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Hà Nội, ngày ...  tháng ...  năm 2012 
 

TỜ TRÌNH   
ĐĂNG KÝ MỞ NGÀNH ĐÀO TẠO 

 
Tên ngành: Quản trị kinh doanh - Mã số: 52340101 

Trình độ đào tạo: ĐẠI HỌC 
 

Kính gửi: Bộ Giáo dục và Đào tạo 
 

 Ngành Lao động - Thương binh và Xã hội hiện nay đang quản lý và 

giám sát các lĩnh vực đặc thù của tất cả các doanh nghiệp trong nền kinh tế. 

Các lĩnh vực mà ngành phụ trách gồm rất nhiều vấn đề kinh tế liên quan đến 

quản trị kinh doanh, đó là tiền lương, các chính sách liên quan đến lao động, 

bảo hộ lao động, chế độ tài chính liên quan đến quyền lợi của người lao động, 

... vì vậy cần nhiều cán bộ có trình độ chuyên môn về Quản trị Kinh doanh. 

Trong các hội nghị giao ban ngành, lãnh đạo Bộ cũng nhiều lần yêu cầu 

Trường Đại học Lao động - Xã hội phải chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ 

chức đào tạo chuyên ngành Quản trị Kinh doanh, để trước hết phục vụ cho 

ngành, sau đó là đáp ứng nhu cầu chung của đất nước. 

Nhà trường có mối quan hệ tốt với nhiều doanh nghiệp ở Hà Nội và một 

số tỉnh lân cận. Hàng năm Trường đều nhận được đề xuất của các doanh 

nghiệp về nhu cầu cán bộ, trong đó có cán bộ được đào tạo ngành Quản trị 

kinh doanh. 

Để chuẩn bị thực hiện nhiệm vụ trên, Nhà trường đã được Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã hội cho phép thành lập Khoa Quản trị Kinh doanh với gần 

40 giảng viên từ năm 2009. Đến nay Nhà trường nhận thấy nhu cầu về cán bộ 

có chuyên môn này của ngành là rất lớn, vì vậy cần thiết phải tổ chức đào tạo 

cử nhân Quản trị kinh doanh ở cả bậc đại học và cao đẳng. 
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 Trường Đại học Lao động - Xã hội tiền thân là Trường Trung cấp Lao 

động - Tiền lương thuộc Bộ Lao động được thành lập từ năm 1960. Năm 

1997 Trường được nâng cấp lên cao đẳng và tháng 1/2005 được nâng cấp lên 

đại học. 

Trong 52 năm qua Trường luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, được 

Đảng và Nhà nước tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhất, hạng Nhì, 

hạng Ba, Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì, Ba và nhiều phần thưởng 

cao quí khác. 

Năm 2005, Trường Đại học Lao động - Xã hội đã được Bộ Giáo dục và 

Đào tạo cho phép đào tạo bậc đại học và cao đẳng 04 ngành là: Quản trị nhân 

lực, Kế toán, Bảo hiểm và Công tác xã hội; năm 2011 Nhà trường được phép 

đào tạo thạc sĩ chuyên ngành Quản trị nhân lực. Nhà trường đang đào tạo các 

hình thức: chính qui, VLVH, liên thông cao đẳng - đại học, trung cấp - cao 

đẳng và trung cấp - đại học. Tổng qui mô đào tạo ở thời điểm hiện nay là 

khoảng 15.000 người học (gồm thạc sĩ, cử nhân, nghề cả chính qui và 

VLVH). Trong quá trình đào tạo Nhà trường không ngừng tăng cường đội 

ngũ giảng viên có trình độ cao, đầu tư cơ sở vật chất, qua đó chất lượng đào 

tạo của Trường ngày càng được nâng cao, thương hiệu Nhà trường ngày càng 

được khẳng định trong xã hội. 

