBXH; Thông tư 

số 13/2018/TT-BLĐTBXH; Thông tư số 24/2018/TT-BLĐTBXH; Thông tư số 

03/2019/TT-BLĐTBXH do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành. 

4.2. Hướng dẫn xác định nội dung và thời gian cho các hoạt động ngoại khóa: 

Nội dung Thời gian 

1. Thể dục, thể thao 5 giờ đến 6 giờ; 17 giờ đến 18 giờ hàng 

ngày 

2. Văn hoá, văn nghệ 

- Qua các phương tiện thông tin đại chúng 

- Sinh hoạt tập thể 

- Ngoài giờ học hàng ngày 

- 19 giờ đến 21 giờ vào một buổi tối 

trong tuần 

3. Hoạt động thư viện 

Ngoài giờ học, sinh viên có thể đến thư 

viện đọc sách và tham khảo tài liệu 

Tất cả các ngày làm việc trong tuần 

4. Vui chơi, giải trí và các hoạt động đoàn 

thể 

Đoàn thanh niên tổ chức các buổi giao 

lưu, các buổi sinh hoạt vào các tối thứ 

7, chủ nhật 

5. Đi thực tế Mỗi năm học 1 lần 

4.3. Hướng dẫn tổ chức kiểm tra hết môn học, mô đun 

Tất cả các môn học, mô đun đào tạo khi kết thúc môn học, mô đun đều được kiểm 

tra đánh giá kết quả. 

- Hình thức: Viết, vấn đáp, trắc nghiệm, bài tập thực hành 

- Thời gian kiểm tra: + Lý thuyết: Không quá 120 phút 

     + Thực hành: Không quá 4 giờ  

Mỗi môn học, mô đun có từ 2 đơn vị học trình (cứ 15 giờ học là 01 đơn vị học 

trình) sẽ có một bài kiểm tra. 

- Bài kiểm tra lý thuyết có: 

+ Các câu trắc nghiệm khách quan, mỗi câu làm trong 1- 5 phút. 



+ Các câu hỏi tự luận, mỗi câu làm trong khoảng 15 phút. 

- Sau khi kết thúc môn học, mô đun và trước ngày kiểm tra kết thúc môn học, mô đun 

01 tuần, giáo viên giảng dạy đến bộ phận khảo thí bắt thăm mã đề kiểm tra kết thúc 

môn học, mô đun trong ngân hàng đề kiểm tra kết thúc môn học, mô đun. 

- Đề kiểm tra kết thúc môn học, mô đun được bộ phận khảo thí in ấn, nhân bản đảm bảo 

số lượng cho người học dự kiểm tra kết thúc môn học, mô đun (theo mã đề đã được xác 

định). 

- Trước giờ kiểm tra kết thúc môn học, mô đun giáo viên coi kiểm tra kết thúc môn học, 

mô đun nhận đề kiểm tra tại bộ phận khảo thí và tiến hành các thủ tục kiểm tra kết thúc 

môn học, mô đun theo quy định. 

4.4. Hướng dẫn thi tốt nghiệp và xét công nhận tốt nghiệp: 

- Đối với đào tạo theo niên chế tại trường cao đẳng Duyên Hải: 

 + HSSV phải học hết chương trình đào tạo nghề và có đủ điều kiện thì sẽ được 

dự thi tốt nghiệp. 

+ Nội dung thi tốt nghiệp bao gồm: môn Giáo dục chính trị; Lý thuyết tổng hợp 

nghề nghiệp; Thực hành nghề nghiệp. 

STT Môn thi tốt nghiệp Hình thức thi Thời gian thi 

1 Giáo dục chính trị Thi viết Không quá 90 phút 

2 Lý thuyết tổng hợp nghề  Thi viết Không quá 180 phút  

3 Thực hành nghề  Thi thực hành Không quá 4 giờ 

 + Hiệu trưởng căn cứ vào kết quả thi tốt nghiệp của người học và các quy định 

liên quan để xét công nhận tốt nghiệp, cấp bằng tốt nghiệp trung cấp. 

4.5. Các chú ý khác:  

- Thực hành nghề tại cơ sở nhằm mục tiêu hoàn thiện kiến thức, áp dụng các hiểu 

biết và kỹ năng đã được học tập tại trường vào môi trường nghề nghiệp thực tế. 

- Nội dung thực hành nghề tại cơ sở là bao gồm những nội dung người học đã 

được học tại trường (tùy từng đợt thực hành) đặc biệt là các kiến thức và kỹ năng nghề 

nghiệp để áp dụng vào công việc thực tế. 

 

         

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 



CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1088/QĐ-BGH-DH ngày 08  tháng 07 năm 

2021 của Hiệu trưởng Trường Cao Đẳng Duyên Hải) 

 

Tên ngành, nghề: Văn thư - lưu trữ 

Mã ngành, nghề:  5320302 

Trình độ đào tạo: Trung  cấp 

Hình thức đào tạo: Chính quy 

Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp THPT 

Thời gian đào tạo: 1,5 năm  

1.  Mục tiêu đào tạo 

1.1. Mục tiêu chung: 

- Chương trình đào tạo Văn thư - lưu trữ được thiết kế để đào tạo cán bộ ngành 

Văn thư - lưu trữ trình độ trung cấp chuyên nghiệp, có đạo đức và lương tâm nghề 

nghiệp, có thái độ hợp tác với đồng nghiệp, tôn trọng pháp luật và các quy định tại nơi 

làm việc, có sức khỏe để làm việc. Về năng lực chuyên môn, người học có đủ kiến thức 

và kỹ năng để tìm việc làm, đồng thời có khả năng tự học, tự nghiên cứu tiếp thu các 

thành tựu của khoa học kỹ thuật và cơ sở để học liên thông lên các bậc học cao hơn 

nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển của nền kinh tế - xã hội. 

- Nội dung khóa học bao gồm những kiến thức cơ bản về nhà nước và pháp luật 

và những kiến thức chuyên ngành về nghiệp vụ văn thư, lưu trữ, tin học văn phòng, lưu 

trữ thông tin và tư liệu. Bên cạnh đó, người học cũng được trang bị những kiến thức về 

công nghệ thông tin, ngoại ngữ, giáo dục thể chất, chính trị, pháp luật, quốc phòng - an 

ninh. 

