
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO  

 

1. Tên ngành, nghề:  

Tiếng Việt:  Quản trị kinh doanh xăng dầu và gas 

Tiếng Anh:  Petroleum & Gas Business Management 

Mã ngành, nghề:  6340125 

2. Trình độ đào tạo:  Cao đẳng 

3. Hình thức đào tạo:  Chính quy 

4. Đối tượng tuyển sinh: Học sinh Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương trở lên. 

5. Thời gian đào tạo: 2,5 năm 

6. Khối lượng kiến thức 

Số lượng môn học, mô đun: 33 

Số lượng tín chỉ:   75 

Tỷ lệ lý thuyết:   30 % 

Tỷ lệ thực hành:   70 % 

7. Mục tiêu đào tạo:  

7.1. Mục tiêu chung: 

Người học có kiến thức thực tế, kiến thức lý thuyết sâu rộng về quản trị kinh doanh 

xăng dầu và gas; đáp ứng đầy đủ các kiến thức cơ bản về chính trị, văn hóa, xã hội, pháp 

luật và công nghệ thông tin; định hướng được công việc sau khi tốt nghiệp, thành thạo 

các kỹ năng về thực hành công tác quản trị kinh doanh xăng dầu và gas; thực hành kỹ 

năng giao tiếp ứng xử cần thiết để thực hiện các công việc có tính thường xuyên hoặc 

phức tạp, có thể làm việc độc lập hay theo nhóm trong điều kiện làm việc thay đổi, chịu 

trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm hướng dẫn, giám sát, đánh giá kết quả đối với nhóm 

thực hiện những nhiệm vụ xác định. 

7.2. Mục tiêu cụ thể 

7.2.1. Kiến thức, kỹ năng 

- Kiến thức: 

+ Trình bày được những đường lối, chủ trương, chính sách phát triển kinh tế, đào 

tạo nghề của Đảng và Nhà nước trong nền kinh tế thị trường có sự điều tiết của Nhà nước 

theo định hướng xã hội chủ nghĩa; 

+ Trình bày được các kiến thức cơ bản về lĩnh vực kinh tế, quản trị kinh doanh; 

+ Trình bày được các kiến thức chuyên môn nghề nghiệp về quản lý kinh tế, quản 

trị kinh doanh trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu và gas; 

+ Trình bày được cấu trúc, thành phần hóa học cùng các tính chất lý, hóa, nhiệt cơ 

bản của xăng dầu va gas; 

+ Trình bày được quy trình bảo quản từng loại xăng dầu va gas trong quá trình tồn 

chứa, vận chuyển, giao nhận tại các kho, cửa hàng, đại lý kinh doanh; 



+ Trình bày được quy trình vận hành, bảo dưỡng thiết bị, hệ thống công nghệ tại 

các kho, cửa hàng xăng dầu, gas như: Máy bơm, cột bơm, van, ống, bể, xitec, bình gas, 

chai gas; 

+ Trình bày được các kiến thức về vệ sinh môi trường, an toàn lao động và phòng 

cháy, chữa cháy. 

- Kỹ năng: 

+ Tham gia nghiên cứu thị trường doanh nghiệp, xây dựng và tổ chức thực hiện 

các kế hoạch, phương án kinh doanh; đề xuất các biện pháp khai thác sử dụng có hiệu quả 

phương tiện, cơ sở vật chất phục vụ kinh doanh xăng dầu và gas; 

+ Tổ chức thu thập, xử lý tốt các nguồn thông tin kinh tế phục vụ quản lý kinh doanh 

xăng dầu va gas; lập được kế hoạch nhân sự trung hạn, tham mưu bố trí nhân sự tại các bộ 

phận sản xuất kinh doanh và tổ chức lao động tác nghiệp phù hợp với thực tế; 