Đến năm 2012 Trường Đại học Lao động - Xã hội đã đào tạo được 7 

khóa đại học, 15 khóa cao đẳng. Trong đó có 4 khóa đại học và 13 khóa cao 

đẳng đã ra trường (với khoảng 6000 cử nhân đại học và gần 10.000 cử nhân 

cao đẳng). Qua điều tra ban đầu thì tỉ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm là 

80%, cá biệt có ngành như Công tác xã hội đạt trên 90%. 

Nhà trường đã có bước chuẩn bị cho việc đào tạo ngành Quản trị Kinh 

doanh từ năm 2005. Trước đó Trường đã có 02 bộ môn trực thuộc là: Bộ môn 

Quản trị doanh nghiệp với 16 giảng viên và Bộ môn Kinh tế học với 18 giảng 

viên. Đến cuối năm 2009, Trường đã thành lập Khoa Quản trị Kinh doanh 

trên cơ sở 2 bộ môn trên và mời 01 đồng chí là tiến sĩ, Trưởng Bộ môn 
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Thương mại Quốc tế thuộc Khoa Quản trị Kinh doanh của Trường Đại học 

KTQD Hà Nội về làm trưởng khoa. Đến nay khoa Quản trị Kinh doanh của 

trường đã có 34 giảng viên cơ hữu, trong đó có 05 tiến sĩ, 20 thạc sĩ và số còn 

lại đang theo học sau đại học. Mặt khác Nhà trường còn có Khoa Quản lý Lao 

động cũng có 05 PGS và 12 tiến sĩ có thể tham gia giảng dạy các học phần 

của ngành Quản trị kinh doanh và hiện đang có 21 giảng viên theo học 

Nghiên cứu sinh về Quản trị kinh doanh của trường Đại học tổng hợp 

ShoutLuzon State University, Philippin, đến tháng 3/2013 sẽ tốt nghiệp. 

Trường đại học Lao động - Xã hội đã đào tạo bậc đại học được 8 năm, 

hiện nay trường có 03 cơ sở đào tạo (tại Hà Nội, tại Sơn Tây và tại Thành phố 

Hồ Chí Minh) với tổng diện tích khoảng gần 20ha. Cơ sở vật chất, thiết bị dạy 

học được đầu tư đồng bộ và nâng cấp hàng năm để đáp ứng đủ tiêu chuẩn của 

một cơ sở đào tạo đại học; Hệ thống thư viện với hàng ngàn đầu sách, trong 

đó có trên 100 đầu sách và giáo trình về quản trị kinh doanh đã được kết nối 

với hệ thống dữ liệu chung của quốc gia đảm bảo cho việc học tập và nghiên 

cứu. 

Trường Đại học Lao động - Xã hội xin đăng ký mở ngành đào tạo trình 

độ đại học với nội dung cụ thể như sau: 

Ngành đăng ký mở: Quản trị kinh doanh 

Tên chương trình: Quản trị kinh doanh  

Trình độ đào tạo:  Đại học 

Khối lượng kiến thức toàn khóa: 130 Tín chỉ (chưa tính GDTC và 

GDQP) 

Thời gian đào tạo: 04 năm (8 học kỳ) 

 Trường Đại học Lao động - Xã hội đã trang bị đầy đủ cơ sở vật chất 

phục vụ cho việc đào tạo ngành Quản trị kinh doanh đã đăng ký; cụ thể: 

- Hàng trăm phòng học đủ tiêu chuẩn giảng dạy lý thuyết, các giảng 

đường đều được trang bị hệ thống các phương tiện trợ giảng như máy chiếu 

projecter, màn chiếu cuốn tự động, hệ thống âm thanh, micro không dây.... 



 4 

Tại số 43 Trần Duy Hưng có 07 phòng thực hành máy tính với trên 500 máy. 

Sinh viên Khoa Quản trị Kinh doanh được tạo điều kiện mỗi người một máy 

thực hành các kỹ năng tin học cơ bản và tin học chuyên ngành như Microsoft 

Excel, Word, Access, Eviews... 

