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1. THÔNG TIN CHUNG (General information)

Tên khóa luận (tiếng Việt): Báo cáo nghiên cứu khoa học
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Mã môn học: 22222
Thuộc khối kiến thức: Chuyên ngành
Khoa/Bộ môn phụ trách: Quản trị - Kinh tế quốc tế
Giảng viên phụ trách: ThS. Phan Đặng Ngọc Yến Vân

Email: vanpdny@lhu.edu.vn
Giảng viên tham gia hướng dẫn: Tất cả các giảng viên ngành Quản trị

kinh doanh
Số tín chỉ: 10
Tính chất của môn Bắt buộc đối với sinh viên ngành
Môn học tiên quyết: Không
Môn học trước: Không 



2. MÔ TẢ BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHOA HỌC (Description of the 

executive Scientific research report

Nghiên cứu khoa học (NCKH) là một hoạt động xã hội, hướng vào việc tìm

kiếm những điều mà khoa học chưa biết: hoặc là phát hiện bản chất sự vật, phát

triển nhận thức khoa học về thế giới; hoặc là sáng tạo phương pháp mới và phương

tiện kĩ thuật mới để cải tạo thế giới,… sau đó viết bài và báo cáo với hội đồng

giảng viên về những kiến thức, kỹ năng, khuyến nghị được học trong suốt quá trình

nghiên cứu và thực tập, đồng thời cũng cho thấy được thái độ của sinh viên khi tiếp

cận với công việc và khuyến nghị giải quyết các vấn đề thực tế.

3. CHUẨN ĐẦU RA BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHOA HỌC (The learning 

outcomes of Scientific research report)

CĐRMH
CĐR của

chương trình
Mô tả CĐRMH

CO1 PLO2 (4)

Đánh  giá  được  những  ảnh  hưởng  của

việc  thay  đổi,  biến  động  trong môi

trường nghiên cứu thực tập.

CO2 PLO3 (4)
Phân tích  được các  vấn đề  của  doanh

nghiệp.

CO3 PLO6 (5)

Thực  thi giải quyết các vấn đề  khuyến

nghị  của quá trình thực tập và nghiên

cứu.

CO4 PLO7 (5)

Truyền đạt được ý tưởng bản thân thông

qua  ngôn  ngữ,  hình  ảnh  và  văn  bản

trong nội dung báo cáo nghiên cứu khoa

học.

CO5 PLO8 (4)

Thể hiện đạo đức nghề nghiệp và trách

nhiệm bản thân trong suốt quá trình thực

tập tốt nghiệp.



4. NỘI DUNG, KẾ HOẠCH HƯỚNG DẪN (Content, guide plan)

Buổi
hướng

dẫn
(2 tiết)

Nội dung CĐRMH
Hoạt động
dạy và học

Hoạt động
đánh giá

1

CHƯƠNG 1: GIỚI 

THIỆU 

1.1 Lý do nghiên cứu

CO1

Dạy: GV hướng 
dẫn sinh viên cách 
thu thập thông tin 
về doanh nghiệp
Học ở lớp:
- Trao đổi những 
vấn đề chưa rõ 
hoặc chưa hiểu 
trong buổi hướng 
dẫn
Học ở nhà:
- Sinh viên viết 
theo các thông tin 
đã thu thập được 
tại doanh nghiệp.

A1.1 Tham 
gia buổi 
hướng dẫn 
ban đầu. 

2 1.2 Trình bày vấn đề 

nghiên cứu

CO1 Dạy: GV hướng 
dẫn sinh viên cách 
thu thập thông tin 
về doanh nghiệp
Học ở lớp:
- Trao đổi những 
vấn đề chưa rõ 
hoặc chưa hiểu 
trong buổi hướng 
dẫn;
Học ở nhà:
- Sinh viên viết 
theo các thông tin 
đã thu thập được 
tại doanh nghiệp.

A1.2 Tham 
gia buổi 
hướng dẫn 
và hoàn 
thành các 
nội dung đã 
được hướng
dẫn trước 
đó và đưa 
những câu 
hỏi về mục 
1.2 



- Chuẩn bị các nội 
dung tiếp theo để 
GV hướng dẫn ở 
các buổi sau.

