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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MÔN HỌC SAU ĐẠI HỌC 

Quản trị hệ thống thông tin 

1. Tổng số tín chỉ:     2  

2. Các giảng viên phụ trách môn học:  

 

TT Họ tên giảng viên Học hàm Học vị Đơn vị  

công tác 

1 Lê Đình Sơn GV TS P7 

2 Tống Minh Đức GV TS Khoa CNTT 

 

3. Mô tả vị trí môn học: 

- Môn học trước:   
- Cơ sở dữ liệu 

- Hệ quản trị cơ sở dữ liệu 

- Phân tích và thiết kế hệ thống 

- Công nghệ phần mềm 

- Quản trị dự án phần mềm 

- Môn học song hành:   

4. Mục tiêu môn học: 

Khi một hệ thống được triển khai, đưa vào sử dụng phụ thuộc vào rất nhiều 
yếu tố. Tuy nhiên, việc quản trị, điều hành là một công việc rất quan trọng, quyết 
định đến tất cả các công việc khác và góp phần đảm bảo thành công cho hệ thống. 
Quản trị từ chỗ là một nghệ thuật, kinh nghiệm, đã được nghiên cứu, tổng kết và 
phát triển thành một môn khoa học. Đây là một môn học mang nhiều yếu tố của 
khoa học xã hội, khoa học quản lý và được ứng dụng trong khoa học tự nhiên. 

Môn học nhằm giúp cho người học, người quản trị hệ thống nắm được các 
vấn đề sau: 

• Nắm được những kiến thức cơ bản, cách tiếp cận, phân tích, thiết kế, quản 
trị một hệ thống nói chung, hệ thống thông tin nói riêng, 

• Trang bị những phương pháp luận, bài bản, tiêu chuẩn cho việc quản trị, 
những công việc cần làm trong quá trình quản trị hệ thống, 

• Các hoạt động quản trị và kiểm soát trong khi hệ thống triển khai, hoạt 
động, 

• Cung cấp một số kinh nghiệm, bài học thực tế, một số ví dụ của quản trị hệ 
thống. 

5. Bộ môn phụ trách: C¸c hÖ thèng th«ng tin (CHTTT) 

6. Phương tiện đảm bảo: M¸y tÝnh vµ m¸y chiÕu 

7. Nội dung chi tiết môn học: 

7.1. Phần giảng dạy trên lớp: 16 tiết 

 

Chương Nội dung Số tiết TLTK 
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1 Lý thuyết hệ thống 2  

2 Kiến thức cơ bản về Hệ thống thông tin 2  

3 Phương pháp quản trị Hệ thống thông tin 4  

4 Đo lường, đánh giá kiểm soát Hệ thống thông tin 4  

5 Quản trị Hệ thống thông tin theo nhóm, doanh nghiệp 2  

 Tổng 16  

7.2. Phần thực hành, thí nghiệm tại ptn: … tiết 

TT Bài TH, TN Số tiết PTN TLTK 

1     

2     

3     

....     

 Tổng    

 

7.3. Phần bài tập, tiểu luận ngoại khóa, hv đi thực tiễn: 30 tiết 

 

TT Nội dung Số tiết Địa điểm TLTK 

1 Các vấn đề Quản trị con người trong quá trình 

xây dựng hệ thống thông tin; 

3   

2 Các vấn đề Quản trị quá trình phát triển một hệ 

thống thông tin; 

3   

3 Các vấn đề Quản trị quá trình khảo sát, chuẩn bị 

xây dựng hệ thống thông tin; 

3   

4 Các vấn đề Quản trị quá trình phân tích, thiết kế 

hệ thống thông tin; 

3   

5 Các vấn đề Quản trị quá trình xây dựng dữ liệu 

cho hệ thống thông tin; 

3   

6 Các vấn đề Quản trị quá trình xây dựng chức 

năng cho hệ thống thông tin; 

3   

7 Các vấn đề Quản trị quá trình xây dựng giao diện 

cho hệ thống thông tin; 

3   

8 Các vấn đề Quản trị quá trình kiểm soát hệ thống; 3   

9 Các vấn đề Quản trị quá trình triển khai hệ thống; 3   

10 Các vấn đề Quản trị rủi ro khi xây dựng hệ thống; 3   

 Tổng  30   
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8. Tài liệu tham khảo: 

           

TT 
Tên tài liệu 

Tình trạng tài liệu 

Có 

trên 

thư 

viện 

Giáo viên  

hoặc Khoa có,  

cho mượn để 

TV pho tô 

hoặc có File 

Điện tử 

Đề 

nghị 

mua 

mới 

Đề 

nghị 

biên 

soạn 

mới 

1 Jeffrey A. Hoffer, Joey F. George and Joseph S. 

Valacich, Modern Systems Analysis and Design, 

The Benjamin/Cummings Publishing Company, 

Inc., 1996. 

TV 

Khoa 

   

2 Henry C. Lucas, JR., The Analysis, Design, and 

Implementation of Information Systems, New 

York University. 

TV 

Khoa 

   

3 Roger S. Pressman, Software Engineering, A 

Practitioner’s Approach, The McGraw-Hill 

Companies,Inc. , 1997. 

