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M  s     : 7810201  

Trình  ộ   o t o  : Đại học chính quy 

 

1. Sự cần thiết mở ngành đào tạo 

1.1. Giới thiệu khái quát về cơ sở đào tạo 

Trường Đ i học T i nguy n v  Môi trường H  Nội th nh lập theo Quyết  ịnh s  

1583/QĐ-TTg ng y 23 tháng 08 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ tr n cơ sở nâng 

cấp Trường Cao  ẳng T i nguy n v  Môi trường H  Nội. Trường Đ i học T i nguy n 

v  Môi trường H  Nội l  cơ sở giáo dục   i học công lập thuộc hệ th ng giáo dục qu c 

dân, trực thuộc Bộ T i nguy n v  Môi trường, chịu sự quản lý Nh  nước về giáo dục v  

  o t o của Bộ Giáo dục v  Đ o t o. 

Đến nay, Trường Đ i học T i nguy n v  Môi trường H  Nội    trở th nh cơ sở 

  o t o  a ng nh thuộc lĩnh vực t i nguy n v  môi trường: Môi trường, Khí tượng v  

Thủy văn, Đo   c v  Bản  ồ, Quản lý  ất  ai, T i nguy n nước, Địa chất khoáng sản, 

Khoa học Biển, Biến  ổi khí hậu, Kinh tế t i nguy n v  môi trường,...  

Nh  trường có nhiệm vụ   o t o nguồn nhân lực phục vụ công tác quản lý, thực 

hiện nhiệm vụ chuy n môn thuộc lĩnh vực t i nguy n v  môi trường có trình  ộ Cao 

 ẳng, Đ i học v  Sau   i học; bồi dưỡng thường xuy n v  chuẩn hóa cán bộ l m công 

tác quản lý t i nguy n v  môi trường; nghi n cứu ứng dụng, chuyển giao công nghệ 

tr n các lĩnh vực t i nguy n v  môi trường, khoa học ứng dụng. Mục ti u th nh lập 

Trường nhằm trở th nh cơ sở   o t o nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ cho quản 

lý Nh  nước về lĩnh vực t i nguy n v  môi trường từ Trung ương,  ịa phương, các 

doanh nghiệp  ến cộng  ồng v    o t o theo nhu cầu của x  hội. 

Tính  ến cu i năm 2019,  ội ngũ cán bộ, giảng vi n của Trường    l  667 người, 
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 ội ngũ cán bộ giảng d y l  466 người. Trong  ó: Phó giáo sư: 13 người, Tiến sỹ: 88 

người; Th c sĩ: 290 người; Đ i học: 10 người. Trường có 29  ơn vị trực thuộc v  1 

phân hiệu, bao gồm: 8 phòng ban, 11 khoa, 3 bộ môn trực thuộc, 5 trung tâm, 1 tr m y 

tế v  1 viện nghi n cứu t i nguy n v  biến  ổi khí hậu. 

Hiện t i, Trường Đ i học T i nguy n v  Môi trường H  Nội  ang   o t o các 

ngành: 

- Đ i với hệ   i học có 19 ng nh: Quản lý  ất  ai, Kế toán, Kinh tế t i nguy n 

thi n nhi n, Quản trị kinh doanh, Quản trị du lịch v  lữ h nh, Khí tượng thủy văn biển, 

Khí tượng v  khí hậu học, Thủy văn học, Công nghệ thông tin, Công nghệ kỹ thuật môi 

trường, Kỹ thuật trắc  ịa - Bản  ồ, Quản lý T i nguy n v  Môi trường, Kỹ thuật  ịa 

chất, Quản lý biển, Biến  ổi khí hậu v  phát triển bền vững, Khoa học  ất, Quản lý tổng 

hợp t i nguy n nước, Luật, Marketing.  

- Đ i với bậc sau   i học: Hiện nay Nh  trường  ang   o t o 07 ng nh trình  ộ 

th c sĩ l : Quản lý  ất  ai, Khoa học môi trường, Quản lý t i nguy n v  môi trường, 

Thủy văn học, Kỹ thuật trắc  ịa bản  ồ, Kế toán, Khí tượng – khí hậu học. 

Mặc dù l  một trường   i học mới  ược th nh lập nhưng với lợi thế của một 

trường   i học trẻ,   o t o các lĩnh vực thuộc Bộ T i nguy n v  Môi trường quản lý, 

 ược sự ủng hộ v  giúp  ỡ của cả Bộ chủ quản v  Bộ Giáo v  Đ o t o n n những năm 

vừa qua, nh  trường    vượt qua nhiều khó khăn, thử thách v    t  ược nhiều th nh quả 

về   o t o, nghi n cứu khoa học, quản lý học sinh, sinh vi n, xây dựng cơ sở vật chất,... 

Các th nh quả n y     ược các cơ quan quản lý nh  nước cũng như x  hội ghi nhận. 

Một s  th nh quả   t  ược của nh  trường trong những năm gần  ây:  

Về đào tạo 

Tính  ến cu i năm 2019, Trường có 7.300 sinh vi n  ang theo học t i trường thuộc 

các bậc Cao  ẳng, Đ i học v  Sau   i học. Từ năm 2013  ến nay, Trường    dừng tuyển 

sinh   o t o trình  ộ Trung cấp, giảm quy mô   o t o Cao  ẳng, tập trung   o t o trình 

 ộ Đ i học v  Sau   i học. 

Trong công tác   o t o, nh  trường    xác  ịnh việc xây dựng chương trình   o 

t o l  một trong những vấn  ề then ch t  ể t o th nh công. Năm 2013, Nh  trường    

tiến h nh chuẩn hóa  ồng lo t các chương trình   o t o tất cả các hệ cao  ẳng,   i học, 

sau   i học của tất cả các ng nh   o t o theo hướng:  
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- R  soát v  ho n chỉnh chương trình   o t o   i học theo học chế tín chỉ theo 

hướng li n thông, chuyển  ổi giữa các cơ sở   o t o, các chuy n ng nh   o t o. 

- Đẩy m nh thực hiện   o t o theo tín chỉ; Xây dựng kịp thời v  thực hiện các 

chương trình   o t o mới theo hướng song bằng (học cùng một lúc hai chương trình 

  o t o); 

- Đa d ng hóa, chuẩn hóa, hiện   i hóa các chương trình   o t o  áp ứng nhu cầu 

nguồn nhân lực cho ng nh t i nguy n môi trường v  nhu cầu x  hội; 

- Đặt mục ti u, mỗi chương trình   o t o có ít nhất từ 3 – 5 học phần chuy n môn 

giảng d y bằng tiếng Anh, bắt  ầu từ năm 2015. 

Song song với việc xây dựng, chuẩn hóa chương trình   o t o, trong những năm 

gần  ây, công tác xây dựng chương trình v  bi n so n giáo trình các hệ   i học, cao 

 ẳng luôn  ược nh  trường chú trọng v  về cơ bản     áp ứng  ược y u cầu của   o 

t o. Tổng s  giáo trình cao  ẳng    bi n so n v   ược nghiệm thu l  103, tổng s  giáo 

trình   i học    bi n so n v   ược nghiệm thu l  265. Công tác bi n so n chương trình 

v  giáo trình  ược Nh  trường xác  ịnh l  một trong những công trình nghi n cứu khoa 

học, có cơ chế chính sách v  chế  ộ kinh phí hợp lý. Các giáo trình  ược xây dựng, 

thẩm  ịnh,  ánh giá chương trình v  giáo trình có sự tham gia của những những nh  

khoa học, giảng vi n, những nh  quản lý có trình  ộ, có năng lực chuy n môn do  ó, 

chất lượng có thể nói      t y u cầu.  

Nh  trường cũng y u cầu các khoa, bộ môn   o t o sử dụng bộ giáo trình, t i liệu 

tham khảo của   i học nước ngo i có uy tín phù hợp với  iều kiện của   i học T i 

nguy n v  Môi trường, bổ sung những giáo trình, t i liệu tham khảo  áp ứng y u cầu 

của Việt Nam. Khuyến khích khai thác, sử dụng các giáo trình  iện tử, các học liệu mở 

của các trường   i học tr n thế giới, các sách, t p chí khoa học, thông tin tư liệu  ể cán 

bộ v  sinh vi n tham khảo. 

Về Khoa học và Công nghệ 

Những năm qua Trường    chú trọng  ầu tư cho ho t  ộng nghi n cứu KHCN 

bằng nhiều hình thức phong phú,  a d ng v       t  ược nhiều kết quả, t o tiền  ề  ể 

 ẩy m nh hơn nữa công tác nghi n cứu KHCN. Trong những năm l  trường Cao  ẳng, 

h ng năm trường chỉ có một v i  ề t i cấp cơ sở, rất ít  ề t i cấp bộ, cấp nh  nước. Từ 

khi th nh lập trường   i học ho t  ộng khoa học Công nghệ của trường    có những 

thay  ổi m nh mẽ cả về chất v  về lượng cụ thể: 
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Trong giai  o n từ năm 2010 - 2019    triển khai thực hiện  ược 8  ề t i cấp Nh  

nước, Quỹ Nafosted, 58  ề t i cấp Bộ, 471  ề t i cấp cơ sở     ược triển khai, 6  ề t i 

cấp tỉnh. 

Các  ề t i KHCN chủ yếu tập trung  ề cập  ến việc thực hiện chiến lược công 

nghiệp hóa, hiện   i hóa  ất nước nhằm phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế - x  hội của 

 ất nước, bộ ng nh v  gắn với y u cầu   o t o theo từng lĩnh vực của Nh  trường. Các 

 ề t i NCKH do giảng vi n của trường tiến h nh nghi n cứu v  áp dụng v o thực tiễn 

   có những  óng góp  áng kể trong việc giải quyết những vấn  ề do thực tiễn  ặt ra. 

Công tác NCKH của Trường    góp phần bồi dưỡng v  nâng cao trình  ộ khoa học 

công nghệ cho  ội ngũ cán bộ, giảng vi n, l   ộng lực thúc  ẩy nâng cao chất lượng 

  o t o. Đặc biệt l  thông qua NCKH nhiều giảng vi n    bảo vệ th nh công luận án 

tiến sỹ, qua  ó khẳng  ịnh nguồn lực chất lượng cao của Nh  trường  ang  ược bổ sung 

cả về chất v  lượng. 

Về nguồn nhân lực 

Kể từ khi th nh lập trường   i học,  ội ngũ cán bộ, giảng vi n của Trường không 

ngừng  ược tăng cường về s  lượng v  chất lượng  ặc biệt l   ội ngũ giảng vi n. Năm 

2010, khi mới nâng cấp l n   i học  ội ngũ cán bộ, giảng vi n của Trường chỉ có 253 

người, trong  ó có 198 cán bộ giảng d y. Đến năm 2019,  ội ngũ cán bộ, giảng vi n 

của Trường    l  667 người. Song song với việc tăng nhanh về s  lượng, công tác bồi 

dưỡng   o t o  ội ngũ,  ặc biệt l   ội ngũ cán bộ giảng d y  ược Trường  ặc biệt quan 

tâm nhất l    i với  ội ngũ giảng vi n có trình  ộ tiến sỹ, Phó giáo sư, Giáo sư. Cùng 

với sự nỗ lực phấn  ấu của cán bộ, giảng vi n, b n c nh các chính sách chung của Nhà 

nước, Trường luôn t o mọi  iều kiện thuận lợi  ể thực hiện t t công tác   o t o v  bồi 

dưỡng  ội ngũ, do  ó cán bộ giảng vi n có nhiều cơ hội tham gia các khoá   o t o ngắn 

h n v  d i h n trong v  ngo i. 