+ Thực hiện được các nghiệp vụ theo quy trình bán hàng văn minh tại các cửa hàng 

xăng dầu va gas; các nghiệp vụ theo quy trình giao nhận xăng dầu tại kho và trên các 

phương tiện đường bộ, đường sắt, đường thủy, đường ống; đo tính xác định được khối 

lượng giao nhận và mức độ hao hụt xăng dầu, gas trong quá trình tồn chứa, giao nhận, 

vận chuyển; 

+ Đề xuất và tổ chức thực hiện các biện pháp kiểm tra, kiểm soát, bảo đảm an ninh 

nhằm không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ kinh doanh xăng dầu va gas, đảm bảo an 

toàn tài sản, hàng, tiền cho doanh nghiệp, cửa hàng, đại lý kinh doanh; 

+ Quản lý và sử dụng có hiệu quả các loại vốn hàng, tiền được giao; tham mưu 

hoạch định kế hoạch tài chính trung hạn, ngắn hạn cho đơn vị, bộ phận cùng các phương 

án phân phối kết quả, lợi nhuận kinh doanh hợp lý; 

+ Có khả năng ứng dụng kỹ thuật, công nghệ mới vào công việc; tác phong công 

nghiệp cao; có khả năng tiếp tục học lên trình độ cao hơn; 

+ Có kỹ năng quản trị các nghiệp vụ kinh doanh tại nơi làm việc; có khả năng tham 

gia đào tạo, truyền nghề, bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ cho nhân viên mới; 

+ Đạt trình độ ngoại ngữ bậc 2 trong khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc Việt Nam 

theo quy định; 

+ Sử dụng thành thạo máy vi tính trong công tác chuyên môn, biết khai thác thông 

tin trên Internet và đạt chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản (theo Thông tư số 

03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014); 

+ Một số kỹ năng khác: Kỹ năng giao tiếp, ứng xử; kỹ năng làm việc độc lập và tổ 

chức làm việc theo nhóm hiệu quả. 

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

- Chính trị, đạo đức: 

+ Trình bày được kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí 



Minh, đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam; 

+ Yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, nắm vững vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam 

và sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân Việt Nam; 

+ Có thế giới quan khoa học, có nhận thức đúng về Chủ nghĩa Xã hội để từ đó tin 

tưởng vào đường lối phát triển kinh tế của Đảng và Nhà nước, chấp hành tốt chính sách 

của Đảng, Nhà nước, quy định của đơn vị;  

+ Tôn trọng và làm theo Hiến pháp, Pháp luật, có nếp sống lành mạnh, giản dị, 

trong sạch và tinh thần đoàn kết sẵn sàng bảo vệ thành quả xã hội chủ nghĩa; 

+ Có tinh thần trách nhiệm, ý thức kỷ luật cao, trung thực, yêu nghề, tích cực học 

tập và rèn luyện không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.  

- Thể chất và quốc phòng: 

+ Đủ sức khoẻ đáp ứng yêu cầu của nhiệm vụ được giao;  

+ Có kiến thức cơ bản về giáo dục quốc phòng, an ninh;  

+ Có tinh thần cảnh giác cách mạng cao, sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ bảo vệ Tổ 

quốc. 

7.3. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp: 

Sau khi học xong cao đẳng Quản trị kinh doanh xăng dầu và gas, người học có thể 

làm việc trong các doanh nghiệp, kho, cửa hàng, đại lý kinh doanh xăng dầu va gas với 

các vị trí công tác sau: 

- Nhân viên làm việc tại phòng kinh doanh, phòng hàng hóa, phòng hóa nghiệm, 

phòng kho vận; 

- Nhân viên làm việc tại các tổ, đội trong kho xăng dầu va gas;  

- Nhân viên bán lẻ xăng dầu, nhân viên kinh doanh gas; 

- Quản ly kho, cửa hàng, đại lý xăng dầu, gas như trưởng, phó kho, cửa hàng, đại 

lý; trưởng, phó ca, tổ; 

- Có khả năng tự tìm việc làm, tự tạo việc làm hoặc tiếp tục học lên trình độ cao 

hơn. 

 