1.2. Mục tiêu cụ thể 

- Trình bày được những nội dung cơ bản về công tác văn thư, lưu trữ bậc trung 

cấp chuyên nghiệp. 

- Mô tả được quy trình soạn thảo văn bản; quy trình quản lý văn bản đi, văn bản 

đến; nguyên tắc quản lý và sử dụng con dấu; quy trình lập hồ sơ hiện hành và nộp hồ sơ 

vào lưu trữ cơ quan. 

- Trình bày được các nội dung cơ bản về nghiệp vụ: xác định giá trị; thu thập, bổ 

sung; phân loại; chỉnh lý; thống kê; xây dựng công cụ tra cứu; bảo quản và khai thác sử 

dụng tài liệu. 

- Vận dụng được những kiến thức cơ sở và chuyên môn đã học để tổ chức quản 

lý tốt lĩnh vực văn thư, lưu trữ. 

BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG  DUYÊN HẢI  

       

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 



 - Thực hiện thành thạo các tác nghiệp chuyên môn chủ yếu của ngành Văn thư - lưu 

trữ: 

- Triển khai, hướng dẫn và theo dõi việc thực hiện các quy định về công tác văn 

thư lưu trữ. 

- Thực hiện các quy trình nghiệp vụ quản lý văn bản đi, văn bản đến; quản lý và 

sử dụng con dấu; lập hồ sơ và nộp hồ sơ vào lưu trữ cơ quan. 

- Xác định giá trị; thu thập, bổ sung; phân loại; chỉnh lý; thống kê; xây dựng công 

cụ tra cứu; bảo quản và khai thác sử dụng tài liệu lưu trữ. 

- Biết sử dụng các trang thiết bị trong công tác văn thư lưu trữ theo hướng hiện 

đại hóa. 

- Thực hiện quy chế bảo mật. 

- Ứng dụng thành thạo các phần mềm tin học để triển khai các khâu nghiệp vụ 

văn thư lưu trữ như: soạn thảo văn bản, quản lý văn bản, tra cứu hồ sơ, tài liệu phục vụ 

cho hoạt động quản lý của cơ quan, tổ chức. 

 - Có phẩm chất đạo đức tốt, có thái độ hợp tác với đồng nghiệp, tôn trọng pháp 

luật và các quy định tại nơi làm việc, trung thực, có ý thức bảo mật, tác phong cẩn 

thận, khoa học, nhanh nhẹn, biết giao tiếp đúng mực, lịch sự và có tính kỷ luật cao, tỷ 

mỷ chính xác, sẵn sàng đảm nhiệm các công việc được giao tại văn phòng các cơ quan, 

tổ chức, các trung tâm lưu trữ, phòng lưu trữ, các doanh nghiệp. 

1.3. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp 

Sau khi tốt nghiệp người học có năng lực đáp ứng các yêu cầu tại các vị trí việc làm của 

ngành, nghề về nghiệp vụ văn thư, lưu trữ tại văn phòng các cơ quan, tổ chức, các trung 

tâm lưu trữ, phòng lưu trữ, các doanh nghiệp… 

2. Khối lượng kiến thức và thời gian khóa học 

- Số lượng môn học, mô đun: 26 

- Khối lượng kiến thức toàn khóa học: 66 tín chỉ 

- Khối lượng các môn học chung /đại cương: 255 giờ 

- Khối lượng các môn học, mô đun chuyên môn: 1565 giờ 

- Khối lượng lý thuyết: 387 giờ; Thực hành, thực tập, thí nghiệm: 1069 giờ 

3. Nội dung chương trình 

Mã 

MH/ 

MĐ 

Tên môn học/mô đun 
Tín 

chỉ 

Thời gian học tập (giờ) 

Tổng số 

Trong đó 

Lý 

thuyết 

Thực hành, 

thí nghiệm, 

thảo luận, 

bài tập 

Thi, 

Kiểm 

tra 

I Các môn học chung 11 255 94 148 13 

MH 01 Giáo dục chính trị 1 30 15 13 2 

MH 02 Pháp luật 1 15 9 5 1 

MH 03 Giáo dục thể chất 1 30 4 24 2 



Mã 

MH/ 

MĐ 

Tên môn học/mô đun 
Tín 

chỉ 

Thời gian học tập (giờ) 