Về sinh viên của trường 

Tính  ến thời  iểm cu i năm 2019, s  lượng sinh vi n theo học t i Trường năm 

học 2019 - 20120 khoảng 7.300 sinh vi n. Sau khi t t nghiệp, sinh vi n nhận nhiệm vụ 

công tác t i các  ơn vị, doanh nghiệp thuộc các lĩnh vực của ng nh T i nguy n v  Môi 

trường v  các ng nh nghề khác  áp ứng nhu cầu của x  hội. 

Từ năm 2013  ến nay, Trường Đ i học T i nguy n v  Môi trường H  Nội    tổ 

chức triển khai các ho t  ộng  ánh giá,  iều tra, khảo sát   i với sinh vi n    t t 
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nghiệp. Kết quả  iều tra cho thấy, về cơ bản, sinh vi n sau khi t t nghiệp    khởi 

nghiệp th nh công;  áp ứng  ược y u cầu  òi hỏi v  bước  ầu có những  óng góp cho 

sự phát triển của các  ơn vị, doanh nghiệp; từng bước tiếp cận với xu thế khoa học công 

nghệ ti n tiến  ược ứng dụng t i nơi l m việc. Các  ơn vị, doanh nghiệp ghi nhận v  

 ánh giá chất lượng   o t o ( ầu ra) ở mức  ộ t t; 

Về cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho giảng dạy, học tập và nghiên cứu 

khoa học 

Cùng với sự phát triển về nhân lực, chương trình   o t o,... nh  trường    có 

những bước  i thích hợp xây dựng v  cải t o, nâng cấp về cơ sở vật chất của trường. 

Nhiều cơ sở giảng  ường tổng hợp giảng d y theo học chế tín chỉ, trang bị máy chiếu 

phục vụ cho học tập v  giảng d y, nh  ở của sinh vi n  ược cải t o th nh những khu 

khép kín,  ường xá,  iện nước  ược nâng cấp khang trang. Một s  s  liệu về cơ sở vật 

chất phục vụ   o t o v  nghi n cứu khoa học của trường: 

- To n trường hiện có khoảng 1.500 máy vi tính, 23 máy photocopy, 116 máy 

chiếu  ể phục vụ giảng d y, học tập v  quản lý, hầu hết máy tính     ược n i m ng nội 

bộ v  internet. 

- Trung tâm thư viện có tr n 5.066  ầu sách phục vụ cho công tác   o t o, 5.747 

cu n luận văn, luận án,  ồ án t t nghiệp v  h ng trăm lo i báo, t p chí v  ấn phẩm. Có 

02 phòng  ọc sách,  ọc báo v  t p chí; một phòng tra cứu Internet có hơn 100 máy tính 

với các trang thiết bị ti n tiến; 02 phòng mượn với diện tích 1.100 m
2
. Từ năm 2012 dự 

án trung tâm Thư viện  iện tử ho n th nh  ưa v o sử dụng    từng bước  áp ứng nhu 

cầu về thông tin cho cán bộ v  sinh vi n. 

- 15 phòng thí nghiệm thuộc các lĩnh vực Môi trường, Khí tượng thủy văn, Địa 

chất khoáng sản v  02 phòng công nghệ Trắc  ịa bản  ồ, phòng công nghệ  ịa chính, v  

01 phòng công nghệ GIS 02 phòng máy chuy n dụng  ể phục vụ giảng dậy phần mềm 

kế toán. Phòng công nghệ thông tin  ược  ầu tư nâng cấp, mua mới theo các dự án    

từng bước  áp ứng nhu cầu học tập của sinh vi n.  

- Các phương tiện, thiết bị phục vụ  ổi mới phương pháp giảng d y, học tập như 

máy chi u  a năng, video, phòng học  a phương tiện  ang từng bước  ược  ầu tư nâng 

cấp, lắp  ặt mới. 

- Khu Ký túc xá sinh vi n có tổng diện tích khoảng 9.150 m
2
 có khả năng  áp ứng 

chỗ ở cho khoảng 1300 sinh vi n. 
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- Đầu năm 2014, tòa nh  10 tầng với 06 tầng sử dụng l m phòng học v  04 tầng sử 

dụng l m phòng l m việc cho khoa v  bộ môn     áp ứng  ược cơ bản các y u cầu về 

phòng học, phòng l m việc cho sinh vi n, giảng vi n. 

1.2. Sự cần thiết mở ngành Quản trị khách sạn 

Du lịch – khách s n Việt Nam  ược ví như vi n ngọc sáng với vô v n tiềm năng, 

có vai trò  ặc biệt quan trọng   i với sự phát triển kinh tế,  óng góp 6,7  

tổng GDP trong năm 2018 với 15,6 triệu khách qu c tế, phục vụ tr n 80 triệu lượt 

khách nội  ịa, tổng thu   t 620 nghìn t   ồng. T i các qu c gia  ang phát triển, du lịch 

l  nguồn thu nhập chính, ng nh xuất khẩu h ng  ầu, t o ra nhiều công ăn việc l m v  

cơ hội cho sự phát triển. Việt Nam l  một qu c gia có nhiều lợi thế v  tiểm năng phát 

triển Du lịch – khách s n nhờ vị trí  ịa lý, thi n nhi n ưu   i, nền tảng văn  hóa v  các 

yếu t  thuận lợi khác,  iều n y     ược thể hiện trong nhiều văn kiện v  quan  iểm 

phát triển của Đảng, Nh  nước, Chính phủ v  các Bộ ng nh có li n quan. Nghị quyết 

08-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở th nh ng nh kinh tế mũi nhọn xác 

 ịnh: Đến năm 2020, ng nh Du lịch sẽ  óng góp hơn 10  GDP, t o ra 4 triệu việc l m, 

trong  ó có 1,6 triệu việc l m trực tiếp, thu hút  ược 17-20 triệu lượt khách qu c tế, 82 

triệu lượt khách nội  ịa, tổng thu từ khách du lịch   t 20 t  USD. 

 Chiến lược phát triển Du lịch Việt Nam  ến năm 2020, tầm nhìn  ến năm 2030  

    ặt ra mục ti u  ến năm 2020, Việt Nam sẽ  ón 10 – 10,5 triệu lượt khách qu c tế, 

47 – 48 triệu lượt khách nội  ịa; tổng thu từ khách du lịch   t 18-19 t  USD,  óng góp 

6,5 – 7  GDP cả nước; có tổng s  580.000 buồng lưu trú với 35 – 40    t chuẩn từ 3 

sao  ến 5 sao; t o ra 3 triệu việc l m trong  ó có 870.000 lao  ộng trực tiếp du lịch. 

Hiện t i, nước ta có khoảng 1,3 triệu lao  ộng phục vụ trong ng nh Du lịch – 

khách s n (chiếm 2,5  tổng s  lao  ộng trong cả nước), trong  ó chỉ 42   ược   o t o 

về du lịch – khách s n, 38   ược   o t o từ các ng nh khác chuyển sang v  khoảng 

20  chưa qua   o t o chính quy m  chỉ  ược huấn luyện t i chỗ. B n c nh  ó, các 

trường   o t o chuy n ng nh về du lịch chỉ  áp ứng  ược 60  nhu cầu của ng nh d n 

 ến tình tr ng thiếu trầm trọng nguồn nhân lực du lịch,  ặc biệt nhân lực du lịch – 

khách s n chất lượng cao. Nhưng theo s  liệu từ Viện Nghi n cứu phát triển du lịch 

(ITDR), tính  ến hết năm 2015, ng nh Du lịch mới có khoảng hơn 2,2 triệu lao  ộng 

với hơn 600.000 lao  ộng trực tiếp. 
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Việt Nam    tham gia v o thỏa thuận l n nhau trong ASEAN về nghề Du lịch, 

 iều n y    mở ra cơ hội mới cho lao  ộng trong ng nh Du lịch – Khách s n có  iều 

kiện thuận lợi trong việc h nh nghề nội kh i khi hội  ủ các ti u chuẩn về chuy n môn, 

nghiệp vụ v   ược Hội  ồng cấp chứng chỉ nghề Du lịch giữa các qu c gia ASEAN 

công nhận. Điều  ó cho thấy, cơ hội   o t o v  li n kết   o t o của ng nh Du lịch – 

Khách s n l  rất lớn không chỉ giới h n ở thị trường trong nước m  còn vươn ra cả khu 

vực v  tr n thế giới. 

Xuất phát từ nhu cầu thực tiễn x  hội v  dựa tr n  iều kiện cơ sở vật chất,  iều 

kiện giảng d y của Trường Đ i học T i nguy n v  Môi trường H  Nội, việc mở ng nh 

Quản trị khách s n trong Khoa Kinh tế T i nguy n v  Môi trường l  rất cấp bách. 

Người học sau khi t t nghiệp cử nhân ng nh Quản trị khách s n có thể  ảm nhận 

công việc ở các tổ chức sau: các cơ sở lưu trú, các khách s n hay các khu nghỉ dưỡng; 

các cơ sở kinh doanh nh  h ng; quản trị các tòa nh , các tổ hợp chung cư, các phức hợp 

giải trí; các cơ quan quản lý nh  nước, các tổ chức phi chính phủ, các tổ chức tư vấn về 

khách s n. 

Trong quá trình xây dựng  ề án mở ng nh Quản trị khách s n, nhóm bi n so n    

dựa tr n những căn cứ pháp lý sau:  

Luật giáo dục   i học ng y 18 tháng 6 năm 2012 v  Nghị  ịnh s  141/2013/NĐ-

CP ng y 24 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy  ịnh chi tiết v  hướng d n thi h nh 

một s   iều của Luật giáo dục   i học;   

Thông tư s  22/2017/TT-BGDĐT ng y 06 tháng 9 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục v  Đ o t o ban h nh quy  ịnh  iều kiện, trình tự, thủ tục mở ng nh   o t o v  

 ình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết  ịnh mở ng nh   o t o trình  ộ   i học;  

Thông tư 57/2012/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục v  Đ o t o: Sửa  ổi bổ sung một 

s   iều của Quy chế   o t o   i học v  cao  ẳng hệ chính quy theo hệ th ng tín chỉ ban 

h nh k m theo Quyết  ịnh s  43/2007/QĐ-BGDĐT ng y 15 tháng 8 năm 2007 của Bộ 

Giáo dục v  Đ o t o; 

Thông tư s  07/2015/TT-BGDĐT ng y 16 tháng 4 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục v  Đ o t o ban h nh quy  ịnh về kh i lượng kiến thức t i thiểu, y u cầu về 

năng lực m  người học   t  ược sau khi t t nghiệp   i với mỗi trình  ộ   o t o của 

giáo dục   i học v  quy trình xây dựng, thẩm  ịnh, ban h nh chương trình   o t o trình 

 ộ   i học, th c sĩ, tiến sĩ; 
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Quy chế s  43/2007/QĐ-BGDĐT ng y 15 tháng 8 năm 2007 của Bộ Giáo dục v  

Đ o t o; 

Quyết  ịnh 2473/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ph  duyệt Chiến lược phát 

triển du lịch Việt Nam  ến năm 2020, tầm nhìn  ến năm 2030; 

Công văn 4929/BGDĐT-GDĐH ng y 20 tháng 10 năm 2017 về việc áp dụng cơ 

chế  ặc thù   o t o các ng nh du lịch    y u cầu cụ thể các   i học, học viện, các 

trường   i học có   o t o các ng nh về du lịch khẩn trương triển khai xây dựng Đề án 

áp dụng cơ chế  ặc thù   o t o nhân lực du lịch trình  ộ   i học, theo  ó: những ng nh 

 ược áp dụng cơ chế  ặc thù gồm: Du lịch (780101); Quản trị dịch vụ du lịch v  lữ 

h nh (7810103); Quản trị khách s n (7810201); Quản trị nh  h ng v  dịch vụ ăn u ng 

(7810202) v  các m  ng nh   o t o thí  iểm trong lĩnh vực du lịch chưa có trong Danh 

mục giáo dục   o t o cấp IV hiện h nh  ể  áp ứng nhu cầu về nhân lực du lịch. Th m 

v o  ó, công văn cũng nhấn m nh  ến việc mở rộng hợp tác v  li n kết   o t o giữa cơ 

sở   o t o với doanh nghiệp nhằm nâng cao khả năng thực h nh, thực tập của cơ sở   o 

t o. 

