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QUY ĐỊNH 
Chuẩn đầu ra các ngành, nghề đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 166 /QĐ-CĐDLVT ngày 10 tháng 8 năm 2020 

của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Du lịch Vũng Tàu)  
 
 

I.  
QUY ĐỊNH 

CHUẨN ĐẦU RA TRÌNH ĐỘ ĐỘ CAO ĐẲNG 
NGÀNH, NGHỀ: QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN 

 

1. Giới thiệu chung về ngành, nghề 
 

Qu�n trị khách sạn trình độ cao đẳng là ngành, nghề qu�n lý tr�c ti�p, hàng 
ngày các bộ phận tr�c ti�p và gián ti�p ph�c v� khách du lịch trong khách sạn 
như: Buồng, lễ tân, nhà hàng, ch� bi�n m�n ăn, k� toán, kinh doanh và ti�p thị, 
nhân s�, an ninh, kỹ thuật..., đ�p �ng yêu cầu bậc 5 trong Khung trình độ quốc 
gia Vi�t Nam. 

Các công vi�c của ngành, nghề chủ y�u được th�c hi�n tại các bộ phận 
trong khách sạn hoặc c�c cơ sở kinh doanh lưu trú nên môi trường v� điều ki�n 
làm vi�c thuận lợi, đ�m b�o an toàn - v� sinh và s�c khỏe. Cường độ làm vi�c 
không cao nhưng chịu áp l�c lớn về thời gian ph�c v� và yêu cầu đ�m b�o s� 
h�i l�ng đa dạng của khách du lịch. 

Để th�c hi�n tốt các nhi�m v�, cần ph�i đ�m b�o c�c điều ki�n làm vi�c 
thi�t y�u như: ki�n trúc nhà cửa và quy hoạch mặt bằng khách sạn hợp lý, các 
loại thi�t bị, d�ng c� phù hợp với tiêu chu�n của từng công vi�c; các phần mềm 
qu�n trị; h� thống thông tin liên lạc tốt; v� c� c�c quy định nội bộ về tiêu chu�n 
cung c�p dịch v� và qu�n lý. 

Để hành nghề, người lao động ph�i có s�c khỏe tốt, có ngoại hình phù hợp, 
đạo đ�c nghề nghi�p tốt, c� đủ ki�n th�c chuyên môn và kỹ năng nghề đ�p �ng 
với vị trí công vi�c. Ngoài ra, cần ph�i thường xuyên học tập để nâng cao kh� 
năng giao ti�p bằng ngoại ngữ, mở rộng ki�n th�c xã hội; rèn luy�n tính c�n 
thận, chi ti�t, rõ ràng; xây d�ng ý th�c nghề và s� say mê nghề. 

Khối lượng ki�n th�c: 1.980 giờ. 
 

2. Kiến thức 
 

- X�c định được các ki�n th�c cơ b�n về chính trị, pháp luật v� văn h�a xã 
hội phù hợp với chuyên ng�nh như: Luật du lịch, Luật b�o v� môi trường, Ph�p 
luật trong kinh doanh, Luật kinh t�...; 

- Trình b�y được những hiểu bi�t khái quát về ngành du lịch, t�ng quan về 
du lịch và khách sạn nhà hàng; 
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- Mô t� được vị trí, vai trò của lĩnh v�c khách sạn - nhà hàng trong ngành 
du lịch v� đặc trưng của hoạt động v� t�c động của khách sạn - nhà hàng về mặt 
kinh t�, văn h�a, xã hội v� môi trường; 

- Trình b�y được cơ c�u t� ch�c, vị trí, vai trò, ch�c năng, nhi�m v� của 
các bộ phận trong khách sạn; mối quan h� giữa các bộ phận trong khách sạn và 
đề xu�t được các bi�n pháp nâng cao ch�t lượng dịch v� khách sạn; 

- Trình b�y được nguyên lý, quy trình qu�n trị nói chung, qu�n trị quá trình 
điều hành khách sạn, qu�n trị tài chính, qu�n trị nguồn nhân l�c, qu�n trị cơ sở 
vật ch�t và qu�n trị các bộ phận nghi�p v� chuyên môn như: Lễ tân, buồng, �m 
th�c; 

- Mô t� được các quy trình nghi�p v� cơ b�n của khách sạn: nghi�p v� lễ 
tân, nghi�p v� phòng, nghi�p v� nhà hàng, pha ch� th�c uống và ch� bi�n món  
ăn; 

- Mô t� được các quy trình qu�n lý của các bộ phận lễ tân, phòng, nhà 
hàng, b�p; 

- Li�t kê được các loại trang thi�t bị, d�ng c� chủ y�u tại khách sạn và công 
d�ng của chúng; 

- Trình b�y được tiêu chu�n ch�t lượng dịch v� khách sạn và cách th�c 
đ�nh gi� ch�t lượng; 

- Mô t� được quy trình lập k� hoạch, t� ch�c th�c hi�n, giám sát, kiểm tra 
v� đ�nh gi� k�t qu� công vi�c tại các bộ phận của khách sạn; 

- Trình được các nguyên tắc b�o đ�m an ninh, an toàn, gi�i thích được lý do 
ph�i tuân thủ c�c quy định về an ninh, an toàn trong khách sạn để nhận di�n 
được c�c nguy cơ v� bi�n pháp phòng ngừa; 

- Trình b�y được những ki�n th�c cơ b�n về chính trị, văn h�a, xã hội, pháp 
luật, quốc phòng an ninh, giáo d�c thể ch�t theo quy định. 

3. Kỹ năng 
 

- Giao ti�p tốt với khách hàng, phù hợp với yêu cầu ph�c v� khách tại t�t c� 
các vị trí của các bộ phận trong khách sạn như: bộ phận lễ tân, bộ phận buồng, 
nhà hàng hoặc bộ phận y�n ti�c, hội nghị - hội th�o;  

- Chăm s�c kh�ch h�ng v� gi�i quy�t phàn nàn của khách hàng có hi�u qu�;  
- Sử d�ng đúng, an to�n c�c loại trang thi�t bị khách sạn;  
- Th�c hi�n đúng quy trình ph�c v� khách hàng tại các vị trí công vi�c của 

bộ phận lễ tân, buồng, nhà hàng hoặc khu v�c hội nghị, hội th�o theo tiêu chu�n 
của khách sạn; 

 
- Th�c hi�n đúng quy trình qu�n lý tại các vị trí công vi�c của qu�n lý bộ 

phận lễ tân, buồng, nhà hàng theo tiêu chu�n của khách sạn; 
 

- Qu�n lý nhân s�, tài s�n, công c� và tài chính tại các bộ phận lễ tân, 
buồng, nh� h�ng theo đúng tiêu chu�n qui định của khách sạn; 

 
- Th�c hi�n đ�nh gi� năng l�c v� đ�o tạo nhân viên đ�m b�o đ�p �ng được 

yêu cầu của doanh nghi�p; 
- Chủ trì hoặc tham gia xây d�ng được một số k� hoạch của các bộ phận 

như: k� hoạch marketing, k� hoạch nhân s�, k� hoạch mua sắm trang thi�t bị, 
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d�ng c�, k� hoạch t� ch�c hội nghị, hội th�o hoặc s� ki�n; 
- Lập được các loại báo cáo, soạn th�o được văn b�n đối nội, hợp đồng 

thông d�ng của khách sạn - nhà hàng; 
- Ứng d�ng được phần mềm qu�n trị khách sạn trong công vi�c hàng ngày; 
- Phân tích, đ�nh gi� được k�t qu� hoạt động kinh doanh của các bộ phận 

lưu trú, ăn uống, hội nghị, hội th�o và phát hi�n ra được c�c nguyên nhân v� đề 
xu�t được các gi�i pháp nhằm nâng cao k�t qu� hi�u qu� kinh doanh; 

- Sử d�ng công ngh� thông tin cơ b�n theo quy định; khai thác, xử lý, �ng 
d�ng công ngh� thông tin trong công vi�c chuyên môn của ngành, nghề; 

 
- Sử d�ng được ngoại ngữ cơ b�n, đạt bậc 2/6 trong Khung năng l�c ngoại 

ngữ của Vi�t Nam, �ng d�ng được ngoại ngữ vào công vi�c chuyên môn của 
ngành, nghề. 

 

4. Mức độ tự chủ và trách nhiệm 
 

- Có ý th�c t� ch�c kỷ luật, tác phong chuyên nghi�p và tinh thần trách 
nhi�m cao trong công vi�c; 

- Tôn trọng các tiêu chu�n đạo đ�c nghề nghi�p; 
- Thân thi�n, cởi mở, sẵn sàng ph�c v� và b�o đ�m an toàn s�c khỏe, tính 

mạng khách du lịch; 
- Có tinh thần hợp tác làm vi�c nhóm; thi�n chí trong ti�p nhận ý ki�n và 

gi�i quy�t kh� khăn, vướng mắc trong công vi�c; 
- Có ý th�c t� học, t� bồi dưỡng, trau dồi kinh nghi�m để nâng cao trình độ 

chuyên môn nghi�p v�, thích �ng với s� phát triển của th�c tiễn trong lĩnh v�c 
hoạt động dịch v� du lịch; 

- Rèn luy�n kh� năng chịu áp l�c cao trong công vi�c, kh� năng thích �ng, 
linh hoạt trong xử lý tình huống, kh� năng l�m vi�c độc lập và làm vi�c theo 
nhóm; 

- Có ý th�c trách nhi�m trong vi�c sử d�ng, b�o qu�n tài s�n trong quá 
trình tác nghi�p. 

 

5. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp 
Sau khi tốt nghi�p người học c� năng l�c đ�p �ng các yêu cầu tại các vị trí 

vi�c làm của ngành, nghề bao gồm: 
- Lễ tân; 
- Buồng; 
- Nhà hàng; 
- Kinh doanh - ti�p thị; 
- Ph� bar; 
- Ph� b�p; 
- An ninh; 
- Qu�n lý lễ tân; 
- Qu�n lý buồng; 
- Qu�n lý nhà hàng; 
6. Khả năng học tập, nâng cao trình độ 
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- Khối lượng khối lượng ki�n th�c tối thiểu, yêu cầu về năng l�c m� người 
học ph�i đạt được sau khi tốt nghi�p ng�nh, nghề Qu�n trị kh�ch sạn trình độ 
cao đẳng c� thể ti�p t�c ph�t triển ở c�c trình độ cao hơn; 

- Người học sau tốt nghi�p c� năng l�c t� học, t� cập nhật những ti�n bộ 
khoa học công ngh� trong phạm vi ng�nh, nghề để nâng cao trình độ hoặc học 
liên thông lên trình độ cao hơn trong cùng ng�nh nghề hoặc trong nh�m ng�nh 
nghề hoặc trong cùng lĩnh v�c đ�o tạo. 
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II.  
QUY ĐỊNH  

CHUẨN ĐẦU RA TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG  
NGÀNH, NGHỀ: QUẢN TRỊ LỄ TÂN 

1. Giới thiệu chung về ngành, nghề 
 

Qu�n trị lễ tân trình độ cao đẳng là ngành, nghề tr�c ti�p th�c hi�n, qu�n l�, 
điều hành bộ phận tiền s�nh tại c�c cơ sở lưu trú du lịch, đ�p �ng yêu cầu bậc 5 
trong Khung trình độ quốc gia Vi�t Nam. 

 
C�c công vi�c của ng�nh, nghề chủ y�u được th�c hi�n tại cơ sở lưu trú du 

lịch trong điều ki�n v� môi trường l�m vi�c đa dạng, phong phú tr�i rộng c� về mặt 
không gian v� thời gian; thường xuyên c� s� giao ti�p với kh�ch du lịch, c�c nh� 
cung c�p dịch v� v� c�c đối t�c kh�c. C�c công vi�c trong nghề chủ y�u được ti�n 
h�nh l�m vi�c độc lập v� l�m vi�c theo nh�m tại bộ phận tiền s�nh. Để h�nh nghề 
người lao động ph�i đ�p �ng c�c yêu cầu về s�c khỏe, c� ngoại hình cân đối 
(không dị hình, dị tật, không n�i ngọng, n�i lắp, không mắc b�nh truyền nhiễm,c� 
chiều cao), c� kỹ năng giao ti�p tốt, trang ph�c gọn g�ng, sạch sẽ; Có ki�n th�c 
nghi�p v� v� ngoại ngữ; sử d�ng tốt ti�ng Anh ph� thông v� ti�ng Anh chuyên 
ng�nh kh�ch sạn du lịch v� một số ngoại ngữ kh�c; sử d�ng th�nh thạo tin học ph� 
thông v� tin học chuyên ng�nh; c� đạo đ�c nghề nghi�p (thật th�, trung th�c, cởi 
mở, hi�u kh�ch…). 

Khối lượng ki�n th�c: 1.980 giờ. 
 

2. Kiến thức 
 

- Đọc hiểu đúng c�c quy định, văn b�n ph�p quy của ng�nh du lịch v� c�c 
cơ quan qu�n l� liên quan đ�n kh�ch v� kinh doanh kh�ch sạn; nắm vững nội 
quy, quy ch� qu�n l� của kh�ch sạn, nội quy đối với người lao động trong kh�ch 
sạn, trong bộ phận lễ tân; 

- Trình bày được c�c quy trình nghi�p v� cơ b�n: Chu�n bị ca l�m vi�c, 
nhận đặt buồng, đăng k� kh�ch sạn, ph�c v� kh�ch lưu trú, thanh to�n v� tr� 
buồng, đ�p �ng c�c yêu cầu kh�c của kh�ch; 

- Nhận di�n tầm quan trọng của vi�c lập k� hoạch, t� ch�c th�c hi�n, gi�m 
s�t, kiểm tra v� đ�nh gi� k�t qu� công vi�c tại bộ phận tiền s�nh; 

- Gi�i thích được tiêu chu�n ch�t lượng ph�c v� kh�ch v� c�ch th�c đ�nh 
gi� ch�t lượng, đề xu�t c�c bi�n ph�p nâng cao ch�t lượng; 

- Trình b�y được những ki�n th�c cơ b�n về chính trị, văn h�a, xã hội, pháp 
luật, quốc phòng an ninh, giáo d�c thể ch�t theo quy định. 