TV 

Khoa 

   

4 Ngô Trung Việt, Phân tích và thiết kế tin học hệ 

thống quản lý kinh doanh nghiệp vụ. NXB 

GTVT, 1995. 

TV 

Khoa 

   

5 Robert E. Umbaugh, Handbook of Information 

Systems Management, 1999 Edition, ISBN: 

0849399785, CRC Press LLC 

 File điện tử   

6 David Kroenke, Richard Hatch, Management 

Information Systems, McGraw – Hill, Inc. 1994. 

 Giáo viên có   

7 Graham Curtis, Business Information System, 

Addition Wesley Press, USA 1998. 

    

8 Valerie Charlton et al, Management of 

Information Systems, Kennesaw State University, 

2008. 

    

 

9. Lịch trình cụ thể cho từng tuần (buổi học)  

Tuần 1: 

Hình thức tổ 
chức dạy học 

Thời gian, 
địa điểm 

Nội dung chính Yêu cầu học viên  
chuẩn bị 

Ghi chú 

Lý thuyết 2 tiết Lý thuyết hệ thống Nghe giảng  

TN-TH     

Bài tập     

Xemina     

Tự NC 1 tiết Tìm tài liệu   

K.tra-ĐG     

Tư vấn     
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Tuần 2: 

Hình thức tổ 
chức dạy học 

Thời gian, 
địa điểm 

Nội dung chính Yêu cầu học viên  
chuẩn bị 

Ghi chú 

Lý thuyết 2 tiết Kiến thức cơ bản về 

Hệ thống thông tin 

Nghe giảng  

TN-TH     

Bài tập     

Xemina     

Tự NC 1 tiết Tìm hiểu khái niệm hệ 

thống thông tin 

  

K.tra-ĐG     

Tư vấn     

 

Tuần 3: 

Hình thức tổ 
chức dạy học 

Thời gian, 
địa điểm 

Nội dung chính Yêu cầu học viên  
chuẩn bị 

Ghi chú 

Lý thuyết 2 tiết Phương pháp quản trị 

Hệ thống thông tin 

Nghe giảng  

TN-TH     

Bài tập     

Xemina     

Tự NC 1 tiết Tìm hiểu, tiếp cận hệ 

thống thông tin 

  

K.tra-ĐG     

Tư vấn     

 

Tuần 4: 

Hình thức tổ 
chức dạy học 

Thời gian, 
địa điểm 

Nội dung chính Yêu cầu học viên  
chuẩn bị 

Ghi chú 

Lý thuyết 2 tiết Phương pháp quản trị 

Hệ thống thông tin 

(Tiếp) 

Nghe giảng  

TN-TH     

Bài tập     

Xemina     

Tự NC 1 tiết Nghiên cứu quá trình 

chuẩn bị cho việc phát 

triển HTTT 

  

K.tra-ĐG     

Tư vấn     
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Tuần 5 

Hình thức tổ 
chức dạy học 

Thời gian, 
địa điểm 

Nội dung chính Yêu cầu học viên  
chuẩn bị 

Ghi chú 

Lý thuyết     

TN-TH     

Bài tập 2 tiết Thảo luận bài tập 1, 2 Học viên báo cáo, 

thảo luận 

 

Xemina     

Tự NC 3 tiết Chuẩn bị báo cáo   

K.tra-ĐG     

Tư vấn     

 

Tuần 6 

Hình thức tổ 
chức dạy học 

Thời gian, 
địa điểm 

Nội dung chính Yêu cầu học viên  
chuẩn bị 

Ghi chú 

Lý thuyết     

TN-TH     

Bài tập 2 tiết Thảo luận bài tập 3, 4 Học viên báo cáo, 

thảo luận 

 

Xemina     

Tự NC 3 tiết Chuẩn bị báo cáo   

K.tra-ĐG     

Tư vấn     

 

Tuần 7 

Hình thức tổ 
chức dạy học 

Thời gian, 
địa điểm 

Nội dung chính Yêu cầu học viên  
chuẩn bị 

Ghi chú 

Lý thuyết     

TN-TH     

Bài tập 2 tiết Thảo luận bài tập 5, 6 Học viên báo cáo, 

thảo luận 

 

Xemina     

Tự NC 3 tiết Chuẩn bị báo cáo   

K.tra-ĐG     

Tư vấn     

 

Tuần 8 

Hình thức tổ 
chức dạy học 

Thời gian, 
địa điểm 

Nội dung chính Yêu cầu học viên  
chuẩn bị 

Ghi chú 
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Lý thuyết     

TN-TH     

Bài tập 2 tiết Thảo luận bài tập 7 Học viên báo cáo, 

thảo luận 

 

Xemina     

Tự NC 3 tiết Chuẩn bị báo cáo   

K.tra-ĐG     

Tư vấn     

 

Tuần 9 

Hình thức tổ 
chức dạy học 

Thời gian, 
địa điểm 

Nội dung chính Yêu cầu học viên  
chuẩn bị 

Ghi chú 

Lý thuyết 2