Ngo i ra, nhóm tác giả    tham khảo chương trình   o t o cùng chuy n ng nh của 

một s  trường   i học uy tín trong nước cũng như qu c tế. 

2. Tóm tắt điều kiện mở ngành đạo tạo  

2.1 Năng lực của cơ sở đào tạo 

Hiện nay, Trường Đ i học T i Nguy n v  Môi Trường H  Nội có một lực lượng 

th c sĩ v  tiến sĩ khá  ông  ảo,  ược   o t o b i bản trong v  ngo i nước. Đội ngũ 

giảng vi n cơ hữu có học vị tiến sĩ l  81 người trong  ó 11 người     ược phong h m 

Phó giáo sư. Trong những năm sắp tới, con s  n y sẽ  ược phát triển hơn nhiều do hiện 

nay rất nhiều giảng vi n     ang v  sắp ho n th nh các chương trình, khoa học v  hồ sơ 

 ể xác nhận. 

Đ i với chương trình   o t o ng nh Quản trị khách s n, hiện nay cơ sở   o t o có 

một  ội ngũ giảng vi n  ược   o t o trong v  ngo i nước có  ủ  iều kiện về học h m, 

học vị  ể   o t o ng nh.  

S  lượng giảng vi n bao gồm 52 giảng vi n tham gia giảng d y các môn học 

thuộc ng nh Quản trị khách s n, trong  ó có 2 PGS, 10 tiến sĩ v  40 th c sĩ (trong  ó 

nhiều th c sĩ  ang nghi n cứu sinh). Các giảng vi n  ều    tham gia giảng d y các khoá 



10 

 

  i học trong trường v  hướng d n khóa luận t t nghiệp cho sinh vi n các khoá   i học 

1,2,3,4. 

Danh sách giảng vi n chính của trường Đ i học T i nguy n v  Môi trường H  Nội 

tham gia   o t o ng nh Quản trị khách s n  ược trình b y trong bảng 2.1.  

2.1.1. Đội ngũ cán bộ của cơ sở đào tạo tham gia chính đào tạo ngành Quản trị 

khách sạn 

Bảng 2.1: Đội ngũ cán bộ của cơ sở đào tạo tham gia chính đào tạo 

ngành Quản trị khách sạn 

Số 

TT 

Họ và tên, năm 

sinh, chức vụ hiện 

tại 

Chức 

danh 

khoa 

học, 

năm 

phong 

Học vị, nước, năm 

tốt nghiệp 

Chuyên 

ngành 

Học phần/môn học, số 

tín chỉ/ĐvHT dự kiến 

đảm nhiệm 

1 
H  Thị Thanh 

Thủy, 1979 
  

Tiến sĩ, Việt Nam, 

2015 

Kinh tế 

học 

1. Kỹ năng phát triển 

nghề khách s n 

2. Quản trị nguồn nhân 

lực trong khách s n 

2 
Ho ng Đình 

Hương, 1979 
  

Tiến sĩ, Việt Nam, 

2016 
Kinh tế 

1. Hệ th ng thông tin 

quản lý khách s n 

2. Thương m i  iện tử 

3 
Nguyễn Gia Thọ, 

1988 
  

Tiến sĩ, Việt Nam, 

2019 

Quản lý 

Kinh tế 

1. Đ o  ức nghề trong 

kinh doanh khách s n 

4 
T ng Thị Thu Hòa, 

1990 
  

Th c sĩ, Việt Nam, 

2015 

Quản lý 

kinh tế 

1. Quản trị trang thiết bị 

khách s n 

5 
Đặng Thị Hiền, 

1987 
  

Th c sĩ, Việt Nam, 

2012 

Quản lý 

kinh tế 

1. Kinh tế t i nguy n v  

môi trường 

6 
Trần Thu Hằng, 

1985 
  

Th c sĩ, Việt Nam, 

2014 
Kinh tế 

1. Quản trị buồng khách 

s n 

2. Quản trị nh  h ng v  

quầy bar 

7 
Phan Thị Yến, 

1990 
  

Th c sĩ, Việt Nam, 

2014 
Kinh tế 

1. Quản trị lưu trú 

2. Quản trị sự kiện 

8 
Vũ Thị Ho ng 

Yến, 1991 
  

Th c sĩ, Việt Nam, 

2016 

Tài chính 

– Ngân 

hàng 

1. Quản trị t i chính 

trong khách s n 

9 
Vũ Thị Ánh Tuyết, 

1983 
  

Th c sĩ, Việt Nam, 

2018 

Quản trị 

kinh 

doanh 

1. Marketing khách s n 
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10 
Nguyễn Quỳnh 

Châm, 1977 
  

Th c sĩ, Việt Nam, 

2007 

Quản trị 

kinh 

doanh 

1. Nguy n lý kế toán 

2. Kế toán t i chính 

11 
Vũ Thị Nhung, 

1987 
  

Th c sĩ, Việt Nam, 

2012 

Kinh tế 

qu c tế 

1. Quản trị lưu trú 

2. Quản trị sự kiện 

12 
Đỗ Thị Phương, 

1990 
  

Th c sĩ, Việt Nam, 

2014 

Quản trị 

kinh 

doanh 

1. Tổng quan khách s n 

2. Quản trị kinh doanh 

khách s n 

13 
Chu Lâm Sơn, 

1986 
  

Th c sĩ, Việt Nam, 

2016 

Kinh 

doanh 

thương 

m i 

1. Tâm lý khách hàng du 

lịch 

2. Đ o  ức nghề trong 

kinh doanh khách s n 

14 
Ngô Thị Duy n, 

1984 
  

Th c sĩ, Việt Nam, 

2014 

Thương 

m i 

1. Quản trị xuất nhập 

cảnh v  lưu trú 

2. Quản trị lễ tân khách 

s n 

15 
Nguyễn Thị Thu 

Hường, 1988 
  

Th c sĩ, Việt Nam, 

2014 

Quản trị 

kinh 

doanh 

1. Quản trị thực phẩm v  

 ồ u ng 

16 
Nguyễn Minh 

Tuấn, 1985 
  

Th c sĩ, Việt Nam, 

2015 
Kinh tế 

1. Quản trị dự án khách 

s n 

2. Quản trị nh  h ng v  

quầy bar 

17 
Nguyễn Danh 

Nam, 1990 
  

Tiến sĩ, Việt Nam, 

2018 

Quản trị 

kinh 

doanh 

1. Quản lý nh  nước về 

du lịch 

2. Tiếng anh chuy n 

ng nh khách s n 

18 
Đ o Thị Thương, 

1987 
  

Th c sĩ, Việt Nam, 

2013 

Thương 

m i 

1. Quản trị lưu trú 

2. Quản trị sự kiện 

19 
L  Thị Bích Lan, 

1977 
  

Th c sĩ, Việt Nam, 

2009 
Kinh tế 

1. Quản trị chiến lược 

trong khách s n 

2. Quản trị chất lượng 

dịch vụ khách s n 

20 
Nguyễn Thị Thủy, 

1984 
  

Th c sĩ, Việt Nam, 

2011 

Quản trị 

kinh 

doanh 

1. Marketing căn bản 

21 
Nguyễn Thị Mai 

Anh, 1986 
  

Tiến sĩ, Việt Nam, 

2019 
Kinh tế 

1. Thương m i  iện tử 

2. Quản trị trang thiết bị 

khách s n 

22 
Cao Thị Bích 

Ngọc, 1989 
  

Th c sĩ, Việt Nam, 

2015 

Quản lý 

kinh tế 

1. Quản trị dịch vụ khách 

s n, nh  h ng 

2. Quản trị lễ tân khách 

s n 
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23 
Nguyễn Thị Thanh 

Mai, 1986 
  

Th c sĩ, Việt Nam, 

2012 

Quản trị 

kinh 

doanh 

1. Văn hóa ẩm thực 

2. Kỹ năng phát triển 

nghề khách s n 

24 Bùi Thị Thu, 1987   
Tiến sĩ, Việt Nam, 

2018 

Quản trị 

kinh 

doanh 

1. Quản trị kinh doanh 

khu nghỉ dưỡng (resort) 

2. Tâm lý khách hàng du 

lịch 

 

2.1.2. Đội ngũ cán bộ cơ hữu của cơ sở đào tạo tham gia đào tạo ngành Quản trị 

khách sạn 

Bảng 2.2. Đội ngũ cán bộ cơ hữu của cơ sở đào tạo tham gia đào tạo 

ngành Quản trị khách sạn 

Số 

TT 

Họ và tên, năm 

sinh, chức vụ hiện 

tại 

Chức 

danh 

khoa học, 

năm 

phong 

Học vị, nước, 

năm tốt nghiệp 

Chuyên 

ngành 

Học phần/môn học, số 

tín chỉ/ĐvHT dự kiến 

đảm nhiệm 

1 
Trần Minh Nguyệt, 

1982 
  

Tiến sĩ, Việt 

Nam, 2018 

Quản trị 

nhân lực 

1. Kỹ năng phát triển 

nghề khách s n 

2. Quản trị nguồn nhân 

lực trong khách s n 

2 Vũ Thị Thảo, 1990   
Th c sĩ, Việt 

Nam, 2015 

Quản trị 

nhân lực 

1. Hệ th ng thông tin 

quản lý khách s n 

2. Quản trị an toàn, an 

ninh trong khách s n 

3 Vũ Thúy H , 1983   
Tiến sĩ, Việt 

Nam, 2017 
Kinh tế 

1. Thương m i  iện tử 

2. Quản trị trang thiết bị 

khách s n 

4 Hồ Thị Lý, 1987   
Th c sĩ, Việt 

Nam, 2016 

Quản trị 

kinh 

doanh 

1. Quản trị dịch vụ 

khách s n, nh  h ng 

2. Quản trị lễ tân khách 

s n 

5 
Nguyễn Thị Hiền, 

1988 
  

Th c sĩ, Việt 

Nam, 2014 

Quản lý 

kinh tế 

1. Quản trị buồng khách 

s n 

2. Quản trị nh  h ng v  

quầy bar 

6 L  Văn Viễn, 1985   
Th c sĩ, Việt 

Nam, 2018 

Quản lý 

kinh tế 

1. Quản trị lưu trú 

2. Quản trị sự kiện 

7 
Trần Trung Dũng, 

1992 
  

Th c sĩ, Việt 

Nam, 2018 

Quản trị 

kinh 

doanh 

1. Quản trị chiến lược 

trong khách s n 

2. Quản trị chất lượng 

dịch vụ khách s n 
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8 
Nguyễn Khánh Ly, 