3

1.3  Mục  tiêu  nghiên

cứu  và  câu  hỏi  nghiên

cứu

CO2

Dạy: GV hướng 
dẫn sinh viên cách 
thu thập thông tin 
về doanh nghiệp
Học ở lớp:
- Trao đổi những 
vấn đề chưa rõ 
hoặc chưa hiểu 
trong buổi hướng 
dẫn;
Học ở nhà:
- Sinh viên viết 
theo các thông tin 
đã thu thập được 
tại doanh nghiệp
- Chuẩn bị các nội 
dung tiếp theo để 
GV hướng dẫn ở 
các buổi sau.

A1.3 Tham 
gia buổi 
hướng dẫn 
và hoàn 
thành các 
nội dung đã 
được hướng
dẫn trước 
đó và đưa 
những câu 
hỏi về mục 
1.3

4

1.4 Định nghĩa các khái

niệm quan trọng của đề

tài

CO2

Dạy: GV hướng 
dẫn sinh viên cách 
thu thập thông tin 
về doanh nghiệp
Học ở lớp:
- Trao đổi những 
vấn đề chưa rõ 
hoặc chưa hiểu 
trong buổi hướng 
dẫn;

A1.4 Tham 
gia buổi 
hướng dẫn 
và hoàn 
thành các 
nội dung đã 
được hướng
dẫn trước 
đó và đưa 
những câu 



Học ở nhà:
- Sinh viên viết 
theo các thông tin 
đã thu thập được 
tại doanh nghiệp
- Chuẩn bị các nội 
dung tiếp theo để 
GV hướng dẫn ở 
các buổi sau.

hỏi về mục 
1.4 

5

CHƯƠNG 2: TỔNG 

QUAN VỀ CƠ SỞ LÝ 

LUẬN 

2.1 Sự quan trọng của 

câu hỏi được hỏi

CO3

Dạy: GV hướng 
dẫn sinh viên cách 
thu thập thông tin 
về doanh nghiệp
Học ở lớp:
- Trao đổi những 
vấn đề chưa rõ 
hoặc chưa hiểu 
trong buổi hướng 
dẫn;
Học ở nhà:
- Sinh viên viết 
theo các thông tin 
đã thu thập được 
tại doanh nghiệp
- Chuẩn bị các nội 
dung tiếp theo để 
GV hướng dẫn ở 
các buổi sau.

A2.1 Tham 
gia buổi 
hướng dẫn 
và hoàn 
thành các 
nội dung đã 
được hướng
dẫn trước 
đó và đưa 
những câu 
hỏi về mục 
2.1

6 2.2 Tình trạng hiện tại 
của chủ đề nghiên cứu 
(Trong và ngoài nước) 

CO3 Dạy: GV hướng 
dẫn sinh viên cách 
thu thập thông tin 
về doanh nghiệp
Học ở lớp:
- Trao đổi những 
vấn đề chưa rõ 
hoặc chưa hiểu 
trong buổi hướng 

A2.2 Tham 
gia buổi 
hướng dẫn 
và hoàn 
thành các 
nội dung đã 
được hướng
dẫn trước 
đó và đưa 



dẫn;
Học ở nhà:
- Sinh viên viết 
theo các thông tin 
đã thu thập được 
tại doanh nghiệp
- Chuẩn bị các nội 
dung tiếp theo để 
GV hướng dẫn ở 
các buổi sau.

những câu 
hỏi về mục 
2.2

7

2.3 Mối liên hệ giữa cơ

sở  lý  luận  và  vấn  đề

nghiên cứu

CO3

Dạy: GV hướng 
dẫn sinh viên cách 
thu thập thông tin 
về doanh nghiệp và
sửa chữa những sai
sót.
Học ở lớp:
- Trao đổi những 
vấn đề chưa rõ 
hoặc chưa hiểu 
trong buổi hướng 
dẫn;
Học ở nhà:
- Sinh viên viết 
theo các thông tin 
đã thu thập được 
tại doanh nghiệp
- Chuẩn bị các nội 
dung tiếp theo để 
GV hướng dẫn ở 
các buổi sau.