3. Kỹ năng 
- Th�c hi�n quy trình nhận nhận đặt buồng cho kh�ch đúng tiêu chu�n theo 

quy định tại c�c cơ sở lưu trú; 

- Th�c hi�n quy trình đăng k� lưu trú cho kh�ch đúng tiêu chu�n theo quy 

định tại c�c cơ sở lưu trú; 
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- Th�c hi�n quy trình ph�c v� kh�ch lưu trú cho kh�ch đúng tiêu chu�n 

theo quy định tại c�c cơ sở lưu trú; 

- Th�c hi�n quy trình thanh to�n v� tr� buồng cho kh�ch đúng tiêu chu�n 

theo quy định tại c�c cơ sở lưu trú; 

 

- Gi�i quy�t c�c yêu cầu kh�c của kh�ch đúng tiêu chu�n theo quy định tại 

c�c cơ sở lưu trú; 

- Phối hợp hi�u qu� với c�c bộ phận kh�c tại cơ sở lưu trú trong qu� trình 

ph�c v� kh�ch; 

- Sử d�ng, vận h�nh đúng, an to�n c�c loại trang thi�t bị tại bộ phận tiền s�nh; 

- Qu�n l� v� t� ch�c điều h�nh c�c công vi�c liên quan tại bộ phận tiền s�nh; 

- Đ�nh gi� được k�t qu� hoạt động kinh doanh của c�c bộ phận, c� nhân c� 

liên quan đ�n qu� trình ph�c v� kh�ch v� c� thể đề xu�t được c�c gi�i ph�p 

nhằm nâng cao hi�u qu� kinh doanh; 

- Đ�nh gi� được ch�t lượng, hi�u qu� l�m vi�c của nhân viên bộ phận Lễ tân; 

- Xây d�ng k� hoạch tuyển d�ng, định hướng ph�t triển nguồn nhân l�c bộ 

phận Lễ tân đ�p �ng yêu cầu công vi�c; 

- Lập b�o c�o, soạn th�o được một số loại hợp đồng, k� k�t hợp đồng với 

khách hàng; 

- Sử d�ng công ngh� thông tin cơ b�n theo quy định; khai thác, xử lý, �ng 

d�ng công ngh� thông tin trong công vi�c chuyên môn của ngành, nghề; 

- Sử d�ng được ngoại ngữ cơ b�n, đạt bậc 2/6 trong Khung năng l�c ngoại 

ngữ của Vi�t Nam, �ng d�ng được ngoại ngữ vào công vi�c chuyên môn của 

ngành, nghề. 
4. Mức độ tự chủ và trách nhiệm 

 

- L�m vi�c độc lập hoặc theo nh�m trong bộ phận tiền s�nh của c�c cơ sở 
lưu trú du lịch đạt k�t qu�; 

- Yêu nghề, c� � th�c t� ch�c kỷ luật, t�c phong chuyên nghi�p v� tinh thần 
tr�ch nhi�m cao trong công vi�c; 

- Linh hoạt, chủ động trong mọi vị trí công t�c của cơ sở lưu trú; 
- Áp d�ng th�c hi�n du lịch c� tr�ch nhi�m với môi trường v� xã hội. 
5. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp 
Sau khi tốt nghi�p người học c� năng l�c đ�p �ng các yêu cầu tại các vị trí 

vi�c làm của ngành, nghề bao gồm: 

- Đ�n ti�p kh�ch tại c�c cơ sở lưu trú du lịch; 

- Đặt buồng tại c�c cơ sở lưu trú du lịch; 

- Hỗ trợ h�nh l� tại c�c cơ sở lưu trú du lịch; 

- Hỗ trợ thông tin cho kh�ch tại c�c cơ sở lưu trú du lịch; 

- Kiểm to�n đêm tại c�c cơ sở lưu trú du lịch; 

- Gi�m s�t hoạt động lễ tân tại c�c cơ sở lưu trú du lịch; 
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- Qu�n l� hoạt động lễ tân tại c�c cơ sở lưu trú du lịch. 
6. Khả năng học tập, nâng cao trình độ 
- Khối lượng ki�n th�c tối thiểu, yêu cầu về năng l�c m� người học ph�i 

đạt được sau khi tốt nghi�p ng�nh, nghề Qu�n trị lễ tân trình độ cao đẳng c� thể 
ti�p t�c ph�t triển ở c�c trình độ cao hơn; 

- Người học sau tốt nghi�p c� năng l�c t� học, t� cập nhật những ti�n bộ 
khoa học công ngh� trong phạm vi ng�nh, nghề để nâng cao trình độ hoặc học 
liên thông lên trình độ cao hơn trong cùng ng�nh nghề hoặc trong nh�m ng�nh 
nghề hoặc trong cùng lĩnh v�c đ�o tạo. 
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III.  
QUY ĐỊNH 

CHUẨN ĐẦU RA TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG 
NGÀNH, NGHỀ: QUẢN TRỊ NHÀ HÀNG 

1. Giới thiệu chung về ngành, nghề 
 

Qu�n trị nh� h�ng trình độ cao đẳng l� ng�nh, nghề chuyên t� ch�c, qu�n l� 
v� điều h�nh c�c hoạt động trong kinh doanh nh� h�ng v� ph�c v� kh�ch ăn 
uống tại c�c nh� h�ng, kh�ch sạn, khu du lịch, resort cao c�p v� c�c cơ sở kinh 
doanh ăn uống với c�c hình th�c ph�c v� đa dạng phong phú, đ�p �ng yêu cầu 
bậc 5 trong Khung trình độ quốc gia Vi�t Nam. 

 

Người l�m nghề qu�n trị nh� h�ng c� c�c nhi�m v�: chu�n bị ph�c v�, ph�c 
v� kh�ch theo th�c đơn đặt trước (set menu); ph�c v� kh�ch ăn chọn m�n (À la 
carté), ph�c v� kh�ch ăn t� chọn (buffet), ph�c v� ti�c (banquet), ph�c v� hội 
nghị, hội th�o, ph�c v� kh�ch ăn tại buồng nghỉ (room service), t� ch�c ph�c v� 
c�c hình th�c ăn uống kh�c: ngo�i trời, catering, pha ch� v� ph�c v� đồ uống, 
chăm s�c kh�ch h�ng, v� sinh, an to�n, an ninh trong hoạt động kinh doanh nh� 
h�ng, qu�n trị marketing nh� h�ng, qu�n trị nhân l�c nh� h�ng, qu�n trị cơ sở vật 
ch�t, kỹ thuật nh� h�ng, qu�n trị ch�t lượng dịch v� nh� h�ng, qu�n trị t�i chính 
nh� h�ng, học tập rèn luy�n, nâng cao trình độ giao ti�p ngoại ngữ đặc bi�t Anh 
văn c�c ngoại ngữ kh�c. 

 

Người lao động c� thể l�m vi�c trong c�c nh� h�ng thuộc c�c kh�ch sạn, 
khu resort, khu nghỉ dưỡng du lịch từ 1 đ�n 5 sao hoặc c�c nh� h�ng độc lập với 
c�c vị trí từ nhân viên ph�c v� tr�c ti�p, trưởng nh�m nghi�p v�, trưởng ca, 
qu�n l� v� c�c vị trí kh�c trong nh� h�ng. Trong công vi�c c� thể ti�n h�nh độc 
lập hoặc phối hợp theo nh�m tùy theo yêu cầu c� thể của công vi�c cũng như 
loại hình nh� h�ng, loại hình ph�c v�. 

 

Để h�nh nghề người lao động ph�i đ�p �ng c�c yêu cầu về s�c khỏe, c� 
ngoại hình phù hợp, đủ ki�n th�c v� hiểu bi�t chuyên môn, c� kh� năng giao ti�p 
�ng xử trong qu� trình ph�c v�, c� đạo đ�c nghề nghi�p, c� kh� năng t� ch�c v� 
th�c hi�n c�c nhi�m v� của nghề Qu�n trị nh� h�ng. 

 

Khối lượng ki�n th�c: 1.980 giờ. 
 

2. Kiến thức 
 

- X�c định được vị trí, vai tr� của nh� h�ng trong ng�nh Du lịch v� đặc 
trưng của hoạt động nh� h�ng, t�c động của n� đối với kinh t�, văn h�a, xã hội 
v� môi trường;  

- Phân tích được cơ c�u t� ch�c, ch�c năng, nhi�m v� của c�c vị trí vi�c 
l�m trong nh� h�ng; mối quan h� giữa c�c vị trí công vi�c trong nh� h�ng; 

 

- Phân tích được c�c quy trình nghi�p v� tại những vị trí công vi�c của nh� 
h�ng: ph�c v� b�n, pha ch� v� ph�c v� đồ uống, thu ngân, ti�p tân nh� h�ng, 
điều h�nh nh�m ph�c v�, điều h�nh nh�m bar, điều h�nh nh�m ti�c v� qu�n l� 
nhà hàng; 
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- Li�t kê được c�c loại trang thi�t bị, d�ng c� chủ y�u của c�c bộ phận 

trong nh� h�ng v� gi�i thích công d�ng, c�ch sử d�ng của chúng; 
 

- Phân tích được c�c nguyên tắc b�o đ�m an ninh, an to�n, gi�i thích được 
l� do ph�i tuân thủ c�c quy định về an ninh, an to�n trong nh� h�ng để nhận di�n 
được c�c nguy cơ v� bi�n ph�p ph�ng ngừa; 

 
- Mô t� được quy trình lập k� hoạch, t� ch�c th�c hi�n, gi�m s�t, kiểm tra 

v� đ�nh gi� k�t qu� công vi�c tại c�c vị trí điều h�nh nh�m tại nh� h�ng. 
 

- Trình b�y được những ki�n th�c cơ b�n về chính trị, văn h�a, xã hội, pháp 
luật, quốc phòng an ninh, giáo d�c thể ch�t theo quy định. 

 

3. Kỹ năng 
 

- Th�c hi�n đúng quy trình ph�c v� kh�ch h�ng tại c�c vị trí vi�c l�m: ph�c 
v� b�n, pha ch� v� ph�c v� đồ uống, thu ngân, ti�p tân nh� h�ng, điều h�nh 
nh�m ph�c v�, điều h�nh nh�m bar, điều h�nh nh�m ti�c v� qu�n l� nh� h�ng 
theo tiêu chu�n của nh� h�ng;  

- Sử d�ng đúng v� an to�n c�c loại trang thi�t bị, d�ng c� nh� h�ng; 
 

- Xây d�ng được c�c k� hoạch nghi�p v� như: k� hoạch phân công công 
vi�c, k� hoạch nâng c�p chuyên môn nghi�p v�, k� hoạch mua sắm trang thi�t 
bị, d�ng c� cơ b�n; 

 
- Điều h�nh được nh�m l�m vi�c tại c�c vị trí vi�c l�m: ph�c v� nh� h�ng, 

ph�c v� bar, ph�c v� ti�c; 
 

- Xây được được th�c đơn cho kh�ch đo�n, th�c đơn À la carte, th�c đơn 
ti�c, th�c đơn hội nghị; thay đ�i được th�c đơn theo mùa;  

- Gi�m s�t, kiểm tra, đ�nh gi� k�t qu� công vi�c đ�m b�o đúng quy trình v� 
tiêu chu�n tại c�c bộ phận của nh� h�ng; 

 
- Phân tích, đ�nh gi� được k�t qu� hoạt động kinh doanh của c�c bộ phận 

ph� tr�ch v� ph�t hi�n ra được c�c nguyên nhân, đề xu�t được c�c gi�i ph�p 
nhằm nâng cao k�t qu� hi�u qu� kinh doanh; 

 
- L�m được c�c loại mẫu biểu, b�o c�o, văn b�n đối nội, hợp đồng thông 

d�ng của nh� h�ng; 
 

- Hướng dẫn kèm cặp kỹ năng tay nghề cho nhân viên; t� ch�c ôn luy�n 
nâng cao ch�t lượng tay nghề ph�c v� cho nhân viên;  

- Đề xu�t � ki�n, hỗ trợ, tuyển d�ng nhân s� ph�c v� cho nh� h�ng; 
 

- Sử d�ng công ngh� thông tin cơ b�n theo quy định; khai thác, xử lý, �ng 
d�ng công ngh� thông tin trong công vi�c chuyên môn của ngành, nghề.  

- Sử d�ng được ngoại ngữ cơ b�n, đạt bậc 2/6 trong Khung năng l�c ngoại 
ngữ của Vi�t Nam, �ng d�ng được ngoại ngữ vào công vi�c chuyên môn của 
ngành, nghề; 

 

4. Mức độ tự chủ và trách nhiệm 
 

- Ch�p h�nh nghiêm túc nội quy, quy định của nh� h�ng;  
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- Triển khai k� hoạch l�m vi�c, kh� năng t� ch�c công vi�c;  
- Th�c hi�n v� sinh v� an to�n trong qu� trình ph�c v�;  
- Th�c hi�n thao t�c chính x�c v� đúng quy trình;  
- Khích l�, động viên nhân viên ho�n th�nh tốt công vi�c;  
- C� � th�c học tập, rèn luy�n v� nâng cao trình độ chuyên môn;  
- C� � th�c tr�ch nhi�m trong vi�c sử d�ng, b�o qu�n t�i s�n trong kh�ch 

sạn. 
 

5. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp 
 

Sau khi tốt nghi�p người học c� năng l�c đ�p �ng các yêu cầu tại các vị trí 
vi�c làm của ngành, nghề bao gồm: 

 

- Ph�c v� bàn; 
 

- Pha ch� & ph�c v� th�c uống; 
 

- Thu ngân; 
 

- Ti�p tân nhà hàng; 
 

- Điều hành nhóm ph�c v�. 
 

Tại các nhà hàng độc lập hoặc nhà hàng tại khách sạn từ 1 đến 3 sao: 
 

- Điều hành nhóm Bar; 
 

- Điều hành nhóm ti�c; 
 

- Qu�n lý nhà hàng. 
 

6. Khả năng học tập, nâng cao trình độ 
 

- Khối lượng ki�n th�c tối thiểu, yêu cầu về năng l�c m� người học ph�i 
đạt được sau khi tốt nghi�p ng�nh, nghề Qu�n trị nh� h�ng trình độ cao đẳng có 
thể ti�p t�c ph�t triển ở c�c trình độ cao hơn; 

 
- Người học sau tốt nghi�p c� năng l�c t� học, t� cập nhật những ti�n bộ 

khoa học công ngh� trong phạm vi ng�nh, nghề để nâng cao trình độ hoặc học 
liên thông lên trình độ cao hơn trong cùng ng�nh, nghề hoặc trong nh�m ng�nh 
nghề hoặc trong cùng lĩnh v�c đ�o tạo. 
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IV.  
QUY ĐỊNH 

CHUẨN ĐẦU RA TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG 
NGÀNH, NGHỀ: KỸ THUẬT CHẾ BIẾN MÓN ĂN 

 

1. Giới thiệu chung về ngành, nghề 
 

Kỹ thuật ch� bi�n m�n ăn trình độ cao đẳng là ngành, nghề kỹ thuật tr�c 
ti�p ch� bi�n các loại m�n ăn tại các b�p của khách sạn, nhà hàng, đ�p �ng yêu 
cầu bậc 5 trong Khung trình độ quốc gia Vi�t Nam. 

 

Các công vi�c của nghề chủ y�u được th�c hi�n tại bộ phận ch� bi�n món 
ăn (khu v�c nhà b�p) đ�i hỏi yêu cầu cao về ch�t lượng và v� sinh an toàn th�c 
ph�m đối với điều ki�n v� môi trường làm vi�c. Để ti�n hành các công vi�c của 
nghề cần ph�i được trang bị đầy đủ các trang thi�t bị cần thi�t cho quá trình ch� 
bi�n như d�ng c� sơ ch�, ch� bi�n, thi�t bị đun, n�u, v� sinh… Trong công vi�c 
có thể ti�n h�nh độc lập hoặc phối hợp theo nhóm tùy theo yêu cầu c� thể của 
công vi�c cũng như cơ sở ch� bi�n. 

 

Để hành nghề, nhân viên ph�i đ�p �ng yêu cầu về s�c khỏe, có ngoại hình 
phù hợp, đủ ki�n th�c và hiểu bi�t chuyên môn, có kh� năng giao ti�p �ng xử 
trong quá trình s�n xu�t ch� bi�n, c� đạo đ�c nghề nghi�p, có kh� năng t� ch�c 
và th�c hi�n các nhi�m v� của nghề kỹ thuật ch� bi�n m�n ăn. 

 

Khối lượng ki�n th�c: 1.980 giờ. 
 

2. Kiến thức 
 

- Đọc, hiểu đúng công th�c ch� bi�n, yêu cầu c�m quan của c�c m�n ăn ph� 
bi�n; 

 

- Li�t kê được các loại nguyên li�u chính, nguyên li�u ph� và nguyên li�u 
gia vị sử d�ng trong ch� bi�n c�c m�n ăn cơ b�n Á, Âu…; 

 
- Li�t kê được c�c loại trang thi�t bị, d�ng c� chủ y�u ở bộ phận ch� bi�n, 

mô t� được công d�ng v� những điểm cần chú � của chúng khi sử d�ng; 
 

- Phân tích được c�c yêu cầu của c�c quy trình nghi�p v� cơ b�n: Chu�n bị 
ch� bi�n; v� sinh khu v�c ch� bi�n; quy trình ch� bi�n c�c loại nước dùng, m�n 
ăn ch� bi�n từ thịt, rau, h�i s�n; c�c m�n ăn Á, Âu…; 

 
- Trình b�y được tiêu chu�n ch�t lượng dịch v� ăn uống v� c�ch th�c đ�nh 

gi� ch�t lượng. Đề xu�t được các bi�n pháp nâng cao ch�t lượng; 
 

- Trình b�y được nguyên lý, quá trình qu�n trị nói chung, qu�n trị con 
người, tài s�n, tài chính, qu�n trị marketing trong kinh doanh ăn uống; 

 
- Mô t� được quy trình lập k� hoạch, t� ch�c th�c hi�n, giám sát, kiểm tra và 



12 
 

đ�nh gi� k�t qu� công vi�c tại các bộ phận của nh� h�ng, bộ phận ch� bi�n m�n ăn; 
 

- Phân tích được tầm quan trọng của v� sinh, an to�n th�c ph�m v� an to�n 
lao động trong qu� trình ch� bi�n; 

 
- Trình b�y được c�c nguyên tắc đ�m b�o v� sinh an to�n th�c ph�m v� an 

to�n lao động; 
 

- Trình b�y được c�c ki�n th�c b� trợ nghề nghi�p như: T�ng quan du lịch 
khách sạn, xây d�ng th�c đơn, văn h�a �m th�c, sinh l� dinh dưỡng, thương 
ph�m v� an to�n th�c ph�m…; 

 
- Trình b�y được những ki�n th�c cơ b�n về chính trị, văn hóa, xã hội, pháp 

luật, quốc phòng an ninh, giáo d�c thể ch�t theo quy định. 
 

3. Kỹ năng 
 

- Đ�m b�o v� sinh, an to�n, an ninh v� b�o v� môi trường… đ�p �ng nhu 
cầu của kh�ch du lịch; 

 
- Th�c hi�n an to�n lao động, ph�ng ch�y, chữa ch�y trong qu� trình ch� 

bi�n m�n ăn; 
- Qu�n lý và t� ch�c điều hành s�n xu�t kinh doanh tại các b�p trong nhà 

hàng, khách sạn; 
- Th�c hi�n được c�c công vi�c c� liên quan đ�n nghi�p v� ch� bi�n m�n ăn 

như: 
+ Xây d�ng được c�c th�c đơn phù hợp với c�c đối tượng kh�ch c� thể; 
+ Xây d�ng được định m�c ch� bi�n tại bộ phận, mua v� b�o qu�n nguyên 

vật li�u ch� bi�n đúng kỹ thuật; 
+ Th�c hi�n vi�c sơ ch� th�c ph�m, nguyên li�u ch� bi�n theo đúng c�c 

nguyên tắc quy trình kỹ thuật; 
+ Ch� bi�n được c�c m�n ăn chủ y�u để ph�c v� kh�ch trong c�c nh� h�ng; 
+ Phối hợp với bộ phận b�n trong qu� trình ph�c v� kh�ch ăn uống. 
- Th�c hi�n được c�c công vi�c liên quan đ�n qu�n trị nhân l�c, qu�n trị cơ 

sở vật ch�t kỹ thuật, qu�n trị ch�t lượng trong ch� bi�n m�n ăn; 
- Sử d�ng, vận h�nh đúng, an to�n c�c loại trang thi�t bị trong ch� bi�n m�n 

ăn; 
- Phân tích, đ�nh gi� được k�t qu� hoạt động kinh doanh của các bộ phận, 

c� nhân c� liên quan đ�n qu� trình ch� bi�n m�n ăn v� c� thể đề xu�t được các 
gi�i pháp nhằm nâng cao k�t qu� hi�u qu� kinh doanh; 

 
- D� th�o được các loại b�o c�o, tham gia soạn th�o được một số loại hợp 

đồng k� k�t hợp đồng với c�c nh� cung �ng nguyên li�u, th�c ph�m... ; 
- Sử d�ng công ngh� thông tin cơ b�n theo quy định; khai thác, xử lý, �ng 

d�ng công ngh� thông tin trong công vi�c chuyên môn của ngành, nghề. 
- Sử d�ng được ngoại ngữ cơ b�n, đạt bậc 2/6 trong Khung năng l�c ngoại 

ngữ của Vi�t Nam, �ng d�ng được ngoại ngữ vào công vi�c chuyên môn của 
ngành, nghề; 

4. Mức độ tự chủ và trách nhiệm 
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- Làm vi�c độc lập hoặc theo nhóm trong các b�p tại khách sạn, nh� h�ng 
đạt k�t qu�; 

- T� xử lý các công vi�c hàng ngày trong các b�p, gi�i quy�t được các tình 
huống kh�ch đặt ăn, b� sung thêm su�t ăn hoặc thay đ�i th�c đơn trong những 
trường hợp b�t thường; 

- Hướng dẫn, giám sát những nhân viên b�p chính hoặc ph� b�p th�c hi�n 
nhi�m v� được giao trong ngày/ca; 

- Chịu trách nhi�m cá nhân và trách nhi�m với nh�m trước t�ng b�p trưởng 
những công vi�c được giao ph� trách; 

- Đ�nh gi� ch�t lượng m�n ăn, v� sinh an toàn th�c ph�m và k�t qu� kinh 
doanh ăn uống của bộ phận ch� bi�n được phân công. 

5. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp 
 

Sau khi tốt nghi�p người học c� năng l�c đ�p �ng các yêu cầu tại các vị trí 
vi�c làm của ngành, nghề bao gồm: 

- Ph� b�p (tại khách sạn 1 - 5 sao); 
- Đầu b�p chính sơ ch� và ch� bi�n nước dùng, xốt (tại khách sạn 1 - 5 

sao); 
- Đầu b�p chính xa l�t v� đồ nguội (tại khách sạn 1 - 5 sao); 
- Đầu b�p chính b�p Á (tại khách sạn 1 - 5 sao); 
- Đầu b�p chính b�p Âu (tại khách sạn 1 - 5 sao); 
- Đầu b�p chính b�p ti�c (tại khách sạn 1 - 5 sao); 
- Đầu b�p chính b�p b�nh v� m�n ăn tr�ng mi�ng (tại khách sạn 1 - 5 sao); 
- B�p trưởng/trưởng bộ phận b�p sơ ch� (tại khách sạn 1 - 3 sao); 
- B�p trưởng/trưởng bộ phận b�p xa l�t v� đồ nguội (tại khách sạn 1 - 3 

sao); 
- B�p trưởng/trưởng bộ phận b�p Á (tại khách sạn 1 - 3 sao); 
- B�p trưởng/trưởng bộ phận b�p Âu (tại khách sạn 1 - 3 sao); 
- B�p trưởng/trưởng bộ phận b�p ti�c (tại khách sạn 1 - 3 sao); 
- B�p trưởng/trưởng bộ phận b�p b�nh v� m�n ăn tr�ng mi�ng (tại khách 

sạn 1 - 3 sao). 
6. Khả năng học tập, nâng cao trình độ 
- Khối lượng ki�n th�c tối thiểu, yêu cầu về năng l�c m� người học ph�i 

đạt được sau khi tốt nghi�p ng�nh, nghề Kỹ thuật ch� bi�n m�n ăn trình độ cao 
đẳng c� thể ti�p t�c ph�t triển ở c�c trình độ cao hơn; 

- Người học sau tốt nghi�p c� năng l�c t� học, t� cập nhật những ti�n bộ 
khoa học công ngh� trong phạm vi ng�nh, nghề để nâng cao trình độ hoặc học 
liên thông lên trình độ cao hơn trong cùng ng�nh, nghề hoặc trong nh�m ng�nh 
nghề hoặc trong cùng lĩnh v�c đ�o tạo. 
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V.  
QUY ĐỊNH  

CHUẨN ĐẦU RA TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG  
NGÀNH, NGHỀ: HƯỚNG DẪN DU LỊCH 

 
 

1. Giới thiệu chung về ngành, nghề 
 

Hướng dẫn du lịch trình độ cao đẳng là ngành, nghề chuyên t� ch�c th�c hi�n 
v� ph�c v� kh�ch theo c�c chương trình du lịch với c�c nhi�m v� cơ b�n như: 
Chu�n bị, t� ch�c th�c hi�n chương trình; thuy�t minh; qu�n l� đo�n kh�ch; hướng 
dẫn tham quan; hỗ trợ qu�ng c�o ti�p thị v� b�n chương trình du lịch; thi�t lập và 
duy trì các mối quan h� với c�c đối t�c; gi�i quy�t c�c v�n đề ph�t sinh trong qu� 
trình chương trình du lịch; chăm s�c kh�ch h�ng, đ�p �ng yêu cầu bậc 5 trong 
Khung trình độ quốc gia Vi�t Nam. 
 

Các công vi�c của ngành, nghề chủ y�u được tại: các tuy�n, điểm du lịch; 
điểm tham quan, thắng c�nh; c�c cơ sở kinh doanh dịch v� du lịch… trong điều 
ki�n v� môi trường làm vi�c r�t đa dạng phong phú tr�i rộng c� về mặt không gian 
và thời gian; thường xuyên có s� giao ti�p với khách du lịch, các nhà cung c�p 
dịch v� v� c�c đối t�c kh�c. Cường độ công vi�c của nghề không quá nặng nhọc 
nhưng luôn chịu những s�c ép tâm lý nh�t định. Là nghề có tính dịch v� cao. Các 
công vi�c trong nghề chủ y�u được ti�n h�nh độc lập; chỉ có số ít công vi�c được 
ti�n hành theo nhóm hoặc được một phần hỗ trợ từ doanh nghi�p chủ qu�n, các nhà 
cung �ng dịch v� du lịch, hướng dẫn viên tại điểm. 
 