1990 
  

Th c sĩ, Việt 

Nam, 2016 
Kinh tế 

1. Quản trị t i chính 

trong khách s n 

9 
Nguyễn Kiều Hoa, 

1989 
  

Th c sĩ, Việt 

Nam, 2016 
Kế toán 

1. Nguy n lý kế toán 

2. Kế toán t i chính 

10 
Trần Văn Hải, 

1986 
  

Th c sĩ, Việt 

Nam, 2015 

Tài chính  

ngân 

hàng 

1. Marketing khách s n 

2.1.3. Đội ngũ kỹ thuật viên của cơ sở đào tạo tham gia hướng dẫn thực hành ngành 

Quản trị khách sạn 

Bảng 2.3. Đội ngũ kỹ thuật viên của cơ sở đào tạo tham gia hướng dẫn thực hành 

ngành Quản trị khách sạn 

Số 

TT 

Họ và tên, 

năm sinh 

Trình độ chuyên 

môn, nghiệp vụ, 

năm tốt nghiệp 

Phụ trách 

PTN, Thực 

hành 

Phòng thí nghiệm, thực 

hành phục vụ học 

phần/môn học nào trong 

chương trình đào tạo 

1 
Ngô Thị 

Duyên, 1984 

Th c sĩ, Việt Nam, 

2014 

Phòng thực 

hành 

Phòng máy thực h nh 

phần mềm kế toán, phần 

mềm quản trị khách s n 

2.1.4. Cơ sở vật chất phục vụ đào tạo 

* Thiết bị phục vụ đào tạo 

Bảng 2.4. Phòng học, giảng đường, trang thiết bị hỗ trợ phục vụ đào tạo 

Ngành Quản trị khách sạn 

TT 
Loại 

phòng 

Số 

lượng 

Diện 

tích 

(m2) 

Danh mục trang thiết bị chính hỗ trợ giảng dạy 

Ghi 

chú Tên thiết bị SL 

Phục vụ 

học 

phần/ 

môn 

học 

Diện 

tích 

(m2) 

1 
Phòng 

học 
246 20.565 

Máy  chiếu 104 

- Tất cả 

các môn 
13.854 

 

M n chiếu 107 

Bảng ch ng loá 154 

Bàn giáo viên 154 

B n học sinh 3.650 

2 

Phòng 

máy 

701 

 

1 103 

Máy vi tính DELL 54 

Các 

môn tin 

học 

  

Máy chiếu  a năng Sony  1 

Thiết bị hỗ trợ trình chiếu 

Avov  
2 

Switch  Dell™  24 Port 

Gigabit Ethernet with 2 Fiber 

Uplink Ports slot    

02 

Acces Point Cisco truy cập 02 
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TT 
Loại 

phòng 

Số 

lượng 

Diện 

tích 

(m2) 

Danh mục trang thiết bị chính hỗ trợ giảng dạy 

Ghi 

chú Tên thiết bị SL 

Phục vụ 

học 

phần/ 

môn 

học 

Diện 

tích 

(m2) 

không dây từ xa   

Phần mềm Virus có bản 

quyền 
41 

Phần mềm quản trị cơ sở dữ 

liệu có bản quyền 
 

Microsoft  SQLSvrStd 2012 

SNGL OLP NL Acdmc 
01 

Microsoft  SQLCAL 2012 

SNGL OLP NL Acdmc 

UsrCAL 

05  

3 

Phòng 

máy 

810 

1 103 

Máy Vi tính DELL  50 

Các 

môn tin 

học 

103  

Máy chiếu  a năng SONY 1 

Thiết bị hỗ trợ trình chiếu 

AVOV 
1 

Cable m ng AMP Category 6 

UTP Cable 
4 

Wall Place AMP  ôi 25 

Phần mềm kế toán  
 

Phần mềm kế toán DN MISA 1 

Phần mềm KTHCSN Misa 1 

4 
Phòng 

901 
1 103 

Máy vi tính DELL 57 

Các 

môn tin 

học 

103  

Máy chủ Server Dell™  Rack 

Mount PowerEdge™ + Hệ 

 iều h nh cho máy chủ 

1 

Máy chiếu  a năng Sony  1 

* Thư viện 

Tổng diện tích thư viện: 890 m
2
 trong  ó diện tích các phòng  ọc: 440 m

2
 

S  chỗ ngồi: 300 

S  lượng máy tính phục vụ tra cứu: 100 máy 

Phần mềm quản lý thư viện: iLibme 8.0 

Thư viện  iện tử: Đ  kết n i với thư viện Đ i học TNMT Tp.HCM các chương 

trình Fulbright, Cranfield University, Ohidink DRC Bowling Green State University, 

Đ i học An Giang, Đ i học Bách khoa Đ  Nẵng, Đ i học Bách khoa TP Hồ Chí Minh, 
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nhóm trường Kiến trúc, nhóm trường Quản trị kinh doanh, nhóm trường Sư ph m, 

nhóm trường Y dược. 

Thư viện trường có  ủ s  lượng sách, giáo trình của trường: 5.066  ầu sách, giáo 

trình, t i liệu tham khảo.(Danh mục kèm theo). 

Bảng 2.4: Danh mục giáo trình phục vụ đào tạo ngành Quản trị khách sạn 

 

TT 

 

Tên giáo 

trình 
Tên tác giả 

Nhà xuất 

bản 

Năm 

xuất 

bản 

Số 

bản 

S  dụng cho 

môn học/học 

phần 

Đúng/ 

Không 

đúng 

với hồ 

sơ 

Ghi 

chú 

1 

Giáo trình 

triết học Mác-

Lênin 

Bộ Giáo dục 

v  Đ o t o 

Chính trị 

qu c gia, H  

Nội 

2019 1 
Triết học Mác - 

Lênin 
Đúng  

2 

Giáo trình 

kinh tế chính 

trị Mác-Lênin 

Bộ Giáo dục 

v  Đ o t o 

Chính trị 

qu c gia, H  

Nội 

2019 1 

Kinh tế Chính 

trị Mác – Lê 

nin  

Đúng  

3 

Giáo trình 

Chủ nghĩa x  

hội khoa học 

Bộ Giáo dục 

v  Đ o t o 

Chính trị 

qu c gia, H  

Nội 

2019 1 
Chủ nghĩa x  

hội khoa học 
Đúng  

4 

Giáo trình 

Lịch sử Đảng 

Cộng sản Việt 

Nam 

Bộ Giáo dục 

v  Đ o t o 

Chính trị 

qu c gia, H  

Nội 

2019 1 

Lịch sử Đảng 

Cộng sản Việt 

Nam 

Đúng  

5 

Giáo trình Tư 

tưởng Hồ Chí 

Minh 

Bộ Giáo dục 

v  Đ o t o 

Chính trị 

qu c gia, H  

Nội 

2019 1 
Tư tưởng hồ 

chí minh 
Đúng  

6 

Kỹ năng mềm 

- Tiếp cận 

theo hướng sư 

ph m tương 

tác 

Ho ng Thị 

Thu Hiền 

Đ i học 

qu c gia 

TP.Hồ Chí 

Minh 

2014 1 Kĩ năng mềm Đúng  

7 
Kỹ năng tìm 

việc l m 

L i Thế 

Luyện 
Thời   i 2014 1 Kĩ năng mềm Đúng  

8 
Kỹ năng 

thuyết trình 

Dương Thị 

Liễu 

NXB Kinh 

tế qu c dân 
2013 1 Kĩ năng mềm Đúng 
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TT 

 

Tên giáo 

trình 
Tên tác giả 

Nhà xuất 

bản 

Năm 

xuất 

bản 

Số 

bản 

S  dụng cho 

môn học/học 

phần 

Đúng/ 

Không 

đúng 

với hồ 

sơ 

Ghi 

chú 

 

9 

Giáo trình 

Pháp luật   i 

cương 

Lê Minh 

Toàn 

Chính trị 

qu c gia H  

Nội 

2015 1 
Pháp luật   i 

cương 
Đúng  

10 

Lý luận về 

Nh  nước v  

Pháp luật 

Nguyễn 

Minh Đoan 

Công An 

Nhân Dân 
2014 1 

Pháp luật   i 

cương 
Đúng  

11 

Giáo trình 

Pháp luật   i 

cương 

Vũ Quang 
Bách Khoa 

H  Nội 
2015 1 

Pháp luật   i 

cương 
Đúng  

12 

New cutting 

Edge 

(Elementary) 

Comyns 

Carr, J., 

Cunningha

m, S., & 

Moor 

Pearson 

Longman 
2005 1 Tiếng anh 1 Đúng  

13 

New cutting 

Edge (Pre- 

Intermediate) 

Sarah 

Cunningha

m & Peter 

Moor with 

Jane 

Comyns 

Carr 

Pearson 

Longman 
2010 1 Tiếng anh 2,3 Đúng  

14 

Toán học cao 

cấp (Tập 

1,2,3) 

Nguyễn 

Đình Trí 

NXB giáo 

dục 
2012 1 Toán cao cấp Đúng  

15 
B i tập toán 

cao cấp tập  

Lê Xuân 

Hùng- Lê 

Thị Hương- 

Nguyễn 

Ngọc Linh- 

Đ m Thanh 

Tuấn 

Đ i học 

Qu c gia H  

Nội 

2019 1 Toán cao cấp Đúng  

16 
Giáo trình tin 

học   i cương 

Ph m Thị 

Anh Lê 

NXB Đ i 

học Sư 

ph m 

2014 1 
Tin học   i 

cương  
Đúng  

17 

Tin học văn 

phòng 

Microsoft 

Office dành 

cho người bắt 

 ầu 

Ph m 

Quang Huy 

Nh  xuất 

bản Thanh 

Niên 

2019 1 
Tin học   i 

cương  
Đúng  



17 

 

TT 

 