A2.3 Tham 
gia buổi 
hướng dẫn 
và hoàn 
thành các 
nội dung đã 
được hướng
dẫn trước 
đó và đưa 
những câu 
hỏi về mục 
2.3

8 2.4 Các tác giả chính 

trong lĩnh vực và vấn 

đề tranh luận của họ 

CO3 Dạy: GV hướng 
dẫn sinh viên cách 
thu thập thông tin 
về doanh nghiệp và
sửa chữa những sai
sót.

A2.4 Tham 
gia buổi 
hướng dẫn 
và hoàn 
thành các 
nội dung đã 



Học ở lớp:
- Trao đổi những 
vấn đề chưa rõ 
hoặc chưa hiểu 
trong buổi hướng 
dẫn;
Học ở nhà:
- Sinh viên viết 
theo các thông tin 
đã thu thập được 
tại doanh nghiệp
- Chuẩn bị các nội 
dung tiếp theo để 
GV hướng dẫn ở 
các buổi sau.

được hướng
dẫn trước 
đó và đưa 
những câu 
hỏi về mục 
2.4

9

2.5  Phác  thảo  khung
xương của phần cơ sở
lý luận

CO3

Dạy: GV hướng 
dẫn sinh viên cách 
thu thập thông tin 
về doanh nghiệp và
sửa chữa những sai
sót.
Học ở lớp:
- Trao đổi những 
vấn đề chưa rõ 
hoặc chưa hiểu 
trong buổi hướng 
dẫn;
Học ở nhà:
- Sinh viên viết 
theo các thông tin 
đã thu thập được 
tại doanh nghiệp
- Chuẩn bị các nội 
dung tiếp theo để 
GV hướng dẫn ở 
các buổi sau.

A2.5 Tham 
gia buổi 
hướng dẫn 
và hoàn 
thành các 
nội dung đã 
được hướng
dẫn trước 
đó và đưa 
những câu 
hỏi về mục 
2.5

10 2.6 Các giả thuyết CO3 Dạy: GV hướng A2.6 Tham 



dẫn sinh viên cách 
thu thập thông tin 
về doanh nghiệp và
sửa chữa những sai
sót.
Học ở lớp:
- Trao đổi những 
vấn đề chưa rõ 
hoặc chưa hiểu 
trong buổi hướng 
dẫn;
Học ở nhà:
- Sinh viên viết 
theo các thông tin 
đã thu thập được 
tại doanh nghiệp
- Chuẩn bị các nội 
dung tiếp theo để 
GV hướng dẫn ở 
các buổi sau.

gia buổi 
hướng dẫn 
và hoàn 
thành các 
nội dung đã 
được hướng
dẫn trước 
đó và đưa 
những câu 
hỏi về mục 
2.6

11 CHƯƠNG 3: PHƯƠNG 
PHÁP NGHIÊN CỨU/ 
THIẾT KẾ NGHIÊN 
CỨU
3.1 Phương pháp 
nghiên cứu nào sẽ được
sử dụng: Phương pháp 
định tính, định lượng…

CO4 Dạy: GV hướng 
dẫn sinh viên cách 
thu thập thông tin 
về doanh nghiệp và
sửa chữa những sai
sót.
Học ở lớp:
- Trao đổi những 
vấn đề chưa rõ 
hoặc chưa hiểu 
trong buổi hướng 
dẫn;
Học ở nhà:
- Sinh viên viết 
theo các thông tin 
đã thu thập được 

A3.1 Tham 
gia buổi 
hướng dẫn 
và hoàn 
thành các 
nội dung đã 
được hướng
dẫn trước 
đó và đưa 
những câu 
hỏi về mục 
3.1



tại doanh nghiệp
- Chuẩn bị các nội 
dung tiếp theo để 
GV hướng dẫn ở 
các buổi sau.