Tổng số 

Trong đó 

Lý 

thuyết 

Thực hành, 

thí nghiệm, 

thảo luận, 

bài tập 

Thi, 

Kiểm 

tra 

MH 04 Giáo dục quốc phòng và an ninh 2 45 21 21 3 

MH 05 Tin học 2 45 15 29 1 

MH 06 Tiếng Anh 4 90 30 56 4 

II 
Các môn học, mô đun chuyên 

môn  
56 1565 431 1031 103 

II.1 Môn học, mô đun cơ sở 15 435 136 267 32 

MH 07 Kỹ năng giao tiếp 1 30 18 9 3 

MH 08 
Tổ chức bộ máy các cơ quan, tổ 

chức 
1 30 20 7 3 

MH 09 Quản lý nhà nước 1 30 20 7 3 

MH 10 Lịch sử công tác văn thư Việt Nam 1 30 18 10 2 

MH 11 Tiếng việt thực hành 1 30 18 9 3 

MĐ 12 Kỹ thuật đánh máy vi tính 8 240 30 195 15 

MĐ13 
Sử dụng trang thiết bị văn phòng 

trong công tác văn thư 
2 45 12 30 3 

II.2 Môn học, mô đun chuyên môn  41 1130 295 764 71 

MH 14 Nghiệp vụ văn thư 1 1 30 22 6 2 

MĐ 15 Nghiệp vụ văn thư 2 3 60 30 26 4 

MH 16 Quản trị văn phòng 1 30 20 7 3 

MĐ 17 Tin học văn phòng 5 135 32 93 10 

MĐ 18 
Văn bản và kỹ thuật soạn thảo văn 

bản  
3 60 30 25 5 

MĐ 19 Quản lý và sử dụng con dấu 1 30 15 13 2 

MĐ 20 
Thực hành quản lý văn bản đến, 

văn bản đi 
5 160 10 130 20 

MĐ 21 Nghiệp vụ lưu trữ 1 2 60 14 39 7 

MH 22 Nghiệp vụ lưu trữ 2 3 60 30 26 4 

MĐ 23 
Lập hồ sơ và nộp hồ sơ vào lưu trữ 

cơ quan 
2 45 16 25 4 

MĐ 24 Thực hành lập hồ sơ 3 80 5 70 5 

MH 25 
Nghiệp vụ văn thư trong tổ chức Đảng, 

Đoàn thể 
3 60 30 26 4 

MĐ 26 Thực tập tốt nghiệp 7 320 4 310 6 

Tổng 66 1820 481 1217 122 



4. Hướng dẫn sử dụng chương trình 

4.1. Các môn học chung bắt buộc thực hiện theo Thông tư số 10/2018/TT-BLĐTBXH; 

Thông tư số 11/2018/TT-BLĐTBXH; Thông tư số 12/2018/TT-BLĐTBXH; Thông tư 

số 13/2018/TT-BLĐTBXH; Thông tư số 24/2018/TT-BLĐTBXH; Thông tư số 

03/2019/TT-BLĐTBXH do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành. 

4.2. Hướng dẫn xác định nội dung và thời gian cho các hoạt động ngoại khóa: 

   - Để học sinh có nhận thức đầy đủ về nghề nghiệp đang theo học, có thể bố trí 

tham quan một số cơ sở phù hợp với nghề đào tạo. 

   - Thời gian được bố trí ngoài thời gian đào tạo chính khoá: 

Số 

TT 
Nội dung Thời gian 

1  Thể dục, thể thao 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày 

2 

Văn hoá, văn nghệ: 

- Qua các phương tiện thông tin đại 

chúng 

- Sinh hoạt tập thể 

Ngoài giờ học hàng ngày 19 giờ đến 21 

giờ (một buổi/tuần) 

3 

Hoạt động thư viện: 

Ngoài giờ học, học sinh có thể đến thư 

viện đọc sách và tham khảo tài liệu 

Tất cả các ngày làm việc trong tuần 

4 
Vui chơi, giải trí và các hoạt động 

đoàn thể 

Đoàn thanh niên tổ chức các buổi giao 

lưu, các buổi sinh hoạt vào các tối thứ bảy, 

chủ nhật 

5 Thăm quan, dã ngoại Mỗi học kỳ 1 lần 

4.3. Hướng dẫn tổ chức kiểm tra hết môn học, mô đun 

Tất cả các môn học, mô đun đào tạo khi kết thúc môn học, mô đun đều được kiểm 

tra đánh giá kết quả. 

- Hình thức: Viết, vấn đáp, trắc nghiệm, bài tập thực hành 

- Thời gian kiểm tra: + Lý thuyết: Không quá 120 phút 

     + Thực hành: Không quá 4 giờ  

Mỗi môn học, mô đun có từ 2 đơn vị học trình (cứ 15 giờ học là 01 đơn vị học 

trình) sẽ có một bài kiểm tra. 

- Bài kiểm tra lý thuyết có: 

+ Các câu trắc nghiệm khách quan, mỗi câu làm trong 1- 5 phút. 

+ Các câu hỏi tự luận, mỗi câu làm trong khoảng 15 phút. 

- Sau khi kết thúc môn học, mô đun và trước ngày kiểm tra kết thúc môn học, mô đun 

01 tuần, giáo viên giảng dạy đến bộ phận khảo thí bắt thăm mã đề kiểm tra kết thúc 

môn học, mô đun trong ngân hàng đề kiểm tra kết thúc môn học, mô đun. 

- Đề kiểm tra kết thúc môn học, mô đun được bộ phận khảo thí in ấn, nhân bản đảm bảo 

số lượng cho người học dự kiểm tra kết thúc môn học, mô đun (theo mã đề đã được xác 

định). 



- Trước giờ kiểm tra kết thúc môn học, mô đun giáo viên coi kiểm tra kết thúc môn học, 

mô đun nhận đề kiểm tra tại bộ phận khảo thí và tiến hành các thủ tục kiểm tra kết thúc 

môn học, mô đun theo quy định. 

4.4. Hướng dẫn thi tốt nghiệp và xét công nhận tốt nghiệp: 

- Đối với đào tạo theo niên chế tại trường cao đẳng Duyên Hải: 

 + HSSV phải học hết chương trình đào tạo nghề và có đủ điều kiện thì sẽ được 

dự thi tốt nghiệp. 

+ Nội dung thi tốt nghiệp bao gồm: môn Giáo dục chính trị; Lý thuyết tổng hợp 

nghề nghiệp; Thực hành nghề nghiệp. 

 

STT Môn thi tốt nghiệp Hình thức thi Thời gian thi 

1 Giáo dục chính trị Thi viết Không quá 90 phút 

2 Lý thuyết tổng hợp nghề  Thi viết Không quá 180 phút  

3 Thực hành nghề  Thi thực hành Không quá 4 giờ 

 

 + Hiệu trưởng căn cứ vào kết quả thi tốt nghiệp của người học và các quy định 

liên quan để xét công nhận tốt nghiệp, cấp bằng tốt nghiệp trung cấp. 

4.5. Các chú ý khác 

- Thực hành nghề tại cơ sở nhằm mục tiêu hoàn thiện kiến thức, áp dụng các hiểu 

biết và kỹ năng đã được học tập tại trường vào môi trường nghề nghiệp thực tế. 

- Nội dung thực hành nghề tại cơ sở là bao gồm những nội dung người học đã 

được học tại trường (tùy từng đợt thực hành) đặc biệt là các kiến thức và kỹ năng nghề 

nghiệp để áp dụng vào công việc thực tế. 