Tên giáo 

trình 
Tên tác giả 

Nhà xuất 

bản 

Năm 

xuất 

bản 

Số 

bản 

S  dụng cho 

môn học/học 

phần 

Đúng/ 

Không 

đúng 

với hồ 

sơ 

Ghi 

chú 

18 

Giáo trình 

thực h nh 

Excel 

Ph m 

Quang Hiển, 

Ph m 

Phương Hoa  

NXB Thanh 

Niên 
2019 1 

Tin học   i 

cương  
Đúng  

19 

GT Nguyên lý 

kinh tế học vi 

mô 

Vũ Kim 

Dũng 

Lao  ộng – 

X  hội 
2012 1 Kinh tế vi mô Đúng  

20 
Kinh tế học vi 

mô  

Cao Thúy 

Xiêm 

Đ i học 

KTQD 
2010 1 Kinh tế vi mô Đúng  

21 
GT Kinh tế vi 

mô 
Đỗ Thị Dinh 

NXB Xây 

dựng 
2018 1 Kinh tế vi mô Đúng  

22 
Giáo trình 

Kinh tế vi mô 

Phí M nh 

Hồng 

Đ i học 

Qu c Gia 

H  Nội 

2013 1 Kinh tế vi mô Đúng  

23 
Giáo trình 

Kinh tế vĩ mô 
Đỗ Thị Dinh Tài chính 2018 1 Kinh tế vĩ mô Đúng  

24 

Giáo trình 

Nguyên lý 

Kinh tế vĩ mô 

Nguyễn Văn 

Công 

Nh  xuất 

bản Giáo 

dục 

2012 1 Kinh tế vĩ mô Đúng  

25 
B i giảng 

Kinh tế vĩ mô 

Nguyễn Văn 

Ngọc 

ĐH Kinh tế 

qu c dân 
2013 1 Kinh tế vĩ mô Đúng  

26 

Kinh tế t i 

nguyên và 

môi trường 

Nguyễn 

Hoản 
Tài chính 2017 1 

Kinh tế t i 

nguyên và môi 

trường 

Đúng  

27 

Kinh tế v  

Quản lý môi 

trường 

Nguyễn Thế 

Chinh 
Th ng k  2011 1 

Kinh tế t i 

nguyên và môi 

trường 

Đúng  

28 
Kinh tế môi 

trường 

Nguyễn 

Mậu Dũng 
Tài chính 2010 1 

Kinh tế t i 

nguyên và môi 

trường 

Đúng  

29 

Giáo Trình 

th ng k  Kinh 

tế 

Phan Công 

Nghĩa, Bùi 

Đức Triệu 

Đ i học 

Kinh tế qu c 

dân 

2014 1 

Nguyên lý 

th ng k  kinh 

tế 

Đúng  

30 

Giáo trình Lý 

thuyết th ng 

kê 

Trần Thị 

Kim Thu 

ĐH Kinh tế 

Qu c dân 
2014 1 

Nguyên lý 

th ng k  kinh 

tế 

Đúng  

31 

Phân tích dữ 

liệu nghi n 

cứu với SPSS 

Hoàng 

Trọng, Chu 

Nguyễn 

Hồng Đức 2008 1 

Nguyên lý 

th ng k  kinh 

tế 

Đúng  
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TT 

 

Tên giáo 

trình 
Tên tác giả 

Nhà xuất 

bản 

Năm 

xuất 

bản 

Số 

bản 

S  dụng cho 

môn học/học 

phần 

Đúng/ 

Không 

đúng 

với hồ 

sơ 

Ghi 

chú 

Mộng Ngọc 

32 

Giáo trình 

Nguy n lý kế 

toán 

Nguyễn 

Hoản 

NXB Lao 

 ộng – xã 

hội 

2018 1 
Nguy n lý kế 

toán 
Đúng  

33 
Giáo trình 

Quản trị học 

Nguyễn 

Hoản 

Khoa học v  

kỹ thuật 
2019 1 1. Quản trị học Đúng  

34 Quản trị học 
Nguyễn Thị 

Liên Diệp 

Văn hóa - 

Nghệ thuật 
2012 1 Quản trị học Đúng  

35 
Marketing căn 

bản 

Trần Minh 

Đ o 

Đ i học 

Kinh tế qu c 

dân 

2012 1 
Marketing căn 

bản 
Đúng  

36 

Giáo trình 

Marketing căn 

bản 

Nguyễn 

Hoản 

Trường Đ i 

học T i 

nguy n v  

Môi trường 

H  Nội 

2013 1 

Marketing căn 

bản, Marketing 

khách s n 

Đúng  

37 

Giáo trình Tài 

chính – Tiền 

tệ 

Ph m Ngọc 

Dũng 
Tài chính 2014 2 

T i chính tiền 

tệ 
Đúng  

38 

Lý thuyết T i 

chính – Tiền 

tệ 

L  Thị Mận 
Lao  ộng 

X  hội 
2014 21 

T i chính tiền 

tệ 
Đúng  

39 

Giáo trình Lý 

thuyết Tài 

chính tiền tệ 

Nguyễn 

Hữu T i  

ĐH Kinh tế 

qu c dân 
2015 1 

T i chính tiền 

tệ 
Đúng  

40 

Quản trị kinh 

doanh khách 

s n 

Nguyễn Văn 

M nh, 

Ho ng Thị 

Lan Hương 

Kinh tế qu c 

dân 
2013 1 

Tổng quan 

khách s n; 

Quản trị kinh 

doanh khách 

s n; quản trị 

dịch vụ nh  

hàng khách 

s n; quản trị lễ 

tân khách s n; 

quản trị buồng 

khách s n; 

Đúng  
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TT 

 

Tên giáo 

trình 
Tên tác giả 

Nhà xuất 

bản 

Năm 

xuất 

bản 

Số 

bản 

S  dụng cho 

môn học/học 

phần 

Đúng/ 

Không 

đúng 

với hồ 

sơ 

Ghi 

chú 

quản trị thực 

phẩm v   ồ 

u ng: quản trị 

nhà hàng và 

quầy bar; Quản 

trị lưu trú; 

Quản trị t i 

chính khách 

s n; Quản trị 

chất lượng dịch 

vụ khách s n; 

Quản trị an 

toàn, an ninh 

trong khách s n 

; Marketing 

khách s n 

khách s n; văn 

hóa ẩm thực; 

quản trị chiến 

lược trong 

khách s n; hệ 

th ng thông tin 

quản lý khách 

s n; quản trị 

xuất nhập cảnh 

v  lưu trú; 

Quản trị trang 

thiết bị khách 

s n; quản trị dự 

án khách s n; 

quản trị kinh 

doanh dịch vụ 

vui chơi giải trí 

trong khách 

s n; thực tập 

nghiệp vụ 

khách s n 

1,2,3; thực tập 

t t nghiệp; 

khóa luận t t 

nghiệp  
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TT 

 

Tên giáo 

trình 
Tên tác giả 

Nhà xuất 

bản 

Năm 

xuất 

bản 

Số 

bản 

S  dụng cho 

môn học/học 

phần 

Đúng/ 

Không 

đúng 

với hồ 

sơ 

Ghi 

chú 

41 

Quản trị kinh 

doanh khách 

s n 

Trịnh Xuân 

Dũng 

Đ i học 

qu c gia Hà 

Nội 

2014 1 
Tổng quan 

khách s n 
Đúng  

42 

Cẩm nang 

nghiệp vụ tiếp 

thị du lịch v  

quy  ịnh pháp 

luật mới về 

kinh doanh du 

lịch, nh  h ng, 

khách s n 

Trần Ngọc 

Nam, Hoàng 

Anh 

Lao  ộng-

X  hội 
2009 1 

Quản trị kinh 

doanh khách 

s n, Quản lý 

nh  nước về du 

lịch 

Đúng  

43 

Giáo trình 

Tổng quan cơ 

sở lưu trú du 

lịch 

Nguyễn Vũ 

H , Đo n 

M nh 

Cường 

Lao  ộng – 

X  hội 
2011 1 

Quản trị kinh 

doanh khách 

s n, Quản trị 

kinh doanh khu 

nghỉ dưỡng, 

Quản trị xuất 

nhập cảnh v  

lưu trú 

Đúng  

44 

Giáo trình 

nghiệp vụ 

phục vụ 

buồng khách 

s n 

Huỳnh Văn 

Hải 

Giáo dục 

Việt Nam 
2015 1 

Quản trị dịch 

vụ khách s n, 

nh  h ng, Quản 

trị buồng khách 

s n, Thực tập 

nghiệp vụ 

khách s n phần 

2   

Đúng  

45 

Giáo trình 

quản lý bar v  

thức u ng  

Bộ văn hóa, 

thể thao v  

du lịch 

Giáo dục 

Việt Nam 
2015 1 

Quản trị dịch 

vụ khách s n, 

nh  h ng, Thực 

tập nghiệp vụ 

khách s n phần 

3, Quản trị thực 

phẩm v   ồ 

u ng, Quản trị 

trang thiết bị 

khách s n, 

Quản trị thực 

phẩm v   ồ 

u ng 

Đúng  
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TT 

 

Tên giáo 

trình 
Tên tác giả 

Nhà xuất 

bản 

Năm 

xuất 

bản 

Số 

bản 

S  dụng cho 

môn học/học 

phần 

Đúng/ 

Không 

đúng 

với hồ 

sơ 

Ghi 

chú 

46 

Giáo trình lý 

thuyết nghiệp 

vụ lễ tân 

Ph m Thị 

Cúc 
H  Nội 2005 1 

Quản trị lễ tân 

khách s n, 

Thực tập 

nghiệp vụ 

khách s n phần 

1 

Đúng  

47 

Công nghệ 

phục vụ trong 

khách s n nh  

hàng  

Nguyễn Văn 

Đính, 

Ho ng Thị 

Lan Hương 

Đ i học kinh 

tế qu c dân 
2007 1 

Quản trị lễ tân 

khách s n, 

Thực tập 

nghiệp vụ 

khách s n phần 

1,2,3; kỹ năng 

phát triển nghề 

khách s n 

Đúng  

48 

Giáo trình 

quản trị chế 

biến món ăn 

Bộ văn hóa 

thể thao v  

du lịch 

Giáo dục 

Việt Nam 
2015 1 

Quản trị thực 

phẩm v   ồ 

u ng, Quản trị 

thực phẩm v  

 ồ u ng 

Đúng  

49 

Giáo trình 

quản trị kinh 

doanh khách 

s n: từ lý 

thuyết  ến 

thực tiễn 

Nguyễn 

Quyết 

Thắng 

Tài chính 2014 1 

Quản trị nh  

h ng v  quầy 

bar 

Đúng  

50 

Giáo trình 

quản trị nguồn 

nhân lực 

ngành khách 

s n  

Lưu Trọng 

Tuấn 

Lao  ộng – 

X  hội 
2014 1 

Quản trị lưu 

trú, Quản trị 

nguồn nhân lực 

trong khách s n 

Đúng  

51 
Tổ chức sự 

kiện  

Lưu Văn 

Nghiêm 

ĐH Kinh tế 

qu c dân H  

Nội 

2012 1 
Quản trị sự 

kiện 
Đúng  

52 

 Quản trị tổ 

chức sự kiện 

v  lễ hội, 

NXB. 