12 3.2 Mô hình nghiên cứu CO4

Dạy: GV hướng 
dẫn sinh viên cách 
thu thập thông tin 
về doanh nghiệp và
sửa chữa những sai
sót.
Học ở lớp:
- Trao đổi những 
vấn đề chưa rõ 
hoặc chưa hiểu 
trong buổi hướng 
dẫn;
Học ở nhà:
- Sinh viên viết 
theo các thông tin 
đã thu thập được 
tại doanh nghiệp
- Chuẩn bị các nội 
dung tiếp theo để 
GV hướng dẫn ở 
các buổi sau.

A3.2 Tham 
gia buổi 
hướng dẫn 
và hoàn 
thành các 
nội dung đã 
được hướng
dẫn trước 
đó và đưa 
những câu 
hỏi về mục 
3.2

13 3.3  Định  nghĩa  tất  cả  các

biến trong nghiên cứu

CO4 Dạy: GV hướng 
dẫn sinh viên cách 
thu thập thông tin 
về doanh nghiệp và
sửa chữa những sai
sót.
Học ở lớp:
- Trao đổi những 
vấn đề chưa rõ 
hoặc chưa hiểu 
trong buổi hướng 

A3.3 Tham 
gia buổi 
hướng dẫn 
và hoàn 
thành các 
nội dung đã 
được hướng
dẫn trước 
đó và đưa 
những câu 
hỏi về mục 



dẫn;
Học ở nhà:
- Sinh viên viết 
theo các thông tin 
đã thu thập được 
tại doanh nghiệp
- Chuẩn bị các nội 
dung tiếp theo để 
GV hướng dẫn ở 
các buổi sau.

3.3

14

3.4 Độ tin cậy và tính 

khả thi của tất cả các 

công cụ

CO5

Dạy: GV hướng 
dẫn sinh viên cách 
thu thập thông tin 
về doanh nghiệp và
sửa chữa những sai
sót.
Học ở lớp:
- Trao đổi những 
vấn đề chưa rõ 
hoặc chưa hiểu 
trong buổi hướng 
dẫn;
Học ở nhà:
- Sinh viên viết 
theo các thông tin 
đã thu thập được 
tại doanh nghiệp
- Chuẩn bị các nội 
dung tiếp theo để 
GV hướng dẫn ở 
các buổi sau.

A3.4 Tham 
gia buổi 
hướng dẫn 
và hoàn 
thành các 
nội dung đã 
được hướng
dẫn trước 
đó và đưa 
những câu 
hỏi về mục 
3.4

15 3.5  Đối  tượng  nghiên

cứu

CO5 Dạy: GV hướng 
dẫn sinh viên cách 
thu thập thông tin 
về doanh nghiệp và
sửa chữa những sai
sót.

A3.5 Tham 
gia buổi 
hướng dẫn 
và hoàn 
thành các 
nội dung đã 



Học ở lớp:
- Trao đổi những 
vấn đề chưa rõ 
hoặc chưa hiểu 
trong buổi hướng 
dẫn;
Học ở nhà:
- Sinh viên viết 
theo các thông tin 
đã thu thập được 
tại doanh nghiệp
- Chuẩn bị các nội 
dung tiếp theo để 
GV hướng dẫn ở 
các buổi sau.

được hướng
dẫn trước 
đó và đưa 
những câu 
hỏi về mục 
3.5

16 3.6 Mẫu nghiên cứu CO5

Dạy: GV hướng 
dẫn sinh viên cách 
thu thập thông tin 
về doanh nghiệp và
sửa chữa những sai
sót.
Học ở lớp:
- Trao đổi những 
vấn đề chưa rõ 
hoặc chưa hiểu 
trong buổi hướng 
dẫn;
Học ở nhà:
- Sinh viên viết 
theo các thông tin 
đã thu thập được 
tại doanh nghiệp
- Chuẩn bị các nội 
dung tiếp theo để 
GV hướng dẫn ở 
các buổi sau.