- Phòng thực hành tiếng nước ngoài có 50 ca bin được trang bị đồng bộ, 

hiện đại, đạt tiêu chuẩn quốc gia; Phòng thực hành nghiệp vụ cơ bản của 

ngành như quản trị kinh doanh tổng hợp, quản trị tài chính, quản trị nhân 

lực… với các trang bị như camera, máy chiếu phim, màn hình, các mô hình, 

v.v… đảm bảo cho sinh viên điều kiện học tập tốt nhất. 

Thư viện có phòng đọc đảm bảo 1000 chỗ ngồi, với hơn 100.000 đầu 

sách và hàng trăm loại báo chí chuyên ngành phục vụ cho giảng dạy, học tập 

và nghiên cứu khoa học như: Các sách về quản trị, các sách tham khảo từ 

công trình nghiên cứu của các chuyên gia trong và ngoài nước, các tạp chí 

kinh tế, các luận án kinh tế và các đề tài nghiên cứu khoa học, các sách tin 

học hướng dẫn khai thác phần mềm phục vụ nghiệp vụ ngành. Hiện nay, thư 

viện Nhà trường đang thực hiện đề án "Thư viện điện tử" để nâng cấp thư 

viện và tăng cường khả năng, chất lượng khai thác thông tin cho sinh viên. 

Với năng lực về cơ sở vật chất và đội ngũ như trên, Nhà trường dự kiến 

chỉ tiêu tuyển sinh trong 5 năm đầu của ngành Quản trị kinh doanh là 150 sinh 

viên/năm. 

Chương trình đào tạo này đã được Nhà trường chuẩn bị trong hơn 01 

năm căn cứ vào các qui định của Bộ GD&ĐT về chương trình khung bậc đại 

học và tham khảo chương trình đào tạo Quản trị kinh doanh của một số 

trường như ĐHKTQD, ĐH Công đoàn, ... Để có cơ sở khoa học và thực tiễn 

khi xây dựng chương trình, Nhà trường đã yêu cầu Khoa Quản trị Kinh doanh 

tổ chức 02 hội thảo để dự thảo chương trình lần 1, sau đó đã tổ chức 02 phiên 

họp Hội đồng khoa học và đào tạo cấp trường để thảo luận và chỉnh sửa 

chương trình. Đến nay chương trình đào tạo của trường đã được Hội đồng 



 5 

thẩm định của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân xác nhận thông qua (theo 

nhiệm vụ được Bộ Giáo dục - Đào tạo giao). 

Để có thể sẵn sàng tổ chức đào tạo thành công ngành Quản trị Kinh 

doanh, Trường Đại học Lao động - Xã hội đã có sự đầu tư và chuẩn bị về đội 

ngũ, về cơ sở vật chất từ nhiều năm qua. Đến nay Khoa Quản trị Kinh doanh 

của Trường đã đủ mạnh (gần 40 giảng viên cơ hữu); Cơ sở vật chất của 

trường đã từng bước được đầu tư tăng cường đồng bộ cả về số lượng và chất 

lượng. Toàn bộ các nội dung của hồ sơ đăng ký mở ngành Quản trị kinh 

doanh đã được Trường đăng tải công khai tại website: www.ulsa.edu.vn. 

Với sự chuẩn bị đầy đủ và chu đáo về đội ngũ, về cơ sở vật chất và nhu 

cầu cấp thiết về nguồn nhân lực của ngành, của xã hội, Trường Đại học Lao 

động - Xã hội kính trình Bộ Giáo dục và Đào tạo xem xét chấp thuận cho 

trường được đào tạo ngành Quản trị kinh doanh ở trình độ đại học từ năm 

học 2013-2014.  

Nhà trường sẽ tổ chức quá trình đào tạo theo đúng các qui định hiện 

hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của Nhà nước. 

Xin trân trọng cảm ơn ./. 

 
Nơi gửi: 
- Như trên; 
- Vụ GDĐG - Bộ GD&ĐT; 
- Bộ LĐ-TB&XH; 
- Lưu VTHC, ĐT, KH. 

Q. HIỆU TRƯỞNG 
 
 
 
 
 
 
 

PGS, TS. Nguyễn Thị Thuận 
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