Nguyễn Thị 

Mỹ Thanh 
H  Nội 2013 1 

Quản trị sự 

kiện 
Đúng  

53 

Kỹ năng giao 

tiếp v  thương 

lượng trong 

kinh doanh 

Thái Trí 

Dũng 

Lao  ộng – 

X  hội 
2012 1 

Quản trị sự 

kiện 
Đúng  
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TT 

 

Tên giáo 

trình 
Tên tác giả 

Nhà xuất 

bản 

Năm 

xuất 

bản 

Số 

bản 

S  dụng cho 

môn học/học 

phần 

Đúng/ 

Không 

đúng 

với hồ 

sơ 

Ghi 

chú 

54 

 Giáo trình 

quản trị nhân 

lực căn bản 

Mai Thanh 

Lan, 

Nguyễn Thị 

Minh Nhàn 

Th ng k  2016 1 

Quản trị nguồn 

nhân lực trong 

khách s n 

Đúng  

55 

Quản trị 

nguồn nhân 

lực 

Trần Kim 

Dung 

Tổng hợp 

TPHCM 
2015 1 

Quản trị nguồn 

nhân lực trong 

khách s n, thực 

tập t t nghiệp, 

Khóa luận t t 

nghiệp 

Đúng  

56 

Giáo trình 

quản trị chiến 

lược 

Ngô Kim 

Thanh 

ĐH Kinh tế 

qu c dân 
2018 1 

Quản trị chiến 

lược trong 

khách s n, thực 

tập t t nghiệp, 

Khóa luận t t 

nghiệp 

Đúng  

57 

Giáo trình Tài 

chính doanh 

nghiệp 

Bùi Văn 

Vần, Vũ 

Văn Ninh 

Tài chính 2015 1 

Quản trị t i 

chính khách 

s n 

Đúng  

58 

Giáo trình 

quản trị t i 

chính doanh 

nghiệp 

Ph m 

Quang 

Trung 

Đ i học 

Kinh tế qu c 

dân 

2012 1 

Quản trị t i 

chính khách 

s n 

Đúng  

59 

Giáo trình 

quản trị chất 

lượng dịch vụ 

du lịch 

Ph m Xuân 

Hậu 

Trường   i 

học Thương 

M i. 

2011 1 

Quản trị chất 

lượng dịch vụ 

khách s n, 

Thực tập t t 

nghiệp, Khóa 

luận t t nghiệp 

Đúng  

60 

 Giáo trình 

thương m i 

 iện tử căn 

bản 

Trần Văn 

Hòe 

Đ i học 

Kinh tế qu c 

dân 

2008 1 
Thương m i 

 iện tử  
Đúng  

61 

Giáo trình 

thương m i 

 iện tử căn 

bản, NXB. 

Nguyễn Văn 

Minh 
Th ng k  2011 1 

Thương m i 

 iện tử 
Đúng  

62 

Giáo trình 

thương m i 

 iện tử căn 

bản 

Nguyễn Văn 

Hồng 
Hồng Đức 2011 1 

Thương m i 

 iện tử 
Đúng  
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TT 

 

Tên giáo 

trình 
Tên tác giả 

Nhà xuất 

bản 

Năm 

xuất 

bản 

Số 

bản 

S  dụng cho 

môn học/học 

phần 

Đúng/ 

Không 

đúng 

với hồ 

sơ 

Ghi 

chú 

63 

Giáo trình Hệ 

th ng thông 

tin quản lý 

Trần Thị 

Song Minh 

Kinh tế qu c 

dân 
2012 1 

Hệ th ng thông 

tin quản lý 

khách s n 

Đúng  

64 

VTOS – 

Nghiệp vụ an 

ninh khách 

s n 

Tổng cục du 

lịch 
  2015 1 

Quản trị an 

toàn, an ninh 

trong khách s n 

Đúng  

65 

Giáo trình bảo 

vệ môi trường 

v  vệ sinh an 

toàn trong nhà 

hàng 

Nguyễn 

Thanh Bình 

NXB Hà 

Nội. 
2013 1 

Quản trị an 

toàn, an ninh 

trong khách s n 

Đúng  

66 

Giáo trình 

Marketing du 

lịch 

Nguyễn Văn 

M nh, 

Nguyễn 

Đình Hòa 

Kinh tế 

Qu c Dân 
2015 1 

Marketing 

khách s n, thực 

tập t t nghiệp, 

Khóa luận t t 

nghiệp  

Đúng  

67 
Tâm lý du 

khách 

Phan Thị 

Dung 

Đ i học 

Qu c gia H  

Nội 

2010 1 
Tâm lý khách 

h ng Du lịch 
Đúng  

68 

Giáo trình tâm 

lý học kinh 

doanh du lịch 

Trần Thị 

Thu Hà 
H  Nội 2005 1 

Tâm lý khách 

h ng Du lịch 
Đúng  

69 

Tâm lý học 

quản trị kinh 

doanh 

Thái Trí 

Dũng 

Lao  ộng – 

X  hội 
2012 1 

Tâm lý khách 

h ng Du lịch 
Đúng  

70 

Văn hóa ẩm 

thực Việt 

Nam nhìn từ 

lý luận v  

thực tiễn 

Nguyễn Thị 

Bẩy, Trần 

Qu c 

Vượng 

Từ  iển 

Bách Khoa 

& Viện văn 

hóa 

2010 1 
Văn hóa ẩm 

thực 
Đúng  

71 

Ẩm thực Việt 

Nam v  thế 

giới 

Nguyễn Thị 

Diệu Thảo 
Phụ nữ 2014 1 

Văn hóa ẩm 

thực 
Đúng  

72 

Đ o  ức kinh 

doanh v  văn 

hóa doanh 

nghiệp 

Nguyễn 

M nh Quân 

Đ i học kinh 

tế qu c dân 
2015 1 

Đ o  ức nghề 

trong kinh 

doanh khách 

s n 

Đúng  

73 

Giáo trình văn 

hóa kinh 

doanh 

Dương Thị 

Liễu 

Đ i học kinh 

tế qu c dân 
2013 1 

Đ o  ức nghề 

trong kinh 

doanh khách 

s n 

Đúng  
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TT 

 

Tên giáo 

trình 
Tên tác giả 

Nhà xuất 

bản 

Năm 

xuất 

bản 

Số 

bản 

S  dụng cho 

môn học/học 

phần 

Đúng/ 

Không 

đúng 

với hồ 

sơ 

Ghi 

chú 

74 
Giáo trình Kế 

toán tài chính 

Nguyễn 

Hoản 
Tài chính 2018 1 

Kế toán t i 

chính 
Đúng  

75 

26 chuẩn mực 

kế toán Việt 

Nam 

Bộ T i 

chính 
Tài chính 2015 1 

Kế toán t i 

chính 
Đúng  

76 

B i tập v  bải 

giải Kế toán 

tài chính 

Phan Đức 

Dũng 

Lao  ộng – 

x  hội 
2014 1 

Kế toán t i 

chính 
Đúng  

77 
Kỹ năng quản 

lý thời gian  

L i Thế 

Luyện 
Thời   i 2014 1 

Kỹ năng phát 

triển nghề 

khách s n 

Đúng  

78 
Giáo trình kĩ 

năng quản trị 

PGS.TS 

Ngô Kim 

Thanh, TS. 

Nguyễn Thị 

Hoài Dung 

Đ i học 

Kinh tế qu c 

dân 

2013 1 

Kỹ năng phát 

triển nghề 

khách s n 

Đúng  

79 

 Quản trị kinh 

doanh khu 

nghỉ dưỡng 

(resort): Lý 

luận v  thực 

tiễn 

Sơn Hồng 

Đức 

Phương 

Đông 
2012 1 

Quản trị kinh 

doanh khu nghỉ 

dưỡng, Quản trị 

kinh doanh 

dịch vụ giải trí 

trong khách s n 

Đúng  

80 

Phương pháp 

luận nghi n 

cứu khoa học 

Vũ Cao 

Đ m 

Khoa học v  

kỹ thuật 
2014 1 

Phương pháp 

nghi n cứu 

trong quản lý 

và kinh doanh 

Đúng  

81 

Phương pháp 

nghi n cứu 

trong kinh 

doanh 

L  Văn 

Huy, 

Trương Trần 

Trâm Anh 

Tài chính 2012 1 

Phương pháp 

nghi n cứu 

trong quản lý 

và kinh doanh 

Đúng  

82 

Thực h nh 

nghi n cứu 

trong kinh tế 

v  quản trị 

kinh doanh 

Nguyễn Văn 

Thắng 

Đ i học 

Kinh tế qu c 

dân 

2014 1 

Phương pháp 

nghiên cứu 

trong quản lý 

và kinh doanh 

Đúng  

83 

Tìm về bản 

sắc văn hóa 

Việt Nam 

Trần Ngọc 

Thêm 
TP.HCM 1996 1 

Phong tục tập 

quán lễ hội 

Việt Nam 

Đúng  

84 
Việt Nam 

phong tục  

Phan Kế 

Bính 
Văn học 2006 1 

Phong tục tập 

quán lễ hội 

Việt Nam 

Đúng  
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TT 

 

Tên giáo 

trình 
Tên tác giả 

Nhà xuất 

bản 

Năm 

xuất 

bản 

Số 

bản 

S  dụng cho 

môn học/học 

phần 

Đúng/ 

Không 

đúng 

với hồ 

sơ 

Ghi 

chú 

85 
Bản sắc văn 

hóa Việt Nam 
Phan Ngọc 

Văn hóa 

thông tin 
1998 1 

Phong tục tập 

quán lễ hội 

Việt Nam 

Đúng  

86 
Lịch sử thế 

giới cận   i  

Vũ Dương 

Ninh, 

Nguyễn Văn 

Hồng 

Giáo dục 2006 1 
Lịch sử văn 

minh thế giới 
Đúng  

87 
Lịch sử thế 

giới hiện   i 

Nguyễn Anh 

Thái 
Giáo dục 2006 1 

Lịch sử văn 

minh thế giới 
Đúng  

88 
Lịch sử văn 

minh thế giới 

Vũ Dương 

Ninh 

Giáo dục H  

Nội 
2003 1 

Lịch sử văn 

minh thế giới 
Đúng  

89 

Đ i cương 

lịch sử Việt 

Nam 

Trương Hữu 

Quýnh 
Giáo dục 1997 1 

Lịch sử Việt 

Nam   i cương 
Đúng  

90 

Đ i cương 

lịch sử Việt 

Nam to n tập 

Đinh Xuân 

Lâm 
Giáo dục 2000 1 

Lịch sử Việt 

Nam   i cương 
Đúng  

91 

Đ i cương 

lịch sử Việt 

Nam 

L  Mậu H n Giáo dục 2006 1 
Lịch sử Việt 

Nam   i cương 
Đúng  

92 
Cơ sở Văn 

hóa Việt Nam  

Trần Ngọc 

Thêm 
Giáo dục 2011 1 

Cơ sở văn hóa 

Việt Nam 
Đúng  

93 
Quản lý doanh 

nghiệp 

Đỗ Văn 

Phức 

Bách khoa – 

H  Nội 
2009 1 

Quản lý nh  

nước về du lịch 
Đúng  

94 

Giáo trình 

tổng quan du 

lịch 

Trần Thị 

Mai 

Lao  ộng – 

X  hội 
2008 1 

Quản lý nh  

nước về du lịch 
Đúng  

95 
Quản lý dự án 

 ầu tư 

Từ Quang 

Phương 

Đ i học 

Kinh tế qu c 

dân 

2011 1 
Quản trị dự án 

khách s n 
Đúng  

 

2.1.5.  oạt động nghi n c u khoa h c  

Các đề tài nghiên cứu khoa học đã thực hiện  

Hiện nay, nghi n cứu khoa học    trở th nh một phong tr o m nh mẽ t i Trường 

Đ i học T i Nguy n v  Môi Trường H  Nội. 
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Nh  trường luôn xác  ịnh mục ti u nghi n cứu khoa học  ể nâng cao năng lực 

giáo vi n v  chất lượng   o t o. Điều n y    t o ra  ộng lực to lớn thúc  ẩy công tác 

nghi n cứu khoa học của tập thể giảng vi n, sinh vi n trong to n trường.  