Để hành nghề người lao động ph�i đ�p �ng các yêu cầu về s�c khỏe, có ngoại 
hình phù hợp, đủ ki�n th�c và hiểu bi�t chuyên môn, có kh� năng giao ti�p �ng xử 
trong quá trình ph�c v�, c� đạo đ�c nghề nghi�p, có kh� năng t� ch�c và các 
nhi�m v� của nghề hướng dẫn du lịch. 
 

Khối lượng ki�n th�c: 1.980 giờ. 
 

2. Kiến thức 
- Trình b�y được nguyên lý, quá trình qu�n trị nói chung, qu�n trị con người, 

tài s�n, tài chính, qu�n trị marketing của công ty du lịch, lữ hành; 
- Trình b�y được đặc điểm đặc trưng của văn h�a vùng miền, dân tộc; 
- Trình b�y được các tuyển, điểm du lịch c� thể, h� thống tài nguyên du lịch 

của các tuy�n điểm, vùng miền; 
- Mô t� được các quy trình nghi�p v� cơ b�n của người hướng dẫn viên; 
- Trình b�y được những đặc điểm văn h�a, lịch sử, xã hội chuyên sâu, khác 

bi�t của điểm du lịch; 
- X�c định được đặc điểm, giá trị n�i bật của điểm du lịch (giá trị c�nh quan, 

th�m mỹ, lịch sử, văn h�a, khoa học,…); 
- Mô t� được quy trình t� ch�c chương trình du lịch, ki�n th�c về vi�t bài 

thuy�t minh, hướng dẫn đối tượng tham quan du lịch; quy trình xử lý các tình 
huống ph�t sinh trong qu� trình chương trình du lịch; cách th�c t� ch�c các hoạt 
động hoạt náo cho khách du lịch; 
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- Mô t� được các quy trình nghi�p v� cơ b�n của t� ch�c xúc ti�n, qu�ng c�o 
v� b�n s�n ph�m, thi�t lập v� duy trì c�c mối quan h� với c�c đối t�c, chăm s�c 
kh�ch h�ng v� gi�i quy�t c�c v�n đề ph�t sinh trong qu� trình điều h�nh th�c hi�n 
chương trình du lịch; 

- Trình b�y được cơ c�u t� ch�c bộ máy doanh nghi�p, ch�c năng, nhi�m v� 
của các bộ phận trong một công ty du lịch; 

- Thi�t k� được chương trình du lịch, điều h�nh v� t� ch�c th�c hi�n chương 
trình du lịch, đ�nh gi� k�t qu� kinh doanh v� t�ng k�t công vi�c; 

- X�c định được ki�n th�c về nhiều lĩnh v�c khác nhau (địa lý, c�nh quan, 
lịch sử dân tộc, đ�t nước,…) của các quốc gia; 

- X�c định được những ki�n th�c về kinh t�, chính trị của các quốc gia, vùng 
lãnh th�. 

- Thông hiểu những quy định về thủ t�c xu�t nhập c�nh; 
- Trình b�y được những ki�n th�c cơ b�n về chính trị, văn h�a, xã hội, pháp 

luật, quốc phòng an ninh, giáo d�c thể ch�t theo quy định. 
3. Kỹ năng 
- T� ch�c kh�o sát và thi�t k� được c�c chương trình du lịch cơ b�n và ph�c 

tạp theo yêu cầu khách hàng; 
- Tư v�n v� b�n chương trình du lịch một cách có hi�u qu� đ�p �ng yêu cầu 

của kh�ch v� quy định của pháp luật; 
- Chu�n bị đầy đủ các yêu cầu về nội dung, phương ti�n và các trang thi�t bị 

hỗ trợ trước khi th�c hi�n hướng dẫn cho khách du lịch; 
- Xây d�ng k� hoạch, chương trình t� ch�c đ�n ti�p khách du lịch; 
- Xây d�ng k� hoạch, chương trình lưu trú v� ăn uống cho khách du lịch; 
- T� ch�c được các hoạt động team buiding, vui chơi gi�i trí và mua sắm đ�p 

�ng yêu cầu khách du lịch; 
- Thuy�t minh tại điểm du lịch v� trên c�c phương ti�n giao thông; 
- Qu�n lý khách trong quá trình tham quan du lịch đ�m b�o an to�n, đúng 

lịch trình; 
- Xây d�ng k� hoạch, giám sát hoạt động tiễn khách an toàn, hi�u qu�; 
- Thi�t lập v� duy trì c�c mối quan h� với c�c nh� cung �ng dịch v�; 
- Th�c hi�n b�o c�o đ�nh gi� k�t qu� chương trình du lịch; 
- Giao ti�p hi�u qu� với khách hàng bằng ti�ng Vi�t và các ngoại ngữ khác 

phù hợp với yêu cầu hướng dẫn khách du lịch; 
- Điều hành t� ch�c chăm s�c kh�ch h�ng v� gi�i quy�t phàn nàn của khách 

hàng hi�u qu� trước, trong và sau qu� trình th�c hi�n chương trình du lịch; 
- Sử d�ng đúng, an to�n c�c loại trang thi�t bị tại bộ phận hướng dẫn; 
- Cập nhật những ki�n th�c, thông tin mới về các tuy�n, điểm du lịch; 
- Nắm bắt c�c xu hướng ph�t triển mới của văn h�a, du lịch, lữ h�nh, kh�ch 

sạn v� �p d�ng hi�u qu� trong công vi�c; 
- Th�c hi�n được thao tác nghi�p v� thanh toán, các giao dịch với các nhà 

cung �ng dịch v� và khách hàng; 
- Sử d�ng công ngh� thông tin cơ b�n theo quy định; khai thác, xử lý, �ng 

d�ng công ngh� thông tin trong công vi�c chuyên môn của ngành, nghề. 
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- Sử d�ng được ngoại ngữ cơ b�n, đạt bậc 2/6 trong Khung năng l�c ngoại 
ngữ của Vi�t Nam, �ng d�ng được ngoại ngữ vào công vi�c chuyên môn của 
ngành, nghề; 

4. Mức độ tự chủ và trách nhiệm 
- Có ý th�c t� ch�c kỷ luật, tác phong chuyên nghi�p và tinh thần trách 

nhi�m cao trong công vi�c; 
- Tôn trọng các tiêu chu�n đạo đ�c nghề nghi�p; 
- Thân thi�n, cởi mở, sẵn sàng ph�c v� và b�o đ�m an toàn s�c khỏe, tính 

mạng khách du lịch; 
- Có tinh thần hợp tác làm vi�c nhóm; thi�n chí trong ti�p nhận ý ki�n và 

gi�i quy�t kh� khăn, vướng mắc trong công vi�c; 
- Có ý th�c t� học, t� bồi dưỡng, trau dồi kinh nghi�m để nâng cao trình độ 

chuyên môn nghi�p v�, thích �ng với s� phát triển của th�c tiễn trong lĩnh v�c 
hoạt động dịch v� du lịch;  

- Rèn luy�n kh� năng chịu áp l�c cao trong công vi�c, kh� năng thích 
�ng, linh hoạt trong xử lý tình huống, kh� năng l�m vi�c độc lập và làm vi�c 
theo nhóm; 

 

- Có ý th�c trách nhi�m trong vi�c sử d�ng, b�o qu�n tài s�n trong quá 
trình tác nghi�p. 

 

5. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp 
Sau khi tốt nghi�p người học c� năng l�c đ�p �ng các yêu cầu tại các vị trí 

vi�c làm của ngành, nghề bao gồm: 
- Hướng dẫn du lịch nội địa; 
- Hướng dẫn tại điểm;  
- Hướng dẫn du lịch quốc t�. 

6. Khả năng học tập, nâng cao trình độ 
 

- Khối lượng ki�n th�c tối thiểu, yêu cầu về năng l�c m� người học ph�i đạt 
được sau khi tốt nghi�p ng�nh, nghề Hướng dẫn du lịch trình độ cao đẳng có thể 
ti�p t�c ph�t triển ở c�c trình độ cao hơn; 

- Người học sau tốt nghi�p c� năng l�c t� học, t� cập nhật những ti�n bộ 
khoa học công ngh� trong phạm vi ng�nh, nghề để nâng cao trình độ hoặc học liên 
thông lên trình độ cao hơn trong cùng ng�nh, nghề hoặc trong nh�m ng�nh nghề 
hoặc trong cùng lĩnh v�c đ�o tạo. 
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VI.  
QUY ĐỊNH 

CHUẨN ĐẦU RA TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG 
NGÀNH, NGHỀ: KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP 

1. Giới thiệu chung về ngành, nghề 
 

K� to�n doanh nghi�p trình độ cao đẳng l� ng�nh, nghề thu thập, xử l� thông 
tin, số li�u k� to�n; kiểm tra, phân tích v� cung c�p thông tin về tình hình sử d�ng 
t�i chính trong c�c doanh nghi�p, đ�p �ng yêu cầu bậc 5 trong Khung trình độ 
quốc gia Vi�t Nam. 

K� to�n doanh nghi�p đ�ng vai tr� quan trọng trong lĩnh v�c qu�n l� kinh t�, 
cung c�p nhân l�c trong lĩnh v�c k� to�n thuộc c�c loại hình doanh nghi�p c� c�c 
hình th�c sở hữu: Doanh nghi�p nh� nước, công ty c� phần, công ty trách nhi�m 
hữu hạn, doanh nghi�p tư nhân; quy mô: lớn, vừa, nhỏ, siêu nhỏ; lĩnh v�c: s�n 
xu�t, thương mại, dịch v�, xây lắp. 

Nhi�m v� chính của ng�nh, nghề bao gồm: thu thập, xử l� thông tin, số li�u 
k� to�n theo nội dung công vi�c; ghi chép, tính to�n, ph�n �nh số hi�n c�, tình hình 
luân chuyển v� sử d�ng t�i s�n vật tư tiền vốn; kiểm tra, gi�m s�t c�c kho�n thu 
chi, c�c nghĩa v� thu nộp, thanh to�n nợ; kiểm tra vi�c qu�n l�, sử d�ng t�i s�n v� 
nguồn hình th�nh t�i s�n; tính to�n chi phí, cung c�p số li�u, tài li�u, kiểm tra v� 
phân tích hoạt động t�i chính của doanh nghi�p. 

Khối lượng ki�n th�c: 1.980 giờ. 
 

2. Kiến thức 
 

- Trình b�y được c�c chu�n m�c k� to�n; 
- Mô t� được ch� độ k� to�n; 
- Trình b�y được h� thống văn b�n ph�p luật về thu�; 
- Bi�t được phương ph�p sử d�ng ti�ng Anh trong giao ti�p, trong nghiên 

c�u để soạn th�o c�c hợp đồng thương mại; 
- X�c định được vị trí, vai tr� của k� to�n trong ng�nh kinh t�; 
- Mô t� được cơ c�u t� ch�c, ch�c năng, nhi�m v� của c�c bộ phận trong 

doanh nghi�p, mối quan h� giữa c�c bộ phận trong doanh nghi�p; 
- Vận d�ng được c�c văn b�n liên quan đ�n ng�nh kinh t�; 
- Trình b�y được tên c�c loại ch�ng từ k� to�n được sử d�ng trong c�c vị trí 

vi�c l�m; 
- Trình b�y được phương ph�p lập ch�ng từ k� to�n; phương ph�p k� to�n 

c�c nghi�p v� kinh t� trong doanh nghi�p; 
- Trình b�y được quy trình xây d�ng định m�c chi phí; 
- Phân b� được doanh thu nhận trước, ghi nhận doanh thu, thu nhập theo cơ 

sở dồn tích; 
- Phân b� được chi phí tr� trước, trích trước phù hợp với hoạt động kinh 

doanh của doanh nghi�p; 
- Điều chỉnh được tỷ gi� hối đo�i liên quan đ�n ngoại t�; 
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- Trình b�y được phương ph�p ghi s� k� to�n chi ti�t v� s� k� to�n t�ng hợp; 
phương ph�p thu thập, sắp x�p, qu�n l�, lưu trữ hồ sơ, s� s�ch ch�ng từ k� toán; 
phương pháp kiểm tra, đối chi�u, xử l� trong công t�c k� to�n; c�c phương ph�p kê 
khai thu�, b�o c�o �n chỉ; phương ph�p lập b�o c�o t�i chính; phương ph�p lập b�o 
c�o k� to�n qu�n trị; phương ph�p phân tích tình hình t�i chính cơ b�n của doanh 
nghi�p; 

- Trình b�y được phương ph�p sử d�ng phần mềm hỗ trợ kê khai thu�, phần 
mềm kê khai h�i quan, bi�t c�ch sử d�ng chữ k� số khi nộp tờ khai, nộp thu� đi�n 
tử; 

- Trình b�y được những ki�n th�c cơ b�n về chính trị, văn hóa, xã hội, ph�p 
luật, quốc ph�ng an ninh, gi�o d�c thể ch�t theo quy định. 