 

  

 

 

 

 

 



BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH  VÀ XÃ HỘI 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG DUYÊN HẢI 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 229 /QĐ-BGH-DH  ngày 21 tháng 01 năm 2022 

của Hiệu trưởng Trường Cao Đẳng Duyên Hải) 

 

Tên ngành, nghề: Quản trị khách sạn 

Mã ngành, nghề: 5810201  

Trình độ đào tạo: Trung cấp  

Hình thức đào tạo: Chính quy  

Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương 

Thời gian đào tạo: 1,5 năm  

1. Mục tiêu đào tạo  

1.1. Mục tiêu chung  

- Quản trị khách sạn trình độ trung cấp là ngành, nghề quản lý trực tiếp, hàng ngày các 

bộ phận trực tiếp và gián tiếp phục vụ khách du lịch trong khách sạn như: buồng, lễ tân, 

nhà hàng, chế biến món ăn, kế toán, kinh doanh - tiếp thị, nhân sự, an ninh, kỹ thuật đáp 

ứng yêu cầu bậc 4 trong Khung trình độ quốc gia Việt Nam. 

- Các công việc của nghề chủ yếu được thực hiện tại các bộ phận trong khách sạn hoặc 

các cơ sở kinh doanh lưu trú nên môi trường và điều kiện làm việc thuận lợi, đảm bảo 

an toàn - vệ sinh và sức khỏe. Cường độ làm việc không cao nhưng chịu áp lực lớn về 

thời gian phục vụ và yêu cầu đảm bảo sự hài lòng đa dạng của khách du lịch. 

- Để thực hiện tốt các nhiệm vụ, cần phải đảm bảo các điều kiện làm việc thiết yếu như: 

kiến trúc nhà cửa và quy hoạch mặt bằng khách sạn hợp lý, các loại thiết bị, dụng cụ 

phù hợp với tiêu chuẩn của từng công việc; các phần mềm quản trị; hệ thống thông tin 

liên lạc tốt; và có các quy định nội bộ về tiêu chuẩn cung cấp dịch vụ và quản lý. 

- Để hành nghề, người lao động phải có sức khỏe tốt, có ngoại hình phù hợp, đạo đức 

nghề nghiệp tốt, có đủ kiến thức chuyên môn và kỹ năng nghề đáp ứng với vị trí công 

việc. Ngoài ra, cần phải thường xuyên học tập để nâng cao khả năng giao tiếp bằng 

ngoại ngữ, mở rộng kiến thức xã hội; rèn luyện tính cẩn thận, chi tiết, rõ ràng; xây dựng 

ý thức nghề và sự say mê nghề. 

1.2. Mục tiêu cụ thể  

1.2.1. Kiến thức  

- Trình bày được các kiến thức cơ bản về chính trị, pháp luật và văn hóa xã hội phù hợp 

với chuyên ngành như: Luật Du lịch, Luật Bảo vệ môi trường, pháp luật trong kinh 

doanh, Luật Kinh tế...; 

- Trình bày được những hiểu biết khái quát về ngành du lịch, tổng quan về du lịch và 

khách sạn nhà hàng; 



- Mô tả được vị trí, vai trò của lĩnh vực khách sạn - nhà hàng trong ngành Du lịch và 

đặc trưng của hoạt động và tác động của khách sạn - nhà hàng về mặt kinh tế, văn hóa, 

xã hội và môi trường; 

- Trình bày được cơ cấu tổ chức, vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của các bộ phận 

trong khách sạn; mối quan hệ giữa các bộ phận trong khách sạn và đề xuất được các 

biện pháp nâng cao chất lượng dịch vụ khách sạn; 

- Trình bày được nguyên lý, quy trình quản trị nói chung, quản trị quá trình điều hành 

khách sạn; 

- Mô tả được các quy trình nghiệp vụ cơ bản của khách sạn: nghiệp vụ lễ tân, nghiệp vụ 

phòng, nghiệp vụ nhà hàng, pha chế thức uống và chế biến món ăn...; 

- Liệt kê được các loại trang thiết bị, dụng cụ chủ yếu tại khách sạn và công dụng của 

chúng; 

- Trình bày được tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ khách sạn và cách thức đánh giá chất 

lượng; 

- Trình được các nguyên tắc bảo đảm an ninh, an toàn, giải thích được lý do phải tuân 

thủ các quy định về an ninh, an toàn trong khách sạn để nhận diện được các nguy cơ và 

biện pháp phòng ngừa; 

- Trình bày được những kiến thức cơ bản về chính trị, văn hóa, xã hội, pháp luật, quốc 

phòng an ninh, giáo dục thể chất theo quy định. 

1.2.2. Kỹ năng  

- Giao tiếp tốt với khách hàng, phù hợp với yêu cầu phục vụ khách tại tất cả các vị trí 

của các bộ phận trong khách sạn như: bộ phận lễ tân, bộ phận buồng, nhà hàng hoặc bộ 

phận yến tiệc, hội nghị - hội thảo; 

- Chăm sóc khách hàng và giải quyết phàn nàn của khách hàng có hiệu quả; 

- Sử dụng đúng, an toàn các loại trang thiết bị khách sạn; 

- Thực hiện đúng quy trình phục vụ khách hàng tại các vị trí công việc của bộ phận lễ 

tân, Buồng, nhà hàng hoặc khu vực hội nghị, hội thảo theo tiêu chuẩn của khách sạn; 

- Lập được các loại báo cáo, soạn thảo được văn bản đối nội, hợp đồng thông dụng của 

khách sạn - nhà hàng; 

- Ứng dụng được phần mềm quản trị khách sạn trong công việc hàng ngày; 

- Sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định; khai thác, xử lý, ứng dụng công 

nghệ thông tin trong một số công việc chuyên môn của ngành, nghề; 

- Sử dụng được ngoại ngữ cơ bản, đạt bậc 1/6 trong Khung năng lực ngoại ngữ của Việt 

Nam, ứng dụng được ngoại ngữ vào một số công việc chuyên môn của ngành, nghề. 