Với khoa Kinh tế T i nguy n v  Môi trường, công tác nghi n cứu khoa học luôn 

 ược quan tâm. Từ năm học 2014 - 2015, 100% giàng viên trong khoa tham gia các 

ho t  ộng nghi n cứu khoa học dưới nhiều hình thức khác nhau. Mỗi năm, giảng vi n 

trong khoa chủ trì thực hiện từ 10 -12  ề t i nghi n cứu khoa học các cấp. 

Qua việc thực hiện các  ề t i nghi n cứu khoa học trong những năm qua, Khoa    

thu  ược những kết quả sau: 

+ Nhiều th nh vi n tham gia nghi n cứu    sử dụng kết quả  ề t i  ể phát triển 

th nh luận văn th c sĩ, chuy n  ề tiến sĩ; 

+ Nâng cao năng lực chuy n môn v  kỹ năng nghi n cứu khoa học cho giảng vi n; 

+ L  những tư liệu quý  ể viết giáo trình, l m t i liệu giảng d y; 

+ Các th nh vi n trong Khoa có  iều kiện  ể l m việc theo nhóm một cách  

hiệu quả. 

Ngo i ra, các cán bộ, giảng vi n trong khoa có nhiều b i báo  ăng tr n các t p chí, 

k  yếu trong nước v  qu c tế về các lĩnh vực khoa học t i nguy n v  môi trường. 

Để chuẩn bị cho công tác   o t o ng nh Quản trị khách s n, trong những năm gần 

 ây Trường Đ i học T i Nguy n v  Môi Trường    quan tâm,  ầu tư thời gian, nhân 

lực, kinh phí cho nghi n cứu khoa học trong các lĩnh vực. Nh  trường    tích cực tham 

gia  ấu thầu  ề t i nghi n cứu khoa học các cấp v  d nh một lượng kinh phí  áng kể  ể 

thực hiện các  ề t i nghi n cứu khoa học cấp trường. Thông qua việc thực hiện các  ề 

t i nghi n cứu khoa học, năng lực v  kiến thức thực tế của giảng vi n nh  trường    

 ược nâng l n  áng kể. Đồng thời, kết quả nghi n cứu của các  ề t i cũng l  nguồn t i 

liệu tham khảo quý giá cho sinh vi n trong quá trình học tập v  l m khóa luận  

t t nghiệp. 

Danh mục các  ề t i nghi n cứu khoa học do trường Đ i học T i Nguy n v  Môi 

Trường H  Nội thực hiện trong những năm gần  ây  ược liệt k  ở bảng 2.6. 

Bảng 2.6: Các đề tài nghiên cứu khoa học có liên quan đến ngành Quản trị khách 

sạn do Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội thực hiện 
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TT Tên đề tài 

Cấp 

quyết 

định, 

mã số 

Số QĐ, ngày 

tháng năm 

Kết 

quả 

nghiệm 

thu 

1 

Ảnh hưởng của năng lực  ến kết quả công 

việc: Nghi n cứu trường hợp nhân vi n 

khách s n Nam Cường Hải Dương 

M  s  13.01.17.F.09 

Cấp cơ 

sở 

QĐ s  3596/QĐ-

TĐHHN ng y 12 

tháng 10 năm 2017 

  

2 

Quản lý nh  nước cấp cơ sở về du lịch 

biển  ảo: Nghi n cứu trường hợp huyện 

Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh 

Cấp cơ 

sở 

QĐ s  3851/QĐ-

THHĐN, ngày 30 

tháng 10 năm 2017 

 

2.1.6. Các công trình đã công bố của cán bộ cơ hữu  

S  liệu các công trình công b  của cán bộ, giảng vi n cơ hữu tham gia chương 

trình   o t o ng nh Quản trị khách s n  ược th ng k  ở bảng 2.7 

Bảng 2.7: Các công trình công bố của cán bộ cơ hữu tham gia 

đào tạo ngành Quản trị khách sạn 

TT 
Tên công trình nghiên cứu (bài báo, bài 

tham luận) 
Tác giả 

Năm 

xuất 

bản 

Tên tạp chí/ hội 

thảo 

1 

The Application of Exploratory  

Factor Analysis in determining the 

Comperence of Staff Nam Cuong Hotel in 

Hai Duong Province 

TS. Trần 

Minh 

Nguyệt 

2018 

Hội thảo Qu c tế:  

New Tourism: 

Local to Global 

Initiatives.  

2 

Áp dụng công cụ kinh tế  ể bảo vệ nguồn 

nước trong phát triển l ng nghề ở Việt Nam 

hiện nay 

ThS. Vũ 

Thị Thảo 
2018 

T p chí Kinh tế 

Châu Á - Thái 

Bình Dương 

3 
Các trường Đ i học t i Việt Nam: Vận dụng 

phương pháp xác  ịnh chi phí theo quá trình 

TS. Hoàng 

Đình 

Hương 

2015 
T p chí Công 

Thương 

4 
Hệ th ng thông tin kế toán môi trường trong 

các doanh nghiệp Việt Nam 

TS. Hoàng 

Đình 

Hương 

2017 

Hội thảo khoa 

học  

Kế toán - Kiểm 

toán v  Kinh tế 

Việt Nam với 

cuộc cách m ng 

công nghiệp 4.1 
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5 
Lợi ích của việc áp dụng kế toán quản trị môi 

trường trong doanh nghiệp 

TS. Hoàng 

Đình 

Hương 

2018 

hội thảo khoa học 

qu c gia năm 

2018  Nh  xuất 

bản T i chính, 

2018 

Kế toán - Kiểm 

toán - Tài chính 

Việt Nam  

6 
Đánh giá rủi ro của doanh nghiệp thông qua 

các chỉ ti u phản ánh khả năng thanh toán 

ThS. 

Nguyễn 

Kiều Hoa 

2017 
T p chí công 

thương 

7 

Vai trò v  thực tr ng sử dụng thuyết minh 

báo cáo tài chính trong phân tích tài chính 

doanh nghiệp 

ThS. 

Nguyễn 

Kiều Hoa 

2018 
T p chí công 

thương 

8 
Nâng cao năng lực c nh tranh của ng nh thép 

trong quá trình hội nhập 

ThS. 

Nguyễn 

Khánh Ly 

2016 
T p chí Kinh tế 

v  dự báo 

9 

Ngân hàng thương m i Việt Nam trước thềm 

Hiệp  ịnh Đ i tác xuy n Thái Bình Dương 

(TPP) 

ThS. 

Nguyễn 

Khánh Ly 

2016 
T p chí công 

thương 

10 

Ứng dụng mô hình Z-score v  xếp h ng tín 

nhiệm doanh nghiệp v o quản lý rủi ro tín 

dụng t i  các NHTM Việt Nam 

ThS. 

Nguyễn 

Khánh Ly 

2016 
T p chí công 

thương 

11 
APEC 2017-Cơ hội v  thách thức cho doanh 

nghiệp vừa v  nhỏ Việt Nam 

ThS. 

Nguyễn 

Khánh Ly 

2017 
T p chí công 

thương 

12 
Du lịch biển,  ảo lợi ích kinh tế v  thách thức 

môi trường 

ThS. 

Nguyễn 

Khánh Ly 

2018 

T p chí T i 

nguyên và Môi 

trường 

13 
Phát triển du lịch theo hướng bền vững t i 

Việt Nam 

ThS. T ng 

Thị Thu 

Hòa 

2017 

T p chí Rừng v  

Môi trường 

Hội Khoa học v  

Lâm nghiệp Việt 

Nam 

14 

Nâng cao văn hóa học  ường cho sinh vi n 

TRường Đ i học T i nguy n v  Môi trường 

H  Nội 

ThS. 

Nguyễn Thị 

Hiền 

2018 
T p chí Thiết bị 

v  Giáo dục 
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15 

Đánh giá thực tr ng phát triển du lịch bền 

vững ở Sầm Sơn  ể nâng cao nhận thức của 

sinh vi n ng nh Quản trị dịch vụ du lịch v  lữ 

hành 

ThS. 

Nguyễn Thị 

Hiền 

2018 
T p chí Thiết bị 

v  Giáo dục 

16 

Đánh giá thực tr ng phát triển du lịch bền 

vững ở Sầm Sơn  ể nâng cao nhận thức của 

sinh vi n ng nh Quản trị dịch vụ du lịch v  lữ 

hành 

ThS. Đ o 

Hồng Vân 
2018 

T p chí Thiết bị 

v  Giáo dục 

17 
Một s  vấn  ề trong phát triển du lịch sinh 

thái ở nước ta hiện nay 

ThS. Đỗ 

Thị Phương 
2018 

T p chí T i 

nguyên và Môi 

trường 

18 

Áp dụng công cụ kinh tế  ể bảo vệ nguồn 

nước trong phát triển l ng nghề ở Việt Nam 

hiện nay 

ThS. Vũ 

Thị Thảo 
2018 

T p chí Kinh tế 

Châu Á - Thái 

Bình Dương 

19 
Phát huy tiềm năng du lịch  ịa chất ở Vườn 

qu c gia Phong Nha – Kẻ B ng 

ThS. Ngô 

Thị Duy n 
2018 

T p chí T i 

nguyên & Môi 

trường 

20 

Giảm ảnh hưởng của tính thời vụ trong du 

lịch - Biện pháp tăng doanh thu cho các 

doanh nghiệp lữ h nh 

ThS. 

Nguyễn Thị 

Thu Hường 

2015 
T p chí Công 

Thương 

21 
Chung tay bảo vệ môi trường du lịch biển, 

 ảo Cát B  

ThS. 

Nguyễn Thị 

Thu Hường 

2018 

T p chí t i 

nguyên và môi 

trường 

22 
Một s  nghi n cứu  ánh giá giá trị kinh tế t i 

nguy n ở nước ta 

ThS. 

Nguyễn 

Minh Tuấn 

2016 

T p chí T i 

nguyên và môi 

trường 

23 
Phát triển sản phẩm du lịch xanh ở các vùng 

ven biển nước ta 

ThS. 

Nguyễn 

Minh Tuấn 

2018 

T p chí T i 

nguyên và môi 

trường 

24 
Du lịch sinh thái t i Việt Nam: Tiềm năng v  

thực tr ng 

ThS. Vũ 

Thị Ánh 

Tuyết 

2015 

T p chí Kinh tế 

Châu Á - Thái 

Bình Dương 

25 
Ứng dụng Internet marketing l  xu thế tất yếu 

với các doanh nghiệp Việt Nam 

ThS. 

Nguyễn Thị 

Thanh Mai 

2014 
T p chí Công 

thương 

26 
Ứng dụng Website marketing v  email 

marketing t i các doanh nghiệp Việt Nam 

ThS. 

