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I Ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng 
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Mục tiêu đào tạo 
* Mục tiêu chung 
Đào tạo cử nhân Logistics và Quản lý Chuỗi cung ứng có 
phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khỏe tốt, có kiến thức 
và kỹ năng chuyên sâu về Logistics và Quản lý chuỗi 
cung ứng cũng như ứng dụng những thành tựu mới về 
khoa học công nghệ để thực hiện các công việc trong 
ngành Logistics và quản lý chuỗi cung ứng, đáp ứng nhu 
cầu nhân lực chất lượng cao của nền kinh tế; đồng thời có 
năng lực tự chủ, tự chịu trách nhiệm và có khả năng học 
tập lên trình độ cao hơn. 
* Mục tiêu cụ thể 
Đào tạo cử nhân Logistics và quản lý chuỗi cung ứng đạt 
được các mục tiêu cụ thể sau: 
+ Có phẩm chất chính trị đạo đức tốt, có ý thức tổ chức 
kỷ luật, có sức khoẻ tốt để phát triển sự nghiệp cá nhân và 
xây dựng đất nước. 
+ Có kiến thức cơ bản về khoa học tự nhiên, xã hội, chính 
trị, pháp luật; Có kiến thức nền tảng về kinh tế và quản trị 
kinh doanh; Có kiến thức lý thuyết chuyên sâu và thực 
tiễn về Logistics và quản lý chuỗi cung ứng để vận dụng 
giải quyết các công việc chuyên môn. 
+ Có kỹ năng phân tích, tổng hợp, đánh giá dữ liệu và 
thông tin, ứng dụng những thành tựu mới về khoa học 
công nghệ để giải quyết những vấn đề trong hoạt động 
logistics và quản lý chuỗi cung ứng. 
+ Có kỹ năng ngoại ngữ ở mức độ hiểu, diễn đạt, xử lý 
được những tình huống thường gặp trong hoạt động 
logistics và quản lý chuỗi cung ứng. 
+ Có năng lực tự chủ trong công việc, tự định hướng, 
thích nghi với các môi trường làm việc khác nhau; Có 
tinh thần trách nhiệm cá nhân, trách nhiệm với cộng đồng 
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và xã hội;  
+ Có năng lực tự học tập, tích lũy kiến thức, kinh nghiệm 
để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và phát triển 
sang các ngành đào tạo khác thuộc khối ngành kinh tế, 
kinh doanh và quản lý. 
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Chuẩn đầu ra 
* Kiến thức 
+ Kiến thức chung: 
Hiểu và áp dụng kiến thức cơ bản về khoa học tự nhiên, 
xã hội, chính trị, pháp luật, công nghệ thông tin, để giải 
quyết các vấn đề trong Logistics và quản lý chuỗi cung 
ứng. 
+ Kiến thức chuyên môn: 

• Hiểu và áp dụng được các kiến thức cơ bản trong 
lĩnh vực kinh tế và quản trị kinh doanh làm cơ sở 
nghiên cứu các nội dung kiến thức chuyên sâu. 

• Áp dụng kiến thức nền tảng và chuyên sâu về 
Logistics để khai thác các nguồn lực cũng như 
giải quyết các vấn đề trong lĩnh vực sản xuất kinh 
doanh.  

• Áp dụng kiến thức cốt lõi liên quan đến hoạt động 
của chuỗi cung ứng như lập kế hoạch vận tải hàng 
hóa, dịch vụ vận tải, kho bãi, xuất nhập khẩu, hải 
quan,... để giải quyết các vấn đề trong quản lý 
chuỗi cung ứng. 

* Kỹ năng 
+ Kỹ năng chung:  

• Năng lực ngoại ngữ và tin học: 
Ngoại ngữ (Tiếng Anh): Sinh viên phải đạt được 

một trong các điều kiện dưới đây:  
(1) Đạt chuẩn bậc 3 theo khung năng lực ngoại ngữ 

6 bậc dùng cho Việt Nam, được ban hành kèm theo 
Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 
2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (tương 
đương bậc B1 theo khung tham chiếu chung Châu Âu) do 
Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội tổ 
chức thi sát hạch. 

