
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO  

1. Tên ngành, nghề:  

Tiếng Việt:  Kinh doanh vận tải đường bộ 

Tiếng Anh:  Road Transport Business 

Mã ngành, nghề:  5340110 

2. Trình độ đào tạo:  Trung cấp 

3. Hình thức đào tạo:  Đào tạo từ xa, tự học có hướng dẫn  

4. Đối tượng tuyển sinh:  

Người học đã tốt nghiệp từ Trung học phổ thông hoặc tương đương trở lên. 

5. Khối lượng kiến thức và thời gian đào tạo 

Số lượng môn học, mô đun: 16 

Số lượng tín chỉ:   35 

Tỷ lệ lý thuyết:   40.0 % 

 Tỷ lệ thực hành:   60.0 % 

Thời gian đào tạo:  1,0 năm  

6. Mục tiêu đào tạo:  

6.1. Mục tiêu chung: 

 Người học có kiến thức thực tế, kiến thức lý thuyết cần thiết trong phạm vi 

kinh doanh vận tải đường bộ; kiến thức cơ bản về chính trị, văn hóa, xã hội, pháp 

luật và công nghệ thông tin; kỹ năng nhận thức, kỹ năng thực hành chuyên môn 

nghề nghiệp, kỹ năng giao tiếp ứng xử cần thiết để thực hiện các công việc có tính 

thường xuyên hoặc phức tạp, làm việc độc lập hay theo nhóm trong điều kiện biết 

trước và có thể thay đổi, chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm đối với nhóm, có 

năng lực hướng dẫn, giám sát những người khác thực hiện công việc đã được định 

sẵn; có khả năng làm việc trong thị trường lao động khu vực. 

6.2. Mục tiêu cụ thể: 

6.2.1. Kiến thức, kỹ năng 

- Kiến thức: 

+ Trình bày được các kiến thức cơ bản và kiến thức cơ sở ngành nghề thuộc 

các lĩnh vực: giao thông vận tải đường bộ, kinh tế, vận tải đã học nhằm tiếp thu các 

kiến thức chuyên môn trong lĩnh vực kinh doanh vận tải đường bộ; 

+ Trình bày được kiến thức chuyên môn của lĩnh vực kinh doanh vận tải đường 

bộ như: quản lý hoạt động vận tải đường bộ, tổ chức vận chuyển và xếp dỡ, tổ chức 

điều hành hoạt động vận tải đường bộ, quản lý chất lượng dịch vụ vận tải đường 

bộ,…  



- Kỹ năng: 

+ Vận dụng được các văn bản luật, văn bản dưới luật về giao thông vận tải 

đường bộ, kinh doanh vận tải đường bộ vào hoạt động sản xuất kinh doanh tại các 

doanh nghiệp kinh doanh vận tải đường bộ;  

+ Xây dựng và tổ chức thực hiện được các kế hoạch vận chuyển, xếp dỡ tại 

các doanh nghiệp kinh doanh vận tải đường bộ; 

+ Tổ chức quản lý và điều hành được hoạt động vận tải đường bộ; 

+ Đề xuất được các biện pháp khai thác hiệu quả phương tiện vận tải, vật tư 

kỹ thuật tại các doanh nghiệp kinh doanh vận tải đường bộ; 

+ Thực hiện được các biện pháp kiểm tra, kiểm soát chất lượng vận tải nhằm 

đảm bảo và không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải, thỏa mãn nhu cầu 

vận tải của nền kinh tế quốc dân; 

+ Sử dụng được công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành hoạt động vận 

tải đường bộ tại các doanh nghiệp kinh doanh vận tải đường bộ. 

6.2.2. Chính trị, đạo đức; Thể chất và quốc phòng 

- Chính trị, đạo đức: 

+ Nêu được một số kiến thức về Chủ nghĩa Mác - Lê nin, Hiến pháp, Pháp 

luật; 

+ Nắm vững quyền lợi và nghĩa vụ của người công dân nước Cộng hoà xã hội 

chủ nghĩa Việt Nam; 

+ Trình bày được những nội dung cơ bản về đường lối phát triển kinh tế của 

Đảng và Nhà nước; 

+ Trung thành với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội 

chủ nghĩa, thực hiện đầy đủ trách nhiệm, nghĩa vụ của người công dân; sống và làm 

việc theo Hiến pháp và Pháp luật; 

+ Yêu nghề, có kiến thức cộng đồng và tác phong làm việc của một công dân 

sống trong xã hội công nghiệp, có lối sống lành mạnh phù hợp với phong tục tập 

quán và truyền thống văn hoá dân tộc; 

+ Luôn có ý thức học tập rèn luyện để nâng cao trình độ, đáp ứng yêu cầu của 

công việc; 

+ Có phẩm chất đạo đức tốt và nhận thức đúng đắn về nghề nghiệp, có thái độ 

hợp tác với đồng nghiệp, tôn trọng pháp luật và các quy định tại nơi làm việc, trung 



thực và có tính kỷ luật cao, sẵn sàng đảm nhiệm các công việc được giao. 

- Thể chất và quốc phòng: 

+ Đủ sức khoẻ theo tiêu chuẩn của Bộ Y tế; 

+ Thực hiện được các phương pháp rèn luyện thể chất; 

+ Có ý thức tổ chức kỷ luật và tinh thần cảnh giác cách mạng, sẵn sàng thực 

hiện nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc. 

6.3. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp: 

Sau khi tốt nghiệp trung cấp Kinh doanh vận tải đường bộ, người học có thể 

làm việc với chức năng của một nhân viên làm việc tại các văn phòng theo các bộ 

phận chức năng tại: 

- Các doanh nghiệp kinh doanh vận tải đường bộ như phòng điều độ chuyên 

trách, phòng kế hoạch vận tải, phòng kinh doanh, quản lý đội xe,… hoặc các đơn 

vị vận tải trực thuộc các doanh nghiệp sản xuất; 

- Các trung tâm điều hành vận tải, bến xe, đại lý vận tải; 

- Các kho bãi hàng hóa; 

- Các tổ chức có kinh doanh đội xe,... 

 