2. Kỹ năng 
 

- T� ch�c được công t�c t�i chính k� to�n phù hợp với từng doanh nghi�p; 
- Thi�t lập mối quan h� với ngân h�ng, c�c t� ch�c tín d�ng v� c�c cơ quan 

qu�n l� ch�c năng; 
- Lập được ch�ng từ, kiểm tra, phân loại, xử l� được ch�ng từ k� to�n theo 

từng vị trí công vi�c; 
- Sử d�ng được ch�ng từ k� to�n trong ghi s� k� to�n chi ti�t v� s� k� to�n 

t�ng hợp; 
- Xây d�ng được h� thống định m�c chi phí; 
- Phân b� được doanh thu nhận trước, ghi nhận doanh thu, thu nhập theo cơ 

sở dồn tích; 
- Phân b� được chi phí tr� trước, trích trước phù hợp với hoạt động kinh 

doanh của doanh nghi�p; 
- Điều chỉnh được tỷ gi� hối đo�i liên quan đ�n ngoại t�; 
- Lập được k� hoạch t�i chính doanh nghi�p; 
- Lập được b�o c�o t�i chính v� b�o c�o thu� của doanh nghi�p; 
- Xây d�ng được b�o c�o k� to�n qu�n trị của doanh nghi�p; 
- Phân tích được một số chỉ tiêu kinh t�, t�i chính doanh nghi�p; 
- Kiểm tra, đ�nh gi� được công t�c t�i chính, k� to�n của doanh nghi�p; 
- Cung c�p đầy đủ thông tin kinh t� về hoạt động s�n xu�t kinh doanh của 

đơn vị để ph�c v� cho yêu cầu lãnh đạo v� qu�n l� kinh t� ở đơn vị; 
- Tham mưu được cho lãnh đạo doanh nghi�p những � ki�n c�i ti�n l�m cho 

công t�c k� to�n v� công t�c qu�n l� t�i chính của doanh nghi�p đúng ph�p luật; 
- B�o c�o với lãnh đạo c�c đơn vị v� đề xu�t c�c gi�i ph�p đúng đắn để hoạt 

động kinh t�, t�i chính của đơn vị tuân thủ đúng ph�p luật, đồng thời mang lại hi�u 
qu� cao hơn; 

- Sử d�ng được công ngh� thông tin cơ b�n theo quy định; sử d�ng th�nh 
thạo 2 đ�n 3 phần mềm k� to�n doanh nghi�p thông d�ng; sử d�ng được phần mềm 
hỗ trợ kê khai, kê khai h�i quan, sử d�ng được chữ k� số khi nộp tờ khai, nộp thu� 
đi�n tử; 

- Sử d�ng được ngoại ngữ cơ b�n, đạt bậc 2/6 trong Khung năng l�c ngoại 
ngữ của Vi�t Nam; �ng d�ng được ngoại ngữ v�o công vi�c chuyên môn của 
ng�nh, nghề. 
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4. Mức độ tự chủ và trách nhiệm 
- Làm vi�c độc lập, l�m vi�c theo nh�m; 
- T� ch�c, đ�nh gi�, phân tích c�c hoạt động nh�m; 
- C� � th�c học tập, rèn luy�n v� nâng cao trình độ chuyên môn; 
- Có ý th�c tr�ch nhi�m trong công vi�c, trong sử d�ng, b�o qu�n t�i s�n 

trong doanh nghi�p.  
5. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp 

 

Sau khi tốt nghi�p người học c� năng l�c đ�p �ng c�c yêu cầu tại c�c vị trí 
vi�c l�m của ng�nh, nghề bao gồm: 

- K� to�n vốn bằng tiền; 
- K� to�n h�ng tồn kho v� ph�i tr� người b�n; 
- K� to�n t�i s�n cố định, b�t động s�n đầu tư, đầu tư t�i chính v� c�c kho�n 

vay; 
- K� to�n b�n h�ng v� ph�i thu kh�ch h�ng; 
- K� to�n tiền lương, c�c kho�n trích theo lương; 
- K� to�n chi phí và tính giá thành; 
- K� to�n thu�; 
- K� to�n t�ng hợp.  

6. Khả năng học tập, nâng cao trình độ 
 

- Khối lượng ki�n th�c tối thiểu, yêu cầu về năng l�c m� người học ph�i đạt 
được sau khi tốt nghi�p ng�nh, nghề k� to�n doanh nghi�p, trình độ cao đẳng c� 
thể ti�p t�c ph�t triển ở c�c trình độ cao hơn; 

- Người học sau tốt nghi�p c� năng l�c t� học, t� cập nhật những ti�n bộ 
khoa học công ngh� trong phạm vi ng�nh, nghề để nâng cao trình độ hoặc học liên 
thông lên trình độ cao hơn trong cùng ng�nh, nghề hoặc trong nh�m ng�nh, nghề 
hoặc trong cùng lĩnh v�c đ�o tạo./. 
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VII.  
QUY ĐỊNH  

CHUẨN ĐẦU RA TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP  
NGÀNH, NGHỀ: NGHIỆP VỤ LỄ TÂN 

1. Giới thiệu chung về ngành, nghề 
 

Qu�n trị lễ tân trình độ trung c�p là ngành, nghề tr�c ti�p th�c hi�n, qu�n 
l�, điều hành bộ phận tiền s�nh tại c�c cơ sở lưu trú du lịch, đ�p �ng yêu cầu bậc 
4 trong Khung trình độ quốc gia Vi�t Nam.C�c công vi�c của ng�nh, nghề chủ 
y�u được th�c hi�n tại cơ sở lưu trú du lịch trong điều ki�n v� môi trường l�m 
vi�c đa dạng, phong phú tr�i rộng c� về mặt không gian v� thời gian; thường 
xuyên c� s� giao ti�p với kh�ch du lịch, c�c nh� cung c�p dịch v� v� c�c đối t�c 
kh�c. C�c công vi�c trong nghề chủ y�u được ti�n h�nh l�m vi�c độc lập v� l�m 
vi�c theo nh�m tại bộ phận tiền s�nh. Để h�nh nghề người lao động ph�i đ�p 
�ng c�c yêu cầu về s�c khỏe, c� ngoại hình cân đối (không dị hình, dị tật, không 
n�i ngọng, n�i lắp, không mắc b�nh truyền nhiễm, c� chiều cao), c� kỹ năng 
giao ti�p tốt, trang ph�c gọn g�ng, sạch sẽ; có ki�n th�c nghi�p v� v� ngoại ngữ; 
sử d�ng tốt ti�ng Anh ph� thông v� ti�ng Anh chuyên ng�nh kh�ch sạn du lịch 
v� một số ngoại ngữ kh�c; sử d�ng th�nh thạo tin học ph� thông v� tin học 
chuyên ngành; c� đạo đ�c nghề nghi�p (thật th�, trung th�c, cởi mở, hi�u 
kh�ch…). 

Khối lượng ki�n th�c: 1.115 giờ. 
 

2. Kiến thức 
 

- Đọc, hiểu đúng c�c quy định, văn b�n ph�p quy của ng�nh Du lịch v� c�c 
cơ quan qu�n l� liên quan đ�n kh�ch v� kinh doanh kh�ch sạn; nắm vững nội 
quy, quy ch� qu�n l� của kh�ch sạn, nội quy đối với người lao động trong kh�ch 
sạn, trong bộ phận Lễ tân; 

 
- Mô t� được c�ch sử d�ng c�c công c�, m�y m�c, thi�t bị, d�ng c� chủ y�u 

l� thi�t bị liên lạc trong công vi�c; 
 

- Trình bày được c�c quy trình nghi�p v� cơ b�n: Chu�n bị ca l�m vi�c, 
nhận đặt buồng, đăng k� kh�ch sạn, ph�c v� kh�ch lưu trú, thanh to�n v� tr� 
buồng, đ�p �ng c�c yêu cầu kh�c của kh�ch; 

 
- Gi�i thích được tiêu chu�n ch�t lượng ph�c v� kh�ch v� c�ch th�c đ�nh 

gi� ch�t lượng, đề xu�t c�c bi�n ph�p nâng cao ch�t lượng; 
 

- Trình b�y được những ki�n th�c cơ b�n về chính trị, văn hóa, xã hội, pháp 
luật, quốc phòng an ninh, giáo d�c thể ch�t theo quy định. 

 

3. Kỹ năng 
 

- Chu�n bị ca l�m vi�c đúng tiêu chu�n quy định tại c�c cơ sở lưu trú; 
- Th�c hi�n quy trình nhận nhận đặt buồng cho kh�ch đúng tiêu chu�n theo 

quy định tại c�c cơ sở lưu trú; 
- Th�c hi�n quy trình đăng k� lưu trú cho kh�ch đúng tiêu chu�n theo quy 

định tại c�c cơ sở lưu trú; 
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- Th�c hi�n quy trình ph�c v� kh�ch lưu trú cho kh�ch đúng tiêu chu�n 
theo quy định tại c�c cơ sở lưu trú; 

- Th�c hi�n quy trình thanh to�n v� tr� buồng cho kh�ch đúng tiêu chu�n 
theo quy định tại c�c cơ sở lưu trú; 

 
- Gi�i quy�t c�c yêu cầu kh�c của kh�ch đúng tiêu chu�n theo quy định tại 

c�c cơ sở lưu trú; 
 

- Phối hợp hi�u qu� với c�c bộ phận kh�c tại cơ sở lưu trú trong qu� trình 
ph�c v� kh�ch; 

 
- Giao ti�p lịch s�, thân thi�n bằng ti�ng Vi�t v� ti�ng Anh với kh�ch h�ng, 

c�p trên v� đồng nghi�p; 
 

- Sử d�ng th�nh thạo tin học văn ph�ng, phần mềm qu�n l� kh�ch sạn, khai 
th�c v� sử d�ng internet trong công vi�c; 

 
- Sử d�ng công ngh� thông tin cơ b�n theo quy định; khai thác, xử lý, �ng 

d�ng công ngh� thông tin trong một số công vi�c chuyên môn của ngành, nghề; 
 

- Sử d�ng được ngoại ngữ cơ b�n, đạt bậc 1/6 trong Khung năng l�c ngoại 
ngữ của Vi�t Nam, �ng d�ng được ngoại ngữ vào một số công vi�c chuyên môn 
của ngành, nghề. 

 

4. Mức độ tự chủ và trách nhiệm 
 

- L�m vi�c độc lập hoặc theo nh�m trong bộ phận tiền s�nh của c�c cơ sở 
lưu trú du lịch đạt k�t qu�; 

 
- Yêu nghề, c� � th�c t� ch�c kỷ luật, t�c phong công nghi�p v� tinh thần 

tr�ch nhi�m cao trong công vi�c;  
- Linh hoạt, chủ động trong mọi vị trí công t�c của kh�ch sạn;  
- Áp d�ng th�c hi�n du lịch c� tr�ch nhi�m với môi trường v� xã hội. 

 

5. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp 
 

Sau khi tốt nghi�p người học c� năng l�c đ�p �ng các yêu cầu tại các vị trí 
vi�c làm của ngành, nghề bao gồm: 

 

- Đ�n ti�p khách tại c�c cơ sở lưu trú du lịch;  
- Đặt buồng cho khách tại c�c cơ sở lưu trú du lịch;  
- Hỗ trợ hành lý tại c�c cơ sở lưu trú du lịch;  
- Hỗ trợ thông tin cho khách tại c�c cơ sở lưu trú du lịch.  
6. Khả năng học tập, nâng cao trình độ 

 
- Khối lượng ki�n th�c tối thiểu, yêu cầu về năng l�c m� người học ph�i 

đạt được sau khi tốt nghi�p ng�nh, nghề Qu�n trị lễ tân trình độ trung c�p c� thể 
ti�p t�c ph�t triển ở c�c trình độ cao hơn; 

 
- Người học sau tốt nghi�p c� năng l�c t� học, t� cập nhật những ti�n bộ 

khoa học công ngh� trong phạm vi ng�nh, nghề để nâng cao trình độ hoặc học 
liên thông lên trình độ cao hơn trong cùng ng�nh nghề hoặc trong nh�m ng�nh 
nghề hoặc trong cùng lĩnh v�c đ�o tạo. 
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VIII.  
QUY ĐỊNH  

CHUẨN ĐẦU RA TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP 
NGÀNH, NGHỀ: NGHIỆP VỤ LƯU TRÚ 

 

1. Giới thiệu chung về ngành, nghề 
 

Qu�n trị buồng ph�ng trình độ trung c�p l� ng�nh, nghề tr�c ti�p tham gia 
ph�c v�, kiểm so�t v� qu�n l� ch�t lượng dịch v� lưu trú trong doanh nghi�p, 
đ�p �ng yêu cầu bậc 4 trong Khung trình độ quốc gia Vi�t Nam. 

 

C�c công vi�c của ng�nh, nghề chủ y�u th�c hi�n tại c�c bộ phận như: ph�c 
v� buồng kh�ch, v� sinh khu v�c công cộng, giặt l�, cắm hoa, cung c�p hoa qu�. 

 

Để th�c hi�n c�c công vi�c n�y đ�i hỏi điều ki�n môi trường l�m vi�c r�t 
đa dạng, yêu cầu về an to�n - v� sinh v� s�c khỏe. Cường độ l�m vi�c kh� cao 
v� chịu �p l�c lớn về thời gian ph�c v�, yêu cầu đ�m b�o s� h�i l�ng đa dạng 
của kh�ch du lịch. Để th�c hi�n tốt c�c nhi�m v�, cần ph�i đ�m b�o c�c điều 
ki�n l�m vi�c thi�t y�u như: cơ sở vật ch�t kỹ thuật kh�ch sạn hợp l�, c�c loại 
thi�t bị, d�ng c� phù hợp với tiêu chu�n của từng công vi�c; c�c phần mềm qu�n 
trị; thông tin liên lạc v� c� c�c quy định đồng bộ v� chu�n cung c�p dịch v�, 
qu�n l�. 

