
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO  

1. Tên ngành, nghề:  

Tiếng Việt:  Quản lý và bán hàng siêu thị 

Tiếng Anh:  Supermarket management and sales 

Mã ngành, nghề:  5340139 

2. Trình độ đào tạo:  Trung cấp 

3. Hình thức đào tạo:  Chính quy 

4. Đối tượng tuyển sinh: Học sinh tốt nghiệp từ THCS hoặc tương đương trở lên. 

5. Khối lượng kiến thức và thời gian đào tạo 

5.1. Học sinh đã tốt nghiệp Trung học phổ thông 

Số lượng môn học, mô đun: 22 

Số lượng tín chỉ:   45 

Tỷ lệ lý thuyết:   27.22 % 

 Tỷ lệ thực hành:   72.78 % 

Thời gian đào tạo:  1,5 năm  

5.2. Học sinh đã tốt nghiệp Trung học cơ sở 

5.2.1. Nếu học sinh đã tốt nghiệp THCS, học VHPT, có nguyện vọng liên thông lên 

trình độ cao đẳng 

Ngoài chương trình như học sinh tốt nghiệp Trung học phổ thông thì học sinh 

đã tốt nghiệp Trung học cơ sở học bổ túc thêm 1020 giờ các môn học văn hóa Trung 

học phổ thông theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc học chương trình 

Giáo dục thương xuyên cấp THPT hiện hành 

Thời gian đào tạo:   2,5 năm  

5.2.2. Nếu học sinh đã tốt nghiệp THCS chỉ học trình độ Trung cấp 

Số lượng môn học, mô đun: 26 

Số lượng tín chỉ:   55 

Tỷ lệ lý thuyết:   30.27 % 

 Tỷ lệ thực hành:   69.73 % 

 Thời gian đào tạo:    2,0 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 

nghề Quản lý và bán hàng siêu thị; 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 những kiến thức cơ bản về kinh tế, quản trị trong việc thực 

hiện nghề quản lý và bán hàng siêu thị; 

+ Cập nhật được các chế độ, quy định về quản lý kinh tế trong lĩnh vực quản 

lý và bán hàng tại các siêu thị; 

+ Giải thích được các khái niệm cơ bản về ngành hàng tiêu dùng, hoạt động 

kinh doanh, hoạt động bán sỉ, hoạt động bán lẻ; 

+ Trình bày được kiến thức cơ bản về quản lý siêu thị, tâm lý khách hàng, kỹ 

năng giao tiếp, marketing dịch vụ, quản trị bán hàng, quản trị kho hàng và tồn kho, 

quan hệ và chăm sóc khách hàng, quy trình điều hành tổ chức việc bán hàng trong 

siêu thị; 

+ Xác định được vai trò và tầm quan trọng của thông tin truyền thông để hỗ 

trợ hoạt động quản lý kinh doanh siêu thị. 

- Kỹ năng: 

+ Tham gia xây dựng và thực hiện các chương trình marketing trong lĩnh vực 

siêu thị. 

+ Đảm nhiệm được vị trí, vai trò của người quản lý siêu thị. 

+ Thực hiện được các công việc của một nhân viên trong siêu thị như xuất 

nhập hàng, trưng bày hàng hóa, bảng biểu thông tin về hàng hóa, các hoạt động bán 

hàng, khuyến mãi,... 

+ Sử dụng được các bản báo cáo của siêu thị, cửa hàng phục vụ hoạt động 

thương mại. 

+ Sử dụng được một số phần mềm quản lý bán hàng thông dụng hiện hành; 

+ Đạt trình độ ngoại ngữ bậc 1 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 nhóm. 

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

- Chính trị, đạo đức: 



+ Trình bày được một số kiến thức về chủ nghĩa Mác - Lê nin, hiến pháp, 

pháp luật; 

+ Trình bày được quyền lợi và nghĩa vụ của người công dân nước Cộng hòa 

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, có sức khoẻ, có thái độ hợp tác với đồng nghiệp, 

tôn trọng pháp luật và các quy định tại nơi làm việc; 

+ Có tính kỷ luật cao, trung thực với cấp trên, đồng nghiệp và khách hàng, 

thể hiện tính nghiêm khắc và tôn trọng lợi ích doanh nghiệp; 

+ Sẵn sàng đảm nhiệm các công việc được giao ở các vị trí, thể hiện tính sáng 

tạo, quan tâm theo dõi tình hình thương mại nơi làm việc và có hoài bão về nghề 

nghiệp được đào tạo. 

+ Nhận thức được nhu cầu học tập suốt đời và cải thiện kỹ năng mềm. 

- 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 ngành, nghề Quản lý và bán hàng siêu thị, người học có thể 

làm việc ở các vị trí công việc sau:  

- Nhân viên bán hàng tại các điểm/cửa hàng bán lẻ, siêu thị, trung tâm thương 

mại. 



- Nhân viên bán hàng của các doanh nghiệp thương mại, dịch vụ thuộc mọi 

thành phần kinh tế. 

- Nhân viên thu ngân siêu thị, nhân viên chăm sóc khách hàng siêu thị. 

- Quản lý ngành hàng tại các siêu thị, trung tâm thương mại. 