1.2.3. Năng lực tự chủ và trách nhiệm  

- Có ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong công nghiệp và tinh thần trách nhiệm cao trong 

công việc; 

- Tôn trọng các tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp; 

- Thân thiện, cởi mở, sẵn sàng phục vụ và bảo đảm an toàn sức khỏe, tính mạng khách 

du lịch; 

- Có tinh thần hợp tác làm việc nhóm; thiện chí trong tiếp nhận ý kiến và giải quyết khó 

khăn, vướng mắc trong công việc; 



- Có ý thức tự học, tự bồi dưỡng, trau dồi kinh nghiệm để nâng cao trình độ chuyên 

môn nghiệp vụ, thích ứng với sự phát triển của thực tiễn trong lĩnh vực hoạt động dịch 

vụ du lịch; 

- Có ý thức trách nhiệm trong việc sử dụng, bảo quản tài sản trong quá trình tác nghiệp. 

1.3. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp  

Sau khi tốt nghiệp người học có năng lực đáp ứng các yêu cầu tại các vị trí việc làm của 

ngành, nghề bao gồm: 

- Lễ tân; 

- Buồng; 

- Nhà hàng; 

- Kinh doanh - tiếp thị; 

- Phụ bar; 

- Phụ bếp; 

- An ninh. 

2. Khối lượng kiến thức và thời gian khóa học 

- Số lượng môn học, mô đun: 22 

- Khối lượng kiến thức, kỹ năng toàn khóa học: 1675 giờ (68 tín chỉ) 

- Khối lượng các môn học chung/đại cương: 255 giờ 

- Khối lượng các môn học, mô đun chuyên môn: 1420 giờ 

- Khối lượng lý thuyết:  515 giờ; Thực hành, thực tập, thí nghiệm: 1072 giờ, kiểm tra: 88 

giờ 

3. Nội dung chương trình 

 

Mã MH/ 

MĐ 

Tên  

Môn học/mô đun 

Số tín chỉ  

Số 

tín 

chỉ  

Tổng 

số  

Trong đó 

Lý 

thuyết 

Thực hành/  

thực tập/ 

thí nghiệm/ 

bài tập/ 

thảo luận 

Thi/

Kiểm 

tra 

I Các môn học chung 11 255 94 148 13 

MH 01 Giáo dục chính trị 1 30 15 13 2 

MH 02 Pháp luật 1 15 9 5 1 

MH 03 Giáo dục thể chất 1 30 4 24 2 

MH 04 Giáo dục quốc phòng và an ninh 2 45 21 21 3 

MH 05 Tin học 2 45 15 29 1 

MH 06 Tiếng Anh 4 90 30 56 4 

II 
Các môn học, mô đun chuyên 

môn  
57 1420 421 924 75 

II.1 Môn học, mô đun cơ sở 10 180 119 51 10 

MH07 Tổng quan du lịch 2 30 28 0 2 



MH08 Quản trị học 3 45 38 5 2 

MH09 Giao tiếp trong kinh doanh 1 30 15 13 2 

MĐ10 
Tin học ứng dụng trong kinh 

doanh  
2 45 10 33 2 

MH11 Thống kê kinh doanh 2 30 28 0 2 

II.2 Môn học, mô đun chuyên môn  47 1240 302 873 65 

MĐ12 Tiếng anh chuyên ngành 9 200 70 120 10 

MĐ13 
Quan hệ và chăm sóc khách 

hàng 
2 45 18 25 2 

MĐ14 Nghiệp vụ thanh toán 1 30 13 15 2 

MH15 Kế toán du lịch - khách sạn 2 45 26 17 2 

MĐ16 Quản trị nguồn nhân lực 2 45 17 26 2 

MĐ17 
An ninh - an toàn trong khách 

sạn 
1 30 10 18 2 

MĐ18 Nghiệp vụ lễ tân 7 165 43 112 10 

MĐ19 
Nghiệp vụ phục vụ buồng khách 

sạn 
5 120 35 75 10 

MĐ20 Nghiệp vụ nhà hàng 5 120 35 75 10 

MĐ21 Nghiệp vụ chế biến món ăn 5 120 35 75 10 

MĐ22 Thực tập tốt nghiệp 8 320   315 5 

  Tổng cộng 68 1675 515 1072 88 

 

4. Hướng dẫn sử dụng chương trình 

4.1. Các môn học chung bắt buộc thực hiện theo Thông tư số 10/2018/TT-BLĐTBXH; 

Thông tư số 11/2018/TT-BLĐTBXH; Thông tư số 12/2018/TT-BLĐTBXH; Thông tư 

số 13/2018/TT-BLĐTBXH; Thông tư số 24/2018/TT-BLĐTBXH; Thông tư số 

03/2019/TT-BLĐTBXH do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành. 

4.2. Hướng dẫn xác định nội dung và thời gian cho các hoạt động ngoại khóa: 

 

Nội dung Thời gian 

1. Thể dục, thể thao 5 giờ đến 6 giờ; 17 giờ đến 18 giờ hàng 

ngày 

2. Văn hoá, văn nghệ 

- Qua các phương tiện thông tin đại chúng 

- Sinh hoạt tập thể 

- Ngoài giờ học hàng ngày 

- 19 giờ đến 21 giờ vào một buổi tối 

trong tuần 

3. Hoạt động thư viện 

Ngoài giờ học, sinh viên có thể đến thư 

viện đọc sách và tham khảo tài liệu 

Tất cả các ngày làm việc trong tuần 

4. Vui chơi, giải trí và các hoạt động đoàn 

thể 

Đoàn thanh niên tổ chức các buổi giao 

lưu, các buổi sinh hoạt vào các tối thứ 



7, chủ nhật 

4.3. Hướng dẫn tổ chức kiểm tra hết môn học, mô đun 

Tất cả các môn học, mô đun đào tạo khi kết thúc môn học, mô đun đều được kiểm 

tra đánh giá kết quả. 

- Hình thức: Viết, vấn đáp, trắc nghiệm, bài tập thực hành 

- Thời gian kiểm tra: + Lý thuyết: Không quá 120 phút 

     + Thực hành: Không quá 4 giờ  

Mỗi môn học, mô đun có từ 2 đơn vị học trình (cứ 15 giờ học là 01 đơn vị học 

trình) sẽ có một bài kiểm tra. 

- Bài kiểm tra lý thuyết có: 

+ Các câu trắc nghiệm khách quan, mỗi câu làm trong 1- 5 phút. 