 

Để h�nh nghề, người lao động ph�i c� s�c khỏe tốt, c� ngoại hình phù hợp, 
đạo đ�c nghề nghi�p tốt, c� đủ ki�n th�c chuyên môn v� kỹ năng nghề đ�p �ng 
với vị trí công vi�c. Ngo�i ra, cần ph�i thường xuyên học tập để nâng cao kh� 
năng giao ti�p bằng ngoại ngữ, �ng xử tốt trong qu� trình th�c hi�n nhi�m v�, 
mở rộng ki�n th�c xã hội; rèn luy�n tính c�n thận, thật th�, chi ti�t, rõ r�ng; xây 
d�ng � th�c nghề, tính chuyên nghi�p v� s� say mê nghề. 

 

Khối lượng ki�n th�c: 1.115 giờ. 
 

3. Kiến thức 
 

- Trình b�y được các phần mềm qu�n lý khách sạn, c�c phương ti�n công 
c� công ngh� thông tin nhằm đ�p �ng yêu cầu công vi�c; 

 

- X�c định được c�c ki�n th�c cơ b�n về chính trị, ph�p luật v� văn h�a xã 
hội phù hợp với chuyên ng�nh như: Luật Du lịch, Luật Kinh doanh lưu trú, Luật 
B�o v� môi trường, ph�p luật trong kinh doanh...; 

 
- Trình b�y được những ki�n th�c về văn h�a, đặc điểm v� tâm l� kh�ch du 

lịch, h� s�n ph�m du lịch v� đặc điểm s�n ph�m trong hoạt động kinh doanh lưu 
trú; 

 
- Mô t� được cơ c�u t� ch�c, ch�c năng, nhi�m v� của c�c bộ phận trong 

doanh nghi�p v� trong bộ phận buồng ph�ng, mối quan h� giữa c�c bộ phận 
trong qu� trình ph�c v� kh�ch; 

 
- X�c định được c�ch thi�t lập v� duy trì mối quan h� với c�c đối t�c, chăm 

s�c kh�ch h�ng; 
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- Mô t� được c�c quy trình nghi�p v� cơ b�n về công vi�c th�c hi�n của 

từng vị trí công vi�c trong bộ phận Buồng; 
- Li�t kê được c�c dịch v�, ti�n ích được cung c�p bởi bộ phận buồng 

phòng; 
 

- Mô t� c�ch sử d�ng v� vận h�nh c�c thi�t bị d�ng c� hỗ trợ trong qu� 
trình l�m vi�c; c�c loại thi�t bị giặt l� v� c�ch sử d�ng c�c loại h�a ch�t; cơ sở 
vật ch�t kỹ thuật tại c�c khu v�c trong cơ sở lưu trú; 

 
- Trình b�y được c�c nguyên tắc: b�o đ�m an ninh, an to�n buồng kh�ch 

sạn; qu�n l� những thi�t bị, d�ng c�, h�a ch�t, đồ cung c�p v� vật tư cho bộ 
phận Buồng; 

 
- Trình b�y được quy trình và nguyên tắc qu�n lý các s� cố và tình huống 

kh�n c�p trong hoạt động kinh doanh lưu trú; 
 

- Trình b�y được những ki�n th�c cơ b�n về chính trị, văn hóa, xã hội, pháp 
luật, quốc phòng an ninh, giáo d�c thể ch�t theo quy định. 

 

3. Kỹ năng 
 

- Vận d�ng ki�n th�c về văn h�a, đặc điểm v� tâm l� kh�ch du lịch để xây 
d�ng quy trình ph�c v� v� tiêu chu�n b�i trí trong buồng kh�ch, tại c�c khu v�c 
công cộng của cơ sở lưu trú; 

 
- Vận d�ng ki�n th�c về qu�n trị kinh doanh lưu trú v� c�c quy định về an 

ninh – an to�n trong qu� trình ph�c v� kh�ch tại cơ sở lưu trú; 
 

- Ph�c v� khách hi�u qu� tại khu v�c mình được phân công: v� sinh khu 
v�c buồng khách, v� sinh khu v�c công cộng, giặt l�, chăm s�c trang trí hoa 
tươi, qu�n lý kho của bộ phận Buồng, …; 

 
- Qu�n lý và sử d�ng hi�u qu� c�c cơ sở vật ch�t, trang thi�t bị ph�c v� 

khách trong buồng khách, tại các khu v�c công cộng của cơ sở lưu trú; 
 

- Giao ti�p hi�u qu� với kh�ch h�ng bằng ti�ng Vi�t v� ti�ng Anh, phù hợp 
với yêu cầu ph�c v� kh�ch tại bộ phận lễ tân, buồng, nh� h�ng, khu v�c hội 
nghị/hội th�o hoặc khu v�c gi�i trí v� spa; chăm s�c kh�ch h�ng v� gi�i quy�t 
ph�n n�n của kh�ch h�ng c� hi�u qu�; 

- Sử d�ng hi�u qu� các trang thi�t bị cung c�p cho buồng kh�ch, đồ v�i, đồ 
cung c�p miễn phí, hàng hoá bán trong buồng khách, hoá ch�t làm v� sinh, thi�t 
bị, d�ng c� làm v� sinh; 

- Xử lý các phàn nàn của khách và nhân viên trong phạm vi trách nhi�m; 
- Đ�m b�o ch�t lượng c�c công vi�c v� b�o c�o cho c�p trên giao ở vị trí 

công vi�c được phân công như gi�m s�t khu v�c buồng ngủ, gi�m s�t khu v�c 
công cộng, gi�m s�t giặt l�, qu�n l� bộ phận buồng; 

- Sử d�ng công ngh� thông tin cơ b�n theo quy định; khai thác, xử lý, �ng 
d�ng công ngh� thông tin trong một số công vi�c chuyên môn của ngành, nghề; 
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- Sử d�ng được ngoại ngữ cơ b�n, đạt bậc 1/6 trong Khung năng l�c ngoại 
ngữ của Vi�t Nam, �ng d�ng được ngoại ngữ vào một số công vi�c chuyên môn 
của ngành, nghề. 

4. Mức độ tự chủ và trách nhiệm 
 

- L�m vi�c độc lập hoặc theo nh�m; 
 

- Tôn trọng c�c tiêu chu�n đạo đ�c nghề nghi�p; 
 

- Nghiêm chỉnh ch�p h�nh c�c quy định luật ph�p hi�n h�nh, c�c quy định 
của địa phương về qu�n l� dịch v� lưu trú; 

 
- Tuân thủ c�c quy định về ph�p luật trong kinh doanh du lịch, kinh doanh 

lưu trú; 
 

- C� � th�c tr�ch nhi�m trong vi�c sử d�ng, b�o qu�n t�i s�n trong cơ sở 
lưu trú; 

 
- Hợp t�c với đồng nghi�p v� đối t�c. 

 

5. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp  

Sau khi tốt nghi�p người học c� năng l�c đ�p �ng các yêu cầu tại các vị trí 
vi�c làm của ngành, nghề bao gồm: 

 

- Ph�c v� buồng khách; 
 

- V� sinh khu v�c công cộng; 
 

- Giặt là; 
 

- Cắm hoa; 
 

- Cung c�p hoa qu�. 
 

6. Khả năng học tập, nâng cao trình độ 
 

- Khối lượng khối lượng ki�n th�c tối thiểu, yêu cầu về năng l�c m� người 
học ph�i đạt được sau khi tốt nghi�p ng�nh, nghề Qu�n trị buồng ph�ng trình độ 
trung c�p c� thể ti�p t�c ph�t triển ở c�c trình độ cao hơn; 

 
- Người học sau tốt nghi�p c� năng l�c t� học, t� cập nhật những ti�n bộ 

khoa học công ngh� trong phạm vi ng�nh, nghề để nâng cao trình độ hoặc học 
liên thông lên trình độ cao hơn trong cùng ng�nh nghề hoặc trong nhóm ngành 
nghề hoặc trong cùng lĩnh v�c đ�o tạo. 
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IX.  
QUY ĐỊNH 

CHUẨN ĐẦU RA TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP 
NGÀNH, NGHỀ: NGHIỆP VỤ NHÀ HÀNG 

 

1. Giới thiệu chung về ngành, nghề 
 

Qu�n trị nh� h�ng trình độ trung c�p l� ng�nh, nghề chuyên ph�c v�, điều 
h�nh nh�m ph�c v� tại c�c nh� h�ng v� ph�c v� kh�ch ăn uống tại c�c nh� h�ng, 
kh�ch sạn, khu du lịch, resort cao c�p v� c�c cơ sở kinh doanh ăn uống, đ�p �ng 
yêu cầu bậc 4 trong Khung trình độ quốc gia Vi�t Nam. 

 

Người l�m nghề Nghi�p v� nh� h�ng c� c�c nhi�m v� chủ y�u sau đây: 
chu�n bị ph�c v�, ph�c v� kh�ch theo th�c đơn đặt trước (Set menu); Ph�c v� 
kh�ch ăn chọn m�n (À la carté), ph�c v� kh�ch ăn t� chọn (Buffet), ph�c v� ti�c 
(Banquet), ph�c v� hội nghị, hội th�o, ph�c v� kh�ch ăn tại buồng nghỉ (room 
service), t� ch�c ph�c v� c�c hình th�c ăn uống kh�c: ngo�i trời, catering, pha 
ch� v� ph�c v� đồ uống, chăm s�c kh�ch h�ng, v� sinh, an to�n, an ninh trong 
hoạt động kinh doanh nh� h�ng, học tập rèn luy�n, nâng cao trình độ giao ti�p 
ngoại ngữ đặc bi�t Anh văn c�c c�c ngoại ngữ kh�c. 

 

Người lao động c� thể l�m vi�c trong c�c nh� h�ng thuộc c�c kh�ch sạn, 
khu resort, khu nghỉ dưỡng du lịch từ 1 đ�n 5 sao hoặc c�c nh� h�ng độc lập với 
c�c vị trí từ nhân viên ph�c v� tr�c ti�p, trưởng nh�m nghi�p v�, trưởng ca v� 
c�c vị trí kh�c trong nh�.Trong công vi�c c� thể ti�n h�nh độc lập hoặc phối hợp 
theo nh�m tùy theo yêu cầu c� thể của công vi�c cũng như loại hình nh� hàng, 
loại hình ph�c v�. 

 

Để h�nh nghề người lao động ph�i đ�p �ng c�c yêu cầu về s�c khỏe, c� 
ngoại hình phù hợp, đủ ki�n th�c v� hiểu bi�t chuyên môn, c� kh� năng giao 
ti�p �ng xử trong qu� trình ph�c v�, c� đạo đ�c nghề nghi�p, c� kh� năng t� 
ch�c v� th�c hi�n c�c nhi�m v� của nghề Nghi�p v� nh� h�ng. 

 

Khối lượng ki�n th�c tối thiểu: 1.115 giờ. 
 

2. Kiến thức 
 

- X�c định được vị trí, vai tr� của nh� h�ng trong ng�nh Du lịch v� đặc 
trưng của hoạt động nh� h�ng, t�c động của n� đối với kinh t�, văn h�a, xã hội 
v� môi trường; 

 
- Mô t� được cơ c�u t� ch�c, ch�c năng, nhi�m v� của c�c bộ phận trong 

nhà hàng;  
- Mô t� được mối liên h�, hợp t�c giữa c�c bộ phận trong nh� h�ng; 

 
- Mô t� được ch�c năng, nhi�m v� của nhân viên tại c�c vị trí vi�c làm 

trong nhà hàng; 
 

- Trình b�y được c�c quy trình ph�c v� tại c�c vị trí vi�c l�m trong nh� 
h�ng: ph�c v� b�n, pha ch� v� ph�c v� đồ uống, thu ngân, ti�p tân nh� h�ng;  
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- Trình b�y được quy trình nghi�p v� tại vị trí Điều h�nh nh�m ph�c v�; 
 

- Li�t kê được c�c loại trang thi�t bị, d�ng c� chủ y�u của c�c bộ phận 
trong nh� h�ng v� gi�i thích công d�ng, c�ch sử d�ng của chúng;  
- Trình b�y được nguyên tắc v� sinh, an to�n – anh ninh, ph�ng ch�y, chữa 
cháy trong nhà hàng; 

 

- Mô t� được nguyên nhân gây tai nạn, ch�y n� v� bi�n ph�p ph�ng ngừa 
trong nhà hàng; 

 
- Trình b�y được những ki�n th�c cơ b�n về chính trị, văn hóa, xã hội, pháp 

luật, quốc phòng an ninh, giáo d�c thể ch�t theo quy định. 
 

3. Kỹ năng 
 

- Th�c hi�n đúng quy trình ph�c v� kh�ch h�ng tại c�c vị trí vi�c l�m ph�c 
v� b�n, pha ch� v� ph�c v� đồ uống, thu ngân, ti�p tân nh� h�ng, điều h�nh 
nh�m ph�c v�, theo tiêu chu�n của nh� h�ng;  

- Sử d�ng đúng v� an to�n c�c loại trang thi�t bị, d�ng c� nh� h�ng; 
 

- Xây d�ng được k� hoạch l�m vi�c trong ca; k� hoạch phân công nhân s� 
cần thi�t trong ca l�m vi�c; 

 
- Điều h�nh được c�c công vi�c h�ng ng�y v� qu�n l� thời gian l�m vi�c 

hi�u qu�; 
 

- Gi�m s�t, kiểm tra, đ�nh gi� k�t qu� công vi�c đ�m b�o đúng quy trình v� 
tiêu chu�n tại c�c bộ phận của nh� h�ng; 

 
- L�m được c�c loại mẫu biểu, b�o c�o, văn b�n đối nội, hợp đồng thông 

d�ng của nh� h�ng; 
 

- Phân tích, đ�nh gi� được k�t qu� l�m vi�c của c�c bộ phận ph� tr�ch; 
kiểm so�t vật tư, h�ng h�a; 

 
- Th�c hi�n được b�o c�o công vi�c, ph�t hi�n thi�u s�t v� qu�n l� h�ng 

hóa và t�i chính trong ca l�m vi�c; 
 

- Sử d�ng công ngh� thông tin cơ b�n theo quy định; khai thác, xử lý, �ng 
d�ng công ngh� thông tin trong một số công vi�c chuyên môn của ngành, nghề. 

