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3. Thông tin về lớp học: 
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4. Địa điểm và thời gian dạy – học: 

Hình 
thức 

Địa điểm Thời gian 

T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN 

Lên 
lớp 

C3     Tiết 1-8 Tiết 1-8  

    Tiết 1-2     

 

5. Mô tả: 

 Học phần trang bị cho học viên kiến thức cơ bản về quản lý chuỗi cung ứng thực phẩm, bao gồm cả truy 
xuất nguồn gốc, quản lý lưu kho, quản lý vận chuyển, các mối quan hệ hậu cần và các dịch vụ của bên 



 1

thứ ba, vai trò của thông tin trong quản lý chuỗi cung ứng, và mô hình tham khảo các hoạt động chuỗi 
cung ứng (Supply Chain Operation Reference Model = SCOR). 

 

6. Mục tiêu: 

 Trang bị những kiến thức cơ bản về quản lý chuỗi cung ứng thực phẩm, góp phần cải thiện mức độ hiểu 
biết của người học đối với quá trình xây dựng và áp dụng các hệ thống truy xuất nguồn gốc. Học phần 
sẽ góp phần trang bị cho người học kiến thức về quản lý lưu kho, quản lý vận chuyển, các mối quan hệ 
hậu cần và các dịch vụ của bên thứ ba, vai trò của thông tin trong quản lý chuỗi cung ứng, và mô hình 
SCOR để có thể tính toán và đưa ra những quyết định liên quan phù hợp cho mục đích quản lý, cũng 
như đánh giá hiệu quả hoạt động của chuỗi cung ứng và đưa ra những cải tiến để nâng cao hiệu quả hoạt 
động của chuỗi. 

 

7. Kết quả học tập mong đợi: 

 Sau khi học xong học phần, học viên có thể: 

1) Đánh giá được hiện trạng của hệ thống truy xuất nguồn gốc trong chuỗi và đề xuất được các giải pháp 
cơ bản để hoàn thiện hệ thống. 

2) Tính toán chi phí và ra quyết định lưu kho hợp lý. 

3) Phân tích và lựa chọn các phương thức vận chuyển và dịch vụ hậu cần bên thứ ba phù hợp. 

4) Nắm được vai trò của thông tin trong quản lý chuỗi cung ứng và lựa chọn được hệ thống thông tin phù 
hợp cho mục đích quản lý. 

5) Đánh giá hiệu quả hoạt động chuỗi cung ứng dựa trên mô hình tham khảo các hoạt động chuỗi cung ứng 
(SCOR) và đưa ra những thay đổi phù hợp để nâng cao hiệu quả hoạt động nhằm áp dụng vào thực tế 
doanh nghiệp. 
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9. Kế hoạch dạy học: 

Buổi Nội dung Nhằm đạt 
KQHT 

Hình thức 
dạy - học 

Nhiệm vụ  
của học viên 

Buổi 
1 (4  
tiết) 

Quản lý chuỗi cung ứng (SCM) 
Truy xuất nguồn gốc 

1 Diễn giảng, 
thảo luận và 

bài tập 
nhóm 

Đọc trước bài ở 
nhà, nghe giảng và 
thảo luận trên lớp, 
làm bài tập nhóm 
ở nhà và trên lớp, 
chuẩn bị báo cáo 
và ở nhà trình bày 

trên lớp 
Buổi Truy xuất nguồn gốc (tiếp) 1 Diễn giảng, Đọc trước bài ở 
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2 (4 
tiết) 

Quản lý lưu kho 2 thảo luận và 
bài tập 
nhóm 

nhà, nghe giảng và 
thảo luận trên lớp, 
làm bài tập nhóm 
ở nhà và trên lớp, 
chuẩn bị báo cáo 
và ở nhà trình bày 

trên lớp 
Buổi 
3 (4 
tiết) 

Quản lý lưu kho (tiếp) 2 Diễn giảng, 
thảo luận, 
bài tập cá 

nhân và bài 
tập nhóm 

Đọc trước bài ở 
nhà, nghe giảng và 
thảo luận trên lớp, 

làm bài tập cá 
nhân và bài tập 
nhóm ở nhà và 

trên lớp, chuẩn bị 
báo cáo và ở nhà 
trình bày trên lớp 

Buổi 
4 (4 
tiết) 

Quản lý lưu kho (tiếp) 2 Diễn giảng, 
thảo luận, 
bài tập cá 

nhân và bài 
tập nhóm 

Đọc trước bài ở 
nhà, nghe giảng và 
thảo luận trên lớp, 

làm bài tập cá 
nhân và bài tập 
nhóm ở nhà và 

trên lớp, chuẩn bị 
báo cáo và ở nhà 
trình bày trên lớp 

Buổi 
5 (4 
tiết) 

Quản lý vận chuyển 3 Diễn giảng 
và thảo luận 

Đọc trước bài ở 
nhà, nghe giảng và 
thảo luận trên lớp 

Buổi 
6 (4 
tiết) 

Các mối quan hệ hậu cần và các dịch vụ của 
bên thứ ba 

3 Diễn giảng 
và thảo luận 

Đọc trước bài ở 
nhà, nghe giảng và 
thảo luận trên lớp 

Buổi 
7 (4 
tiết) 

Vai trò của thông tin trong SCM 
Mô hình tham khảo các hoạt động chuỗi 
cung ứng (Supply Chain Operation 
Reference model = SCOR) 

4 Diễn giảng, 
thảo luận và 

bài tập 
nhóm 

Đọc trước bài ở 
nhà, nghe giảng và 
thảo luận trên lớp, 
làm bài tập nhóm 
ở nhà và trên lớp, 
chuẩn bị báo cáo 
và ở nhà trình bày 

trên lớp 
Buổi 
8 (2 
tiết) 

Mô hình tham khảo các hoạt động chuỗi 
cung ứng (Supply Chain Operation 
Reference model = SCOR) (tiếp) 

5 Diễn giảng, 
thảo luận và 

bài tập 
nhóm 

Đọc trước bài ở 
nhà, nghe giảng và 
thảo luận trên lớp, 
làm bài tập nhóm 
ở nhà và trên lớp, 
chuẩn bị báo cáo 
và ở nhà trình bày 

trên lớp 
 
 

 

 

10. Kiểm tra và Đánh giá: 
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TT. Hình thức kiểm tra, 
đánh giá 

Mô tả Nhằm đạt 
KQHT 

Trọng số 
(%) 

Thời điểm

1 Bài tập về nhà và trình 
bày trên lớp 

Các bài tập được giao mỗi buổi, 
học viên làm trên lớp và ở nhà cá 
nhân hoặc/và theo nhóm, trình 
bày, thảo luận và bảo vệ trước lớp 
ở buổi tiếp theo. Tất cả các bài tập 
được sửa, góp ý và học viên hoàn 
thiện nộp GV trong vòng 1 tuần 
sau khi kết thúc lịch học. 

1, 2, 4, 5 30 Hàng buổi

2 Thi kết thúc học phần Tự luận, trong phạm vi các chủ đề 
1-5 

1, 2, 3, 4, 5 70  

 

11. Yêu cầu đối với học viên: 

 - Tham dự ít nhất 80% số tiết lý thuyết của học phần; 

- Tích cực trao đổi trong giờ học; 

- Có đủ các điểm đánh giá quá trình; 

- Làm việc độc lập đối với những nhiệm vụ được giao cho cá nhân thực hiện; 

- Có trách nhiệm trong làm việc nhóm. 
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Họ và tên Chức danh, học vị Chữ ký 
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