+ Các câu hỏi tự luận, mỗi câu làm trong khoảng 15 phút. 

- Sau khi kết thúc môn học, mô đun và trước ngày kiểm tra kết thúc môn học, mô đun 

01 tuần, giáo viên giảng dạy đến bộ phận khảo thí bắt thăm mã đề kiểm tra kết thúc 

môn học, mô đun trong ngân hàng đề kiểm tra kết thúc môn học, mô đun. 

- Đề kiểm tra kết thúc môn học, mô đun được bộ phận khảo thí in ấn, nhân bản đảm bảo 

số lượng cho người học dự kiểm tra kết thúc môn học, mô đun (theo mã đề đã được xác 

định). 

- Trước giờ kiểm tra kết thúc môn học, mô đun giáo viên coi kiểm tra kết thúc môn học, 

mô đun nhận đề kiểm tra tại bộ phận khảo thí và tiến hành các thủ tục kiểm tra kết thúc 

môn học, mô đun theo quy định. 

4.4. Hướng dẫn thi tốt nghiệp và xét công nhận tốt nghiệp: 

- Đối với đào tạo theo niên chế: 

 + HSSV phải học hết chương trình đào tạo nghề và có đủ điều kiện thì sẽ được 

dự thi tốt nghiệp. 

+ Nội dung thi tốt nghiệp bao gồm: môn Giáo dục chính trị; Lý thuyết tổng hợp 

nghề nghiệp; Thực hành nghề nghiệp. 

 

STT Môn thi tốt nghiệp Hình thức thi Thời gian thi 

1 Giáo dục chính trị Thi viết Không quá 90 phút 

2 Lý thuyết tổng hợp nghề  Thi viết Không quá 180 phút  

3 Thực hành nghề  Thi thực hành Không quá 4 giờ 

 

 + Hiệu trưởng căn cứ vào kết quả thi tốt nghiệp của người học và các quy định 

liên quan để xét công nhận tốt nghiệp, cấp bằng tốt nghiệp trung cấp. 

- Đối với đào tạo theo phương thức tích lũy mô đun hoặc tích lũy tín chỉ: 

+ Người học phải học hết chương trình đào tạo và phải tích lũy đủ số mô đun 

hoặc tín chỉ theo quy định trong chương trình đào tạo. 

+ Hiệu trưởng nhà trường căn cứ vào kết quả tích lũy của người học để quyết 

định việc công nhận tốt nghiệp ngay cho người học hoặc phải thực hiện chuyên đề, 

khóa luận, làm điều kiện xét tốt nghiệp. 

+ Hiệu trưởng nhà trường căn cứ vào kết quả xét công nhận tốt nghiệp để cấp 

bằng tốt nghiệp trung cấp. 



4.5. Các chú ý khác:  

- Phòng Đào tạo và các phòng chức năng liên quan căn cứ vào nội dung chương 

trình đào tạo tổ chức xây dựng kế hoạch đào tạo, tiến độ đào tạo, chuẩn bị điều kiện và 

tổ chức thực hiện đảm bảo mục tiêu, nội dung chương trình được phê duyệt. 

- Thực hành nghề tại cơ sở nhằm mục tiêu hoàn thiện kiến thức, áp dụng các hiểu 

biết và kỹ năng đã được học tập tại trường vào môi trường nghề nghiệp thực tế. 

 

 

         

 

 

 

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH  VÀ XÃ HỘI 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG DUYÊN HẢI 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 229 /QĐ-BGH-DH  ngày 21 tháng 01 năm 2022 

của Hiệu trưởng Trường Cao Đẳng Duyên Hải) 

 

Tên ngành, nghề: Tiếng Anh du lịch 

Mã ngành, nghề: 5220217 

Trình độ đào tạo: Trung cấp 

Hình thức đào tạo: Chính quy 

Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương 

Thời gian đào tạo: 1,5 năm 

1. Mục tiêu đào tạo 

1.1. Mục tiêu chung: 

Chương trình giáo dục trình độ Trung cấp chuyên ngành Tiếng Anh du lịch cung 

cấp cho học sinh môi trường làm việc và những hoạt động giáo dục để hình thành và 

phát triển nhân cách, đạo đức, tri thức, các kỹ năng cơ bản và cần thiết nhằm thực hiện 

các hoạt động nghề dịch vụ du lịch có yếu tố người nước ngoài theo nhu cầu xã hội. 

1.2. Mục tiêu cụ thể: 

1.2.1. Kiến thức 

 + Kết hợp kiến thức xã hội và nhân văn làm nền tảng cho việc học tập Ngôn ngữ 

tiếng Anh và chuyên môn nghiệp vụ nghề Tiếng Anh du lịch. 

 + Áp dụng tốt kiến thức về các bình diện ngôn ngữ (hệ thống ngữ âm, từ vựng, 

ngữ pháp) tiếng Anh cũng như tiếng Việt, đặc biệt là kiến thức về tiếng Anh Du lịch. 

 + Vận dụng các kiến thức cơ sở và chuyên ngành sau: Các kiến thức cơ bản về 

khoa học xã hội và nhân văn, tin học và tổng quan về môi trường du lịch; Các kiến thức 

về kỹ năng giao tiếp, nắm bắt được tâm lý du khách; nghiệp vụ hướng dẫn du lịch. 

 + Phát triển và hoàn thiện được nghiệp vụ để công tác có hiệu quả trong lĩnh vực 

chuyên môn. 

 + Rèn luyện và xây dựng được kỹ năng học tập hiệu quả để có thể tự học tập 

nhằm tiếp tục nâng cao kiến thức và năng lực thực hành tiếng Anh, bước đầu hình thành 

tư duy và năng lực nghiên cứu khoa học về các hoạt động trong lĩnh vực du lịch dịch 

vụ. 

1.2.1. Kỹ năng 

 + Áp dụng được các kỹ năng tiếng Anh (nghe, nói, đọc, viết) ở năng lực ngoại ngữ 

từ bậc 2/6 Khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam (A2) hoặc tương đương TOEIC 

150-300 điểm để phục vụ công việc chuyên môn tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ du 

lịch. 