 
- Sử d�ng được ngoại ngữ cơ b�n, đạt bậc 1/6 trong Khung năng l�c ngoại 

ngữ của Vi�t Nam, �ng d�ng được ngoại ngữ vào một số công vi�c chuyên môn 
của ngành, nghề; 

 

4. Mức độ tự chủ và trách nhiệm 
 

- Ch�p h�nh nghiêm túc nội quy, quy định của nh� h�ng;  
- Triển khai k� hoạch l�m vi�c, kh� năng t� ch�c công vi�c;  
- Th�c hi�n thao t�c chính x�c v� đúng quy trình;  
- Th�c hi�n v� sinh v� an to�n trong qu� trình ph�c v�;  
- C� � th�c học tập, rèn luy�n v� nâng cao trình độ chuyên môn;  
- C� � th�c tr�ch nhi�m trong vi�c sử d�ng, b�o qu�n t�i s�n trong kh�ch 
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sạn. 
 

5. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp 
 

Sau khi tốt nghi�p người học c� năng l�c đ�p �ng các yêu cầu tại các vị trí 
vi�c làm của ngành, nghề bao gồm: 

- Ph�c v� bàn; 
- Pha ch� và ph�c v� th�c uống; 
- Thu ngân; 
- Ti�p tân nhà hàng; 
- Điều hành nhóm ph�c v�. 
6. Khả năng học tập, nâng cao trình độ 
- Khối lượng ki�n th�c tối thiểu, yêu cầu về năng l�c m� người học ph�i 

đạt được sau khi tốt nghi�p ng�nh, nghề Qu�n trị nh� h�ng trình độ trung c�p c� 
thể ti�p t�c ph�t triển ở c�c trình độ cao hơn; 

 
- Người học sau tốt nghi�p c� năng l�c t� học, t� cập nhật những ti�n bộ 

khoa học công ngh� trong phạm vi ng�nh, nghề để nâng cao trình độ hoặc học 
liên thông lên trình độ cao hơn trong cùng ng�nh nghề hoặc trong nh�m ng�nh 
nghề hoặc trong cùng lĩnh v�c đ�o tạo. 
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X.  
QUY ĐỊNH 

CHUẨN ĐẦU RA TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP 
NGÀNH, NGHỀ: KỸ THUẬT CHẾ BIẾN MÓN ĂN 

1. Giới thiệu chung về ngành, nghề 
 

Kỹ thuật ch� bi�n m�n ăn trình độ trung c�p là nghề kỹ thuật tr�c ti�p ch� 
bi�n các loại m�n ăn tại khách sạn, nhà hàng, đ�p �ng yêu cầu bậc 4 trong 
Khung trình độ quốc gia Vi�t Nam. 

 

Các công vi�c của ngành, nghề chủ y�u được th�c hi�n tại bộ phận ch� 
bi�n m�n ăn (khu v�c nhà b�p) đ�i hỏi các yêu cầu cao về ch�t lượng và v� sinh 
an toàn th�c ph�m. Để ti�n hành các công vi�c của nghề cần ph�i được trang bị 
đầy đủ các trang thi�t bị cần thi�t cho quá trình ch� bi�n (d�ng c� sơ ch�, ch� 
bi�n, thi�t bị đun, n�u, v� sinh…). Trong công vi�c có thể ti�n h�nh độc lập hoặc 
phối hợp theo nhóm tùy theo yêu cầu c� thể của công vi�c cũng như cơ sở ch� 
bi�n. 

 

Để hành nghề, nhân viên ph�i đ�p �ng yêu cầu về s�c khỏe, có ngoại hình 
phù hợp, đủ ki�n th�c và hiểu bi�t chuyên môn, có kh� năng giao ti�p �ng xử 
trong quá trình s�n xu�t ch� bi�n, c� đạo đ�c nghề nghi�p, có kh� năng t� ch�c 
và th�c hi�n các nhi�m v� của nghề kỹ thuật ch� bi�n m�n ăn. 

 

Khối lượng ki�n th�c tối thiểu: 1.115 giờ. 
 

2. Kiến thức 
- Đọc, hiểu đúng công th�c ch� bi�n, yêu cầu c�m quan của c�c m�n ăn ph� 
- bi�n; 
- Li�t kê được các loại nguyên li�u chính, nguyên li�u ph� và nguyên li�u gia 

vị sử d�ng trong ch� bi�n c�c m�n ăn cơ b�n Á, Âu…; 
- Li�t kê được c�c loại trang thi�t bị, d�ng c� chủ y�u ở bộ phận ch� bi�n, 

mô t� được công d�ng v� những điểm cần chú � của chúng khi sử d�ng; 
- Phân tích được c�c yêu cầu của c�c quy trình nghi�p v� cơ b�n: Chu�n bị 

ch� bi�n; v� sinh khu v�c ch� bi�n; quy trình ch� bi�n c�c loại nước dùng, m�n ăn 
ch� bi�n từ thịt, rau, thủy h�i s�n; c�c m�n ăn Á, Âu…; 

- Trình b�y được tiêu chu�n ch�t lượng dịch v� ăn uống v� c�ch th�c đ�nh 
gi� ch�t lượng. Đề xu�t được các bi�n pháp nâng cao ch�t lượng; 

- Phân tích được tầm quan trọng của v� sinh, an to�n th�c ph�m v� an to�n 
lao động trong qu� trình ch� bi�n; 

- Trình b�y được c�c nguyên tắc đ�m b�o v� sinh an to�n th�c ph�m v� an 
to�n lao động; 

- Ti�p cận được ki�n th�c chuyên sâu v� c� thể theo học ở c�c bậc cao hơn 
liên quan đ�n Kỹ thuật ch� bi�n m�n ăn; 

- Trình b�y được những ki�n th�c cơ b�n về chính trị, văn hóa, xã hội, pháp 
luật, quốc phòng an ninh, giáo d�c thể ch�t theo quy định. 
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3. Kỹ năng 

- Th�c hi�n ch� bi�n m�n ăn theo định m�c ch� bi�n tại bộ phận; 
- Sử d�ng v� b�o qu�n nguyên li�u th�c ph�m ch� bi�n đúng kỹ thuật; 
- Th�c hi�n vi�c sơ ch� nguyên li�u th�c ph�m theo đúng c�c nguyên tắc 

quy trình kỹ thuật; 
- Ch� bi�n được c�c m�n ăn trong th�c đơn Á, Âu, ti�c… để ph�c v� kh�ch 

trong c�c nh� h�ng; 
- Phối hợp với bộ phận b�n trong qu� trình ph�c v� kh�ch ăn uống; 
- D� tính, hạn ch� c�c tình huống ph�t sinh trong lĩnh v�c m� mình tham gia; 

phân tích đ�nh gi� v� đưa ra gi�i ph�p xử l� c�c tình huống trong qu� trình ch� 
bi�n m�n ăn; 

- Đưa ra được c�c quy�t định kỹ thuật trong phạm vi giới hạn chuyên môn đã 
được đ�o tạo; 

- Th�c hi�n các công vi�c của nghề b�o đ�m v� sinh, an to�n, an ninh v� b�o 
v� môi trường… đ�p �ng nhu cầu của kh�ch du lịch; 

- Th�c hi�n đúng c�c nguyên tắc về an to�n lao động, ph�ng ch�y, chữa ch�y 
trong qu� trình ch� bi�n m�n ăn; 

- T� ch�c công vi�c v� tham gia l�m vi�c theo nh�m nhỏ, c� kh� năng phối 
hợp với những vị trí kh�c c� liên quan trong công vi�c; 

- Kiểm tra, gi�m s�t chuyên môn v� hướng dẫn kỹ thuật đối với nhân viên 
mới, th�c tập sinh ... trong phạm vi giới hạn chuyên môn được đ�o tạo; 

- Sử d�ng công ngh� thông tin cơ b�n theo quy định; khai thác, xử lý, �ng 
d�ng công ngh� thông tin trong một số công vi�c chuyên môn của ngành, nghề. 

- Sử d�ng được ngoại ngữ cơ b�n, đạt bậc 1/6 trong Khung năng l�c ngoại 
ngữ của Vi�t Nam, �ng d�ng được ngoại ngữ vào một số công vi�c chuyên môn 
của ngành, nghề; 

4. Mức độ tự chủ và trách nhiệm 
- Làm vi�c độc lập hoặc theo nhóm trong các b�p tại khách sạn, nh� 

h�ng đạt k�t qu�; 
- T� xử lý các công vi�c hàng ngày trong các b�p trong th�m quyền được 

phân công; 
- Hướng dẫn, giám sát những nhân viên mới, th�c tập sinh th�c hi�n 

nhi�m v� được giao trong ngày/ca; 
- Chịu trách nhi�m cá nhân và trách nhi�m với nh�m trước b�p trưởng/ 

trưởng bộ phận những công vi�c được giao ph� trách; 
- Đ�nh gi� v� sinh an toàn th�c ph�m và ch�t lượng m�n ăn được phân công. 
5. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp 
Sau khi tốt nghi�p người học c� năng l�c đ�p �ng các yêu cầu tại các vị trí 

vi�c làm của ngành, nghề bao gồm: 
- Ph� b�p (tại khách sạn 1 - 5 sao); 
- Đầu b�p chính sơ ch� và ch� bi�n nước dùng, xốt (tại khách sạn 1 - 5 

sao); 
- Đầu b�p chính xa l�t v� đồ nguội (tại khách sạn 1 - 5 sao); 
- Đầu b�p chính b�p Á (tại khách sạn 1 - 5 sao); 
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- Đầu b�p chính b�p Âu (tại khách sạn 1 - 5 sao); 
- Đầu b�p chính b�p ti�c (tại khách sạn 1 - 5 sao); 
- Đầu b�p chính b�p b�nh v� m�n ăn tr�ng mi�ng (tại khách sạn 1 - 5 sao). 
6. Khả năng học tập, nâng cao trình độ 
- Khối lượng ki�n th�c tối thiểu, yêu cầu về năng l�c m� người học ph�i 

đạt được sau khi tốt nghi�p ng�nh, nghề Kỹ thuật ch� bi�n m�n ăn trình độ trung 
c�p c� thể ti�p t�c ph�t triển ở c�c trình độ cao hơn; 

- Người học sau tốt nghi�p c� năng l�c t� học, t� cập nhật những ti�n bộ 
khoa học công ngh� trong phạm vi ng�nh, nghề để nâng cao trình độ hoặc học 
liên thông lên trình độ cao hơn trong cùng ng�nh nghề hoặc trong nh�m ng�nh 
nghề hoặc trong cùng lĩnh v�c đ�o tạo. 
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XI.  
QUY ĐỊNH CHUẨN ĐẦU RA TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP 

NGÀNH, NGHỀ: HƯỚNG DẪN DU LỊCH 

 

1. Giới thiệu chung về ngành, nghề 
 

Hướng dẫn du lịch trình độ trung c�p là ngành, nghề chuyên t� ch�c th�c 
hi�n v� ph�c v� kh�ch theo c�c chương trình du lịch với c�c nhi�m v� cơ b�n 
như: Chu�n bị, t� ch�c th�c hi�n chương trình; thuy�t minh; qu�n l� đo�n 
kh�ch; hướng dẫn tham quan; hỗ trợ qu�ng c�o ti�p thị v� b�n chương trình du 
lịch; thi�t lập và duy trì các mối quan h� với c�c đối t�c; gi�i quy�t c�c v�n đề 
ph�t sinh trong qu� trình th�c hi�n chương trình du lịch; chăm s�c kh�ch h�ng, 
đ�p �ng yêu cầu bậc 4 trong Khung trình độ quốc gia Vi�t Nam. 

 

Các công vi�c của ngành, nghề chủ y�u được th�c hi�n tại: các tuy�n, điểm 
du lịch; điểm tham quan, thắng c�nh; c�c cơ sở kinh doanh dịch v� du lịch… 
trong điều ki�n v� môi trường làm vi�c r�t đa dạng phong phú tr�i rộng c� về 
mặt không gian và thời gian; thường xuyên có s� giao ti�p với khách du lịch, 
các nhà cung c�p dịch v� v� c�c đối t�c kh�c. Cường độ công vi�c của nghề 
không quá nặng nhọc nhưng luôn chịu những s�c ép tâm lí nh�t định. Là nghề 
có tính dịch v� cao. Các công vi�c trong nghề chủ y�u được ti�n h�nh độc lập; 
chỉ có số ít công vi�c được ti�n hành theo nhóm hoặc được một phần hỗ trợ từ 
doanh nghi�p chủ qu�n, các nhà cung �ng dịch v� du lịch, hướng dẫn viên tại 
điểm... 

 

Để hành nghề người lao động ph�i đ�p �ng các yêu cầu về s�c khỏe, có 
ngoại hình phù hợp, đủ ki�n th�c và hiểu bi�t chuyên môn, có kh� năng giao ti�p 
�ng xử trong quá trình ph�c v�, c� đạo đ�c nghề nghi�p, có kh� năng t� ch�c và 
th�c hi�n các nhi�m v� của nghề hướng dẫn du lịch. 