(2) Đạt chuẩn bậc B1 tiếng Anh do các đơn vị khác 
được Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp phép hoặc tương 
đương. 
 Tin học: Đạt chuẩn Kỹ năng sử dụng Công nghệ 
thông tin cơ bản theo Thông tư 03/2014/TT-BTTTT ngày 
11 tháng 3 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và 
Truyền thông, quy định về Chuẩn kỹ năng sử dụng công 
nghệ thông tin, do Trường Đại học Tài nguyên và Môi 
trường Hà Nội tổ chức thi sát hạch hoặc do các đơn vị 
khác được Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp phép. 
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+ Kỹ năng chuyên môn: 

• Thực hiện tổng hợp tài liệu, đánh giá, phân tích, 
phản biện, nhận biết vấn đề trong lĩnh vực 
logistics và quản lý chuỗi cung ứng. 

• Hình thành ý tưởng, thiết kế, triển khai, vận hành 
và quản lý hệ thống sản xuất kinh doanh trong 
lĩnh vực logistics và quản lý chuỗi cung ứng. 

• Thực hiện các bước công việc trong công tác tài 
chính, kế toán, công tác quản trị, các nghiệp vụ 
kinh doanh cụ thể. 

• Thể hiện được kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm 
và các kỹ năng phát triển nghề nghiệp khác. 

• Thực hiện thu thập, xử lý thông tin, sử dụng 
những thành tựu mới về khoa học công nghệ để 
giải quyết những vấn đề trong hoạt động logistics 
và quản lý chuỗi cung ứng 

• Thực hiện được kỹ năng quản lý và lãnh đạo. 
* Năng lực tự chủ và trách nhiệm 
+ Tổ chức làm việc theo nhóm hoặc làm việc độc lập 
trong điều kiện làm việc thay đổi.  
+ Hành động có trách nhiệm với cá nhân, tổ chức và xã 
hội. 
+ Duy trì khả năng học tập, tích lũy kiến thức, kinh 
nghiệm để nâng cao trình độ chuyên môn hoặc phát triển 
sang các ngành đào tạo khác thuộc khối ngành kinh tế, 
kinh doanh và quản lý. 
+ Đề xuất ý tưởng kinh doanh và tổ chức hoạt động khởi 
nghiệp. 
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Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp 
Sinh viên tốt nghiệp và đạt chuẩn đầu ra ngành logistics 
và quản lý chuỗi cung ứng của Trường Đại học Tài 
nguyên và Môi trường Hà Nội có thể làm việc phù hợp và 
tốt ở các bộ phận, công việc sau: 
+ Các bộ phận có liên quan đến hoạt động logistics và 
chuỗi cung ứng của các loại hình doanh nghiệp trong và 
ngoài nước, cơ quan quản lý nhà nước các cấp, của ngành 
và địa phương;  
+ Các bộ phận của ngành hải quan có liên quan về giao 
nhận vận tải; 
+ Các bộ phận nghiệp vụ như quản lý kho hàng, xuất 
nhập khẩu, giao nhận vận tải... ở các doanh nghiệp/ tổ 
chức cung cấp dịch vụ logistics, sử dụng dịch vụ hoặc có 
hoạt động logistics trong nước và quốc tế. 
+ Nghiên cứu viên, chuyên gia tư vấn và giảng dạy về 
logistics & quản lý chuỗi cung ứng ở các Viện nghiên 
cứu, các Học viện, trường Đại học và Cao đẳng. 
+ Tự thành lập doanh nghiệp/ trung tâm về dịch vụ 
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logistics hoặc liên quan đến logistics và quản lý chuỗi 
cung ứng. 
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