A3.6 Tham 
gia buổi 
hướng dẫn 
và hoàn 
thành các 
nội dung đã 
được hướng
dẫn trước 
đó và đưa 
những câu 
hỏi về mục 
3.6

17 3.7  Kế hoạch thu thập CO5 Dạy: GV hướng A3.7 Tham 



dữ liệu

dẫn sinh viên cách 
thu thập thông tin 
về doanh nghiệp và
sửa chữa những sai
sót.
Học ở lớp:
- Trao đổi những 
vấn đề chưa rõ 
hoặc chưa hiểu 
trong buổi hướng 
dẫn;
Học ở nhà:
- Sinh viên viết 
theo các thông tin 
đã thu thập được 
tại doanh nghiệp
- Chuẩn bị các nội 
dung tiếp theo để 
GV hướng dẫn ở 
các buổi sau.

gia buổi 
hướng dẫn 
và hoàn 
thành các 
nội dung đã 
được hướng
dẫn trước 
đó và đưa 
những câu 
hỏi về mục 
3.7

18

CHƯƠNG  4:  Ý

NGHĨA VÀ HẠN CHẾ

CỦA NGHIÊN CỨU

CO5

Dạy: GV hướng 
dẫn sinh viên cách 
thu thập thông tin 
về doanh nghiệp và
sửa chữa những sai
sót.
Học ở lớp:
- Trao đổi những 
vấn đề chưa rõ 
hoặc chưa hiểu 
trong buổi hướng 
dẫn;
Học ở nhà:
- Sinh viên viết 
theo các thông tin 
đã thu thập được.

A4 Tham 
gia buổi 
hướng dẫn 
và hoàn 
thành các 
nội dung cả 
3 chương, 
đồng thời 
được sự 
thông qua 
của GVHD 
để được báo
cáo trước 
Hội đồng 
khoa học.

19 CHƯƠNG  5:  KẾT CO5 Dạy: GV hướng A5 Tham 
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dẫn sinh viên cách 
thu thập thông tin 
về doanh nghiệp và
sửa chữa những sai
sót.
Học ở lớp:
- Trao đổi những 
vấn đề chưa rõ 
hoặc chưa hiểu 
trong buổi hướng 
dẫn;
Học ở nhà:
- Sinh viên viết 
theo các thông tin 
đã thu thập được.

gia buổi 
hướng dẫn 
và hoàn 
thành các 
nội dung cả 
3 chương, 
đồng thời 
được sự 
thông qua 
của GVHD 
để được báo
cáo trước 
Hội đồng 
khoa học.

20
TÀI  LIỆU  THAM

KHẢO
CO5

Dạy: GV hướng 
dẫn sinh viên cách 
thu thập thông tin 
về doanh nghiệp và
sửa chữa những sai
sót.
Học ở lớp:
- Trao đổi những 
vấn đề chưa rõ 
hoặc chưa hiểu 
trong buổi hướng 
dẫn;
Học ở nhà:
- Sinh viên viết 
theo các thông tin 
đã thu thập được.

Tham gia 
buổi hướng 
dẫn và hoàn
thành các 
nội dung cả 
3 chương, 
đồng thời 
được sự 
thông qua 
của GVHD 
để được báo
cáo trước 
Hội đồng 
khoa học.

5. ĐÁNH GIÁ BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHOA HỌC (Assessment of the 

executive Scientific research report)

Thành phần đánh giá CĐRMH Tỷ lệ (%)
A1. Báo cáo nghiên cứu khoa học CO1, CO2, CO3, 100%



trước Hội đồng khoa học. CO4, CO5, CO6

6. QUY ĐỊNH CỦA BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHOA HỌC (Regulations of 

the Scientific research report)

- Dự lớp hướng dẫn của giảng viên: đầy đủ các buổi theo quy định của nhà 

trường.

- Sinh viên phải tuân thủ nội quy, quy định về việc thực tập tại doanh nghiệp

hoặc các tổ chức khác.

- Hoàn thành cuốn báo cáo thực tập tốt nghiệp và bản tóm tắt để báo cáo tại 

Hội đồng.
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