Khối lượng ki�n th�c: 1.115 giờ. 
2. Kiến thức 
- Trình b�y được đặc điểm đặc trưng của văn h�a vùng miền, dân tộc; 
- Trình b�y được các tuyển, điểm du lịch c� thể, h� thống tài nguyên du 

lịch của các tuy�n điểm, vùng miền; 
- Mô t� được các quy trình nghi�p v� cơ b�n của người hướng dẫn viên; 
- Trình b�y được những đặc điểm văn h�a, lịch sử, xã hội chuyên sâu, khác 

bi�t của điểm du lịch; 
- Trình b�y được đặc điểm, giá trị n�i bật của điểm du lịch (giá trị c�nh 

quan, th�m mỹ, lịch sử, văn h�a, khoa học…); 
- Mô t� được quy trình t� ch�c th�c hi�n chương trình du lịch, ki�n th�c về 

vi�t bài thuy�t minh, hướng dẫn đối tượng tham quan du lịch; quy trình xử lý 
các tình huống phát sinh trong quá trình th�c hi�n chương trình du lịch; cách 
th�c t� ch�c các hoạt động hoạt náo cho khách du lịch; 
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- Mô t� được các quy trình nghi�p v� cơ b�n của t� ch�c xúc ti�n, qu�ng 
c�o v� b�n s�n ph�m, thi�t lập v� duy trì c�c mối quan h� với c�c đối t�c, chăm 
s�c kh�ch h�ng v� gi�i quy�t c�c v�n đề ph�t sinh trong qu� trình điều h�nh th�c 
hi�n chương trình du lịch; 

- Thi�t k� được chương trình du lịch, điều h�nh v� t� ch�c th�c hi�n 
chương trình du lịch, đ�nh gi� k�t qu� kinh doanh v� t�ng k�t công vi�c; 

- X�c định được ki�n th�c về nhiều lĩnh v�c kh�c nhau (địa lý, c�nh quan, 
lịch sử dân tộc, đ�t nước…) của các quốc gia; 

- Trình b�y được những ki�n th�c cơ b�n về chính trị, văn hóa, xã hội, pháp 
luật, quốc phòng an ninh, giáo d�c thể ch�t theo quy định. 

3. Kỹ năng 
- Xây d�ng v� b�n được c�c s�n ph�m du lịch như chương trình du lịch tham 

quan thuần túy, chương trình teambuilding, chương trình du lịch MICE, chương 
trình gala lunch/dinner; 

- T� ch�c hoạt động tham quan, vui chơi, gi�i trí cho khách du lịch; 
- Thuy�t minh tại điểm du lịch v� trên c�c phương ti�n giao thông; 
- Sử d�ng đúng, an to�n c�c loại trang thi�t bị hỗ trợ tại điểm tham quan v� 

trên phương ti�n ph�c v� kh�ch du lịch; 
- Điều h�nh được c�c công vi�c h�ng ng�y v� qu�n l� thời gian c� nhân v� 

nh�m l�m vi�c một c�ch hi�u qu�; 
- Gi�m s�t, kiểm tra, đ�nh gi� k�t qu� công vi�c đ�m b�o đúng quy trình v� 

tiêu chu�n tại bộ phận hướng dẫn du lịch; 
- Gi�i quy�t được c�c yêu cầu v� tình huống trong qu� trình ph�c v� kh�ch; 
- Giao ti�p lịch s�, thân thi�n với kh�ch h�ng, c�p trên v� đồng nghi�p; 
- L�m được c�c loại mẫu biểu, b�o c�o, văn b�n đối nội, hợp đồng thông 

d�ng đối với c�c đơn vị đối t�c du lịch v� kh�ch h�ng; 
- Th�c hi�n được thao tác nghi�p v� thanh toán, các giao dịch với các nhà 

cung �ng dịch v� và khách hàng; 
- Sử d�ng công ngh� thông tin cơ b�n theo quy định; khai thác, xử lý, �ng 

d�ng công ngh� thông tin trong một số công vi�c chuyên môn của ngành, nghề. 
- Sử d�ng được ngoại ngữ cơ b�n, đạt bậc 1/6 trong Khung năng l�c ngoại 

ngữ của Vi�t Nam, �ng d�ng được ngoại ngữ vào một số công vi�c chuyên môn 
của ngành, nghề; 

4. Mức độ tự chủ và trách nhiệm 
- Có ý th�c t� ch�c kỷ luật, tác phong công nghi�p và tinh thần trách nhi�m 

cao trong công vi�c; 
- Tôn trọng các tiêu chu�n đạo đ�c nghề nghi�p; 
- Thân thi�n, cởi mở, sẵn sàng ph�c v� và b�o đ�m an toàn s�c khỏe, tính 

mạng khách du lịch; 
- Có tinh thần hợp tác làm vi�c nhóm; thi�n chí trong ti�p nhận ý ki�n và gi�i 

quy�t kh� khăn, vướng mắc trong công vi�c; 
- Có ý th�c t� học, t� bồi dưỡng, trau dồi kinh nghi�m để nâng cao trình độ 

chuyên môn nghi�p v�, thích �ng với s� phát triển của th�c tiễn trong lĩnh v�c 
hoạt động dịch v� du lịch; 
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- Có ý th�c trách nhi�m trong vi�c sử d�ng, b�o qu�n tài s�n trong quá trình 
tác nghi�p. 
 

5. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp 
 

Sau khi tốt nghi�p người học c� năng l�c đ�p �ng các yêu cầu tại các vị trí 
vi�c làm của ngành, nghề bao gồm: 

 

- Hướng dẫn du lịch nội địa;  
- Hướng dẫn tại điểm. 

 

6. Khả năng học tập, nâng cao trình độ 
 

- Khối lượng ki�n th�c tối thiểu, yêu cầu về năng l�c m� người học ph�i 
đạt được sau khi tốt nghi�p ng�nh, nghề Hướng dẫn du lịch trình độ trung c�p 
c� thể ti�p t�c ph�t triển ở c�c trình độ cao hơn; 

 
- Người học sau tốt nghi�p c� năng l�c t� học, t� cập nhật những ti�n bộ 

khoa học công ngh� trong phạm vi ng�nh, nghề để nâng cao trình độ hoặc học 
liên thông lên trình độ cao hơn trong cùng ng�nh nghề hoặc trong nh�m ng�nh 
nghề hoặc trong cùng lĩnh v�c đ�o tạo. 



34 
 

XII.  
QUY ĐỊNH 

CHUẨN ĐẦU RA TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP 
NGÀNH, NGHỀ: TIẾNG ANH 

1. Giới thiệu chung về ngành, nghề 
 

Ti�ng Anh trình độ trung c�p l� ng�nh, nghề đ�o tạo nhân l�c sử d�ng c�c kỹ 
năng cơ b�n: Nghe, n�i, đọc, vi�t gắn với công vi�c h�nh chính - văn ph�ng, biên 
dịch, học v� c� sử d�ng Ti�ng Anh, đ�p �ng yêu cầu bậc 4 trong Khung trình độ 
quốc gia Vi�t Nam. 

Người học sau khi tốt nghi�p ng�nh, nghề Ti�ng Anh trình độ trung c�p c� 
c�c cơ hội nghề nghi�p tại c�c công ty nước ngo�i tại Vi�t Nam, c�c công ty c� 
vốn đầu tư nước ngo�i, c�c công ty Vi�t Nam c� sử d�ng Ti�ng Anh, c�c công ty 
giáo d�c, c�c trường học, c�c trung tâm ngoại ngữ, c�c trung tâm cung c�p dịch v� 
tư v�n du học v� dịch thuật, c�c công ty c� bộ phận dịch v� kh�ch h�ng, hành 
chính, nhân s�, qu�ng c�o c� sử d�ng Ti�ng Anh. 

Người h�nh nghề c� thể đ�m nhận nhiều nhi�m v� khác nhau như: Ti�p nhận 
và sắp x�p hồ sơ, công văn, lịch l�m vi�c; soạn th�o v� tr� lời c�c thư từ, email 
bằng Ti�ng Anh; biên dịch t�i li�u, hồ sơ; hỗ trợ t� ch�c v� ghi biên b�n trong 
trong c�c cuộc họp, hội th�o, s� ki�n; sử d�ng Ti�ng Anh để chăm s�c, giao ti�p 
với kh�ch h�ng; v� sử d�ng Ti�ng Anh để hỗ trợ c�c bộ phận kh�c gi�i quy�t c�c 
tình huống ph�t sinh trong công vi�c… 

Khối lượng ki�n th�c: 1.115 giờ. 
2. Kiến thức 

- Trình b�y được c�c quy định cơ b�n, cần thi�t về tính đặc thù của ng�nh, 
nghề khi l�m vi�c với đối t�c l� người nước ngo�i, đ�m b�o không gây �nh hưởng 
phương hại đ�n bí mật, lợi ích v� an ninh quốc gia; 

- Trình b�y được ki�n th�c ngôn ngữ về ngữ ph�p, ph�t âm, từ v�ng, c�u 
trúc ti�ng Anh được sử d�ng ph� bi�n trong giao ti�p hằng ng�y; 

- Trình b�y được ki�n th�c ngôn ngữ về ngữ ph�p, ph�t âm, từ v�ng, c�u 
trúc ti�ng Anh chuyên ng�nh được sử d�ng trong c�c lĩnh v�c nghề nghi�p văn 
ph�ng, học v�, biên dịch của ng�nh Ti�ng Anh; 

- X�c định v� nhận bi�t được các lĩnh v�c nghề nghi�p của ng�nh Ti�ng Anh 
ở vị trí công vi�c văn ph�ng, học v�, biên dịch v� c�c tình huống sử d�ng ngoại 
ngữ trong c�c lĩnh v�c nghề nghi�p của ng�nh Ti�ng Anh; 

- X�c định v� trình b�y được ki�n th�c nghề nghi�p, c�c quy trình th�c hi�n 
công vi�c, c�c quy tắc xử l� công vi�c trong c�c lĩnh v�c nghề nghi�p của ng�nh 
Ti�ng Anh; 

- Trình b�y được những ki�n th�c cơ b�n về chính trị, văn h�a, xã hội, ph�p 
luật, quốc ph�ng an ninh, gi�o d�c thể ch�t theo quy định. 
 

3. Kỹ năng 
- Sắp x�p được một số bu�i gặp gỡ, tọa đ�m theo yêu cầu của đối t�c hai 

bên; 
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- Vận d�ng c�c ki�n th�c ngôn ngữ về ngữ ph�p, ph�t âm, từ v�ng, c�u trúc 

Ti�ng Anh v�o c�c lĩnh v�c nghề nghi�p liên quan tới công vi�c h�nh chính - văn 

ph�ng, học v�, biên dịch để th�c hi�n c�c nhi�m v� công vi�c; 

- Ghi nhận, x�c định được c�c � chính, v� chuyển ti�p được thông tin đơn 

gi�n rõ r�ng bằng giọng n�i chu�n trong c�c b�i n�i, cuộc đối thoại, th�o luận đơn 

gi�n; 

- Giao ti�p, trao đ�i thông tin, trình b�y � ki�n về c�c v�n đề h�ng ng�y trong 

các tình huống trong kinh doanh, trong tư v�n v� chăm s�c kh�ch h�ng; 

- Đọc hiểu, phân loại, v� sắp x�p c�c t�i li�u ti�ng Anh c� nội dung trao đ�i 

thông tin thông thường hoặc t�i li�u ti�ng Anh trong lĩnh v�c thương mại; 

- Soạn th�o được thư từ, email bằng ti�ng Anh; 

- Vi�t được biên b�n cho c�c bu�i họp c� sử d�ng ti�ng Anh; 

- Hỗ trợ dịch c�c hợp đồng thương mại cơ b�n, t�i li�u kinh doanh, thư tín 

thương mại cơ b�n bằng ti�ng Anh; 

- Sử d�ng được công ngh� thông tin cơ b�n theo quy định; khai th�c, xử l�, 

�ng d�ng công ngh� thông tin trong công vi�c chuyên môn của ng�nh, nghề; 

- Sử d�ng được ti�ng Anh, đạt bậc 3/6 trong Khung năng l�c ngoại ngữ của 

Vi�t Nam; �ng d�ng được ngoại ngữ v�o công vi�c chuyên môn của ng�nh, nghề. 
 

4. Mức độ tự chủ và trách nhiệm 
 

- Ch�p h�nh tốt các quy định ph�p luật, chính s�ch của Nh� nước, không gây 

�nh hưởng phương hại đ�n bí mật, lợi ích v� an ninh quốc gia; 

- C� kh� năng l�m vi�c độc lập v� l�m vi�c theo nh�m; 

- C� kh� năng thích nghi với c�c môi trường l�m vi�c khác nhau; có kh� 

năng gi�i quy�t công vi�c, một số v�n đề ph�c tạp trong điều ki�n l�m vi�c thay 

đ�i; 

- Ý th�c học tập suốt đời, luôn tìm t�i, học hỏi để trau dồi, b� sung ki�n th�c 

v� kinh nghi�m chuyên môn; 

- Tận d�ng mọi cơ hội nâng cao kh� năng sử d�ng ti�ng Anh để giao ti�p, 

trao đ�i v� xử lí công vi�c hi�u qu�; 

- Chịu tr�ch nhi�m với k�t qu� công vi�c của b�n thân v� một phần của 

nh�m trước lãnh đạo cơ quan, t� ch�c, doanh nghi�p. 
 

5. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp 
Sau khi tốt nghi�p người học c� năng l�c đ�p �ng c�c yêu cầu tại các vị trí 

vi�c l�m của ng�nh, nghề bao gồm: 
- H�nh chính văn ph�ng; 
- Học v� trong cơ sở đ�o tạo ti�ng Anh; 
- Biên dịch.  

6. Khả năng học tập, nâng cao trình độ 