Nguyễn Thị 

Thanh Mai 

2014 
T p chí Kinh tế 

v  Dự báo 

27 

 Giảm ảnh hưởng của tính thời vụ trong du 

lịch - Biện pháp tăng doanh thu cho các 

doanh nghiệp lữ h nh 

ThS. 

Nguyễn Thị 

Thanh Mai 

2015 
T p chí Công 

Thương 
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28 
Phát triển du lịch gắn với bảo vệ t i nguy n, 

môi trường t i tỉnh Phú Thọ 

ThS. 

Nguyễn Thị 

Thanh Mai 

2018 

T p chí Rừng v  

Môi trường 

 Hội Khoa học v  

Lâm nghiệp Việt 

Nam 

29 
Phát triển du lịch theo hướng bền vững t i 

Việt Nam 

ThS. 

Nguyễn Thị 

Thanh Mai 

2018 

T p chí Rừng v  

Môi trường 

Hội Khoa học v  

Lâm nghiệp Việt 

Nam 

30 

Thực tr ng thị trường bán lẻ v  h nh vi của 

người ti u dùng Việt Nam   i với thương 

hiệu cửa h ng bán lẻ 

TS. Bùi Thị 

Thu 
2016 

T p chí Kinh tế 

Châu Á - Thái 

Bình Dương 

31 
H nh vi lựa chọn thương hiệu cửa h ng bán 

lẻ: nghi n cứu  iển hình t i Việt Nam 

TS. Bùi Thị 

Thu 
2016 

Hội thảo khoa 

học 

Đ o t o, Nghi n 

cứu, ứng dụng 

Marketing và 

 ịnh giá ở Việt 

Nam 

32 

Nghi n cứu sự ảnh hưởng  

của nhận thức xanh v   ộ tin cậy của thương 

hiệu  ến h nh vi mua của người ti u dùng 

Việt Nam: Nghi n cứu  iển hình   i với 

người ti u dùng nội th nh H  Nội 

TS. Bùi Thị 

Thu 
2018 

Hội thảo khoa 

học qu c gia: 

Quản trị thương 

hiệu hướng tới 

tương lai 

33 
Nghi n cứu thăm dò về h nh vi lựa chọn 

thương hiệu ri ng t i thị trường Việt Nam 

TS. Bùi Thị 

Thu 
2018 

Hội thảo khoa 

học qu c tế: cách 

m ng công 

nghiệp 4.0: Cơ 

hội v  thách thức 

  i với phát triển 

kinh tế. 

 

2.1.7.   p tác quốc tế trong hoạt động đào tạo và nghi n c u khoa h c 

Trường   i học T i nguy n v  Môi trường H  Nội luôn chú trọng  ẩy m nh các 

ho t  ộng hợp tác qu c tế nhằm tranh thủ kinh nghiệm v  cơ hội trong các lĩnh vực 

nghi n cứu khoa học,   o t o v  bồi dưỡng cán bộ v  nguồn nhân lực chất lượng cao 

cho x  hội. Nh  trường    thiết lập v  giữ  ược m i quan hệ hợp tác t t  ẹp, lâu d i với 

nhiều tổ chức, hiệp hội, các trường   i học tr n thế giới như: trường   i học Osaka 

(Nhật Bản), TU Delft (H  Lan), Flinders (Australia), ĐH Vũ Hán (Trung Qu c), ĐH 
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tổng hợp Địa chất v  Địa  ồ Maxcơva (Cộng ho  Li n bang Nga), các tổ chức NGO 

trong lĩnh vực   o t o, phát triển nguồn nhân lực, …  

Trong 05 năm qua (2014 - 2019) ho t  ộng   i ngo i, giao lưu, hợp tác với các 

  i tác nước ngo i của Trường   i học T i nguy n v  Môi trường H  Nội    có bước 

phát triển cả về s  lượng v  chất lượng, tập trung v o các mặt   o t o, nghi n cứu khoa 

học, tham quan hợp tác thông qua hình thức trao  ổi   i biểu thăm v  nghi n cứu kinh 

nghiệm, góp phần mở rộng, nâng cao kiến thức của cán bộ, giảng vi n, giúp tăng cường 

hơn nữa tình  o n kết hữu nghị, sự hiểu biết l n nhau với các tổ chức qu c tế tr n thế 

giới. Đồng thời cũng mở ra cơ hội hợp tác qu c tế về   o t o ng nh Quản trị khách s n 

với nước ngo i, giúp cho sinh vi n tiếp cận  ược những tri thức v  phương pháp nghiên 

cứu hiện   i tr n thế giới. 

2.2. Tóm tắt chương trình và kế hoạch đào tạo 

2.2.1. Tóm tắt chương trình đào tạo và kế hoạch đào tạo 

Tóm tắt chương trình 

- Tổng s  tín chỉ (TC) phải tích lũy: 133 TC 

- Trong  ó: + Kh i kiến thức Giáo dục   i cương (Không tính các môn học GDTC, 

GDQP – AN): 28 TC 

 + Kh i kiến thức Giáo dục chuy n nghiệp: 105 TC 

Kế hoạch đào tạo: 

STT Tên học phần  Mã học phần 
Số tín chỉ theo học kỳ 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 1 Triết học Mác - Lênin LCML2101 3 
       

2 Kinh tế chính trị Mác - Lênin LCML2102 
 

2 
      

3 Chủ nghĩa x  hội khoa học LCML2103 
  

2 
     

4 

Lịch sử Đảng cộng sản Việt 

Nam 
LCLS2101 

    
2 

   

5 Tư tưởng Hồ Chí Minh LCTT2104 
   

2 
    

6 Kỹ năng mềm KTQU2151 
  

2 
     

7 Pháp luật   i cương LTPL2101 2 
       

8 Tiếng Anh 1 NNTA2101 3 
       

9 Tiếng Anh 2 NNTA2102 
 

3 
      

10 Tiếng Anh 3 NNTA2103 
  

2 
     

11 Toán cao cấp KDTO2108 3 
       

12 Tin học   i cương CTKH2151 2 
       

13 Kinh tế vi mô KTKH2301 3 
       

14 Kinh tế vĩ mô KTKH2302 
 

3 
      

15 Kinh tế t i nguy n v  môi KTTM2301 
  

2 
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trường 

16 Nguy n lý th ng k  kinh tế KTPT2301 
  

2 
     

17 Nguy n lý kế toán KTKE2301 
  

3 
     

18 Quản trị học MNT101 
 

3 
      

19 Marketing căn bản BMA202 
 

2 
      

20 Tài chính - Tiền tệ KTTC2304 
 

2 
      

21 Tổng quan khách s n KTDL2530 
 

3 
      

22 

Quản trị kinh doanh khách 

s n 
KTDL2520 

   
3 

    

23 

Quản trị dịch vụ khách s n, 

nhà hàng 
KTDL2531 

    
3 

   

24 Quản trị lễ tân khách s n KTDL2532 
   

3 
    

25 Quản trị buồng khách s n KTDL2533 
    

3 
   

26 

Quản trị nh  h ng v  quầy 

bar 
KTDL2535 

     
3 

  

27 Quản trị lưu trú KTDL2536 
   

3 
    

28 Quản trị sự kiện ETM203 
      

3 
 

29 

Quản trị nguồn nhân lực 

trong khách s n 
KTQU2507 

     
3 

  

30 

Quản trị chiến lược trong 

khách s n 
KTQU2509 

      
3 

 

31 

Quản trị t i chính trong 

khách s n 
KTKN2610 

      
3 

 

32 

Quản trị chất lượng dịch vụ 

khách s n 
KTDL2537 

      
3 

 

33 Thương m i  iện tử KTQU2506 
     

3 
  

34 

Hệ th ng thông tin quản lý 

khách s n 
KTQU2612 

   
3 

    

35 

Quản trị an to n, an ninh 

trong khách s n 
KTDL2538 

  
2 

     

36 

Tiếng anh chuy n ng nh 

khách s n 
KTDL2653 

    
2 

   

37 Marketing khách s n KTDL2540 
  

2 
     

38 Tâm lý khách h ng du lịch KTDL2541 
    

2 
   

39 Văn hóa ẩm thực FOC102 
     

3 
  

40 

Đ o  ức nghề trong kinh 

doanh khách s n 
KTDL2543 

      
2 

 

41 Kế toán t i chính KTKE2524 
    

2 
   

42 

Kỹ năng phát triển nghề 

khách s n 
KTDL2544 

     
2 

  

43 

Quản trị kinh doanh khu nghỉ 

dưỡng (resort) 
KTDL2545 

      
3 

 

44 

Thực tập nghiệp vụ khách 

s n phần 1 
KTDL2746 

   
3 

    

45 

Thực tập nghiệp vụ khách 

s n phần 2 
KTDL2747 

    
4 

   

46 

Thực tập nghiệp vụ khách 

s n phần 3 
KTDL2748 

     
4 
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47 Thực tập t t nghiệp KTDL2749 
       

6 

48 Khóa luận t t nghiệp KTDL2850 
       

6 

  Tổng số tín chỉ mỗi kỳ học 
 

16 18 17 17 18 18 17 12 

 

2.2.2 . Đối tư ng đào tạo và điều kiện tuyển sinh 

- Đ i tượng tuyển sinh: To n bộ thí sinh    t t nghiệp THPT (theo hình thức giáo 

dục thường xuy n) hoặc    t t nghiệp trung cấp, sau  ây gọi chung l  t t nghiệp trung 

học. Người t t nghiệp trung cấp nhưng chưa có bằng t t nghiệp THPT phải học v   ược 

công nhận ho n th nh các môn văn hóa trong chương trình giáo dục THPT theo quy 

 ịnh của Bộ GDĐT,   t  iểm chuẩn tuyển sinh theo quy  ịnh của Nh  trường. 

- Điều kiện tuyển sinh: Theo Quy chế của Bộ Giáo dục v  Đ o t o; của Trường 

Đ i học T i nguy n v  Môi trường H  Nội theo từng năm. 

2.2.3. Dự kiến tuyển sinh 3 năm đầu 

- Năm 2020: dự kiến 60 

- Năm 2021: dự kiến 120 

- Năm 2022: dự kiến 180 

2.3. Biên bản của Hội đồng khoa học đào tạo của cơ sở đào tạo thông qua đề án mở 

ngành đào tạo (Biên bản kèm theo). 

3. Đề nghị và cam kết thực hiện 

Địa chỉ website  ăng thông tin 3 công khai, chuẩn  ầu ra, các quy  ịnh li n quan 

 ến ho t  ộng về tổ chức   o t o v  nghi n cứu khoa học của Trường Đ i học T i 

nguy n v  Môi trường H  Nội t i  ịa chỉ http://hunre.edu.vn. Trường Đ i học T i 

nguy n v  Môi trường H  Nội kính  ề nghị Bộ Giáo dục Đ o t o xem xét Đề án v  cho 

phép Trường Đ i học T i nguy n v  Môi trường H  Nội mở ng nh Quản trị khách s n, 

  o t o trình  ộ   i học. Nh  trường cam kết về chất lượng   o t o ng nh Quản trị 

khách s n nếu  ược chấp thuận. 

 Hiệu trưởng  

 

(Đã ký) 

 

 

PGS. TS. Hoàng Anh Huy 

 

http://hunre.edu.vn/