 + Sử dụng thành thạo ngoại ngữ du lịch nhằm phục vụ công việc chuyên môn. 



 + Thực hiện các nghiệp vụ cụ thể như:  

 - Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch: Chuẩn bị, tổ chức thực hiện chương trình du lịch, 

thuyết minh, hướng dẫn tham quan, quản lý đoàn khách; viết được bài thuyết minh một 

cách hấp dẫn; sử dụng được một cách linh hoạt quy trình hướng dẫn tham quan tại 

điểm, hướng dẫn tham quan trên phương tiện vận chuyển; giải quyết, xử lý được các 

vấn đề phát sinh, các tình huống, các câu hỏi thường xảy ra trong quá trình tổ chức và 

thực hiện chương trình du lịch một cách hiệu quả; sử dụng thành thạo các phương tiện 

hỗ trợ phục vụ công tác hướng dẫn tại điểm, trên phương tiện vận chuyển; thuyết minh 

bằng tiếng Anh một số đối tượng tham quan ở mức độ cơ bản. 

 + Rèn luyện và phát triển được kỹ năng mềm cần thiết như kỹ năng giao tiếp trong 

môi trường làm việc đa văn hoá, kỹ năng thuyết trình, kỹ năng xử lý thông tin, kỹ năng 

quản lý thời gian, kỹ năng giải quyết vấn đề trong giao tiếp. 

 + Xây dựng được kỹ năng học tập và tư duy khoa học để tiếp tục tự bồi dưỡng, 

trau dồi, nâng cao kiến thức, năng lực chuyên môn nghiệp vụ, tích lũy kinh nghiệm thực 

tế để có cơ hội tự làm chủ trong kinh doanh dịch vụ du lịch và tiếp tục học lên trình độ 

cao hơn. 

 + Phát triển được khả năng làm việc độc lập và tổ chức làm việc theo nhóm, khả 

năng sáng tạo. 

1.2.3. Năng lực tự chủ và trách nhiệm 

 + Tôn trọng các tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp. 

 + Có ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong công nghiệp, chịu được áp lực và tinh thần 

trách nhiệm cao trong công việc. 

 + Tiếp cận và tự điều chỉnh thích nghi với các môi trường làm việc khác nhau; 

hiểu biết và tôn trọng sự khác biệt đa dạng trong môi trường làm việc đa văn hóa. 

 + Tự tìm tòi, học hỏi để trau dồi, bổ sung kiến thức và kinh nghiệm chuyên môn; 

biết tận dụng mọi cơ hội nâng cao khả năng sử dụng tiếng Anh để giao tiếp, trao đổi và 

xử lí công việc hiệu quả hơn. 

1.3. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp 

Sau khi tốt nghiệp học sinh chuyên ngành Tiếng Anh Du lịch có thể làm việc tại các vị 

trí sau: 

- Hướng dẫn viên quốc tế bằng tiếng Anh (sau khi học thêm chứng chỉ nghiệp vụ 

hướng dẫn 2-3 tháng); 

- Nhân viên kinh doanh, dịch vụ khách hàng trong ngành dịch vụ, thương mại: 

điểm bán hàng tại sân bay quốc tế, phòng vé máy bay, các doanh nghiệp có yếu tố nước 

ngoài... 

- Nhân viên trợ lý điều hành tour; 

Con đường thăng tiến đối với học sinh tốt nghiệp ngành Tiếng Anh Du lịch được 

mô tả như sau: Nhân viên hành chính-nhân sự; Nhân viên đối ngoại trong các tổ chức 

phi chính phủ, tổ chức, doanh nghiệp... 

2. Khối lượng kiến thức và thời gian khóa học 

- Số lượng môn học, mô đun: 20 

- Khối lượng kiến thức, kỹ năng toàn khóa học: 1500 giờ (62 tín chỉ) 



- Khối lượng các môn học chung/đại cương: 255 giờ 

- Khối lượng các môn học, mô đun chuyên môn: 1245 giờ 

- Khối lượng lý thuyết:  449 giờ; Thực hành, thực tập, thí nghiệm: 967 giờ, kiểm tra: 84 giờ 

3. Nội dung chương trình 

 

Mã MH/ 

MĐ 

Tên  

Môn học/mô đun 

Số tín chỉ  

Số 

tín 

chỉ  

Tổng 

số  

Trong đó 

Lý 

thuyết 

Thực hành/  

thực tập/ 

thí nghiệm/ 

bài tập/ 

thảo luận 

Thi/

Kiểm 

tra 

I Các môn học chung 11 255 94 148 13 

MH01 Giáo dục chính trị 1 30 15 13 2 

MH02 Pháp luật 1 15 9 5 1 

MH03 Giáo dục thể chất 1 30 4 24 2 

MH04 Giáo dục quốc phòng và an ninh 2 45 21 21 3 

MH05 Tin học 2 45 15 29 1 

MH06 Tiếng Anh 4 90 30 56 4 

II 
Các môn học, mô đun chuyên 

môn  
51 1245 355 819 71 

II.1 Môn học, mô đun cơ sở 15 225 162 48 15 

MĐ07 Tổng quan du lịch 2 30 20 8 2 

MĐ08 
Môi trường và an toàn, an ninh 

trong du lịch 
2 30 28 0 2 

MĐ09 Văn hoá Việt Nam 3 45 28 14 3 

MĐ10 Lịch sử văn minh thế giới 3 45 43 0 2 

MĐ11 Tâm lý khách du lịch 2 30 15 12 3 

MĐ12 Địa lý du lịch 3 45 28 14 3 

II.2 Môn học, mô đun chuyên môn  36 1020 193 771 56 

MĐ13 Kỹ năng tiếng Anh 1 5 120 40 72 8 

MĐ14 Kỹ năng tiếng Anh 2 5 120 40 72 8 

MĐ15 Ngữ âm tiếng Anh 2 45 9 30 6 

MĐ16 
Thực hành kỹ năng tiếng nâng 

cao 
3 90 20 64 6 

MĐ17 Tiếng Anh du lịch 1 4 90 28 53 9 

MĐ18 Tiếng Anh du lịch 2 4 90 28 53 9 

MĐ19 Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch 5 105 28 72 5 



MĐ20 Thực tập tốt nghiệp tại cơ sở 8 360   355 5 

  Tổng cộng 62 1500 449 967 84 

 

4. Hướng dẫn sử dụng chương trình 

4.1. Các môn học chung bắt buộc thực hiện theo Thông tư số 10/2018/TT-BLĐTBXH; 

Thông tư số 11/2018/TT-BLĐTBXH; Thông tư số 12/2018/TT-BLĐTBXH; Thông tư 

số 13/2018/TT-BLĐTBXH; Thông tư số 24/2018/TT-BLĐTBXH; Thông tư số 

03/2019/TT-BLĐTBXH do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành. 

4.2. Hướng dẫn xác định nội dung và thời gian cho các hoạt động ngoại khóa: 

 

Nội dung Thời gian 

1. Thể dục, thể thao 5 giờ đến 6 giờ; 17 giờ đến 18 giờ hàng 

ngày 

2. Văn hoá, văn nghệ 

- Qua các phương tiện thông tin đại chúng 

- Sinh hoạt tập thể 

- Ngoài giờ học hàng ngày 

- 19 giờ đến 21 giờ vào một buổi tối 

trong tuần 

3. Hoạt động thư viện 

Ngoài giờ học, sinh viên có thể đến thư 

viện đọc sách và tham khảo tài liệu 

Tất cả các ngày làm việc trong tuần 

4. Vui chơi, giải trí và các hoạt động đoàn 

thể 

Đoàn thanh niên tổ chức các buổi giao 

lưu, các buổi sinh hoạt vào các tối thứ 

7, chủ nhật 

 

4.3. Hướng dẫn tổ chức kiểm tra hết môn học, mô đun 

Tất cả các môn học, mô đun đào tạo khi kết thúc môn học, mô đun đều được kiểm 

tra đánh giá kết quả. 

- Hình thức: Viết, vấn đáp, trắc nghiệm, bài tập thực hành 

- Thời gian kiểm tra: + Lý thuyết: Không quá 120 phút 

     + Thực hành: Không quá 4 giờ  

Mỗi môn học, mô đun có từ 2 đơn vị học trình (cứ 15 giờ học là 01 đơn vị học 

trình) sẽ có một bài kiểm tra. 

- Bài kiểm tra lý thuyết có: 

+ Các câu trắc nghiệm khách quan, mỗi câu làm trong 1- 5 phút. 

+ Các câu hỏi tự luận, mỗi câu làm trong khoảng 15 phút. 

- Sau khi kết thúc môn học, mô đun và trước ngày kiểm tra kết thúc môn học, mô đun 

01 tuần, giáo viên giảng dạy đến bộ phận khảo thí bắt thăm mã đề kiểm tra kết thúc 

môn học, mô đun trong ngân hàng đề kiểm tra kết thúc môn học, mô đun. 

- Đề kiểm tra kết thúc môn học, mô đun được bộ phận khảo thí in ấn, nhân bản đảm bảo 

số lượng cho người học dự kiểm tra kết thúc môn học, mô đun (theo mã đề đã được xác 

định). 



- Trước giờ kiểm tra kết thúc môn học, mô đun giáo viên coi kiểm tra kết thúc môn học, 

mô đun nhận đề kiểm tra tại bộ phận khảo thí và tiến hành các thủ tục kiểm tra kết thúc 

môn học, mô đun theo quy định. 

4.4. Hướng dẫn thi tốt nghiệp và xét công nhận tốt nghiệp: 

- Đối với đào tạo theo niên chế: 

 + HSSV phải học hết chương trình đào tạo nghề và có đủ điều kiện thì sẽ được 

dự thi tốt nghiệp. 

+ Nội dung thi tốt nghiệp bao gồm: môn Giáo dục chính trị; Lý thuyết tổng hợp 

nghề nghiệp; Thực hành nghề nghiệp. 

STT Môn thi tốt nghiệp Hình thức thi Thời gian thi 

1 Giáo dục chính trị Thi viết Không quá 90 phút 

2 Lý thuyết tổng hợp nghề  Thi viết Không quá 180 phút  

3 Thực hành nghề  Thi thực hành Không quá 4 giờ 

 + Hiệu trưởng căn cứ vào kết quả thi tốt nghiệp của người học và các quy định 

liên quan để xét công nhận tốt nghiệp, cấp bằng tốt nghiệp trung cấp. 

- Đối với đào tạo theo phương thức tích lũy mô đun hoặc tích lũy tín chỉ: 

+ Người học phải học hết chương trình đào tạo và phải tích lũy đủ số mô đun 

hoặc tín chỉ theo quy định trong chương trình đào tạo. 

+ Hiệu trưởng nhà trường căn cứ vào kết quả tích lũy của người học để quyết 

định việc công nhận tốt nghiệp ngay cho người học hoặc phải thực hiện chuyên đề, 

khóa luận, làm điều kiện xét tốt nghiệp. 

+ Hiệu trưởng nhà trường căn cứ vào kết quả xét công nhận tốt nghiệp để cấp 

bằng tốt nghiệp trung cấp. 

4.5. Các chú ý khác:  

- Phòng Đào tạo và các phòng chức năng liên quan căn cứ vào nội dung chương 

trình đào tạo tổ chức xây dựng kế hoạch đào tạo, tiến độ đào tạo, chuẩn bị điều kiện và 

tổ chức thực hiện đảm bảo mục tiêu, nội dung chương trình được phê duyệt. 

- Thực hành nghề tại cơ sở nhằm mục tiêu hoàn thiện kiến thức, áp dụng các hiểu 

biết và kỹ năng đã được học tập tại trường vào môi trường nghề nghiệp thực tế. 

- Nội dung thực hành nghề tại cơ sở là bao gồm những nội dung người học đã 

được học tại trường (tùy từng đợt thực hành) đặc biệt là các kiến thức và kỹ năng nghề 

nghiệp để áp dụng vào công việc thực tế. 

 

         

 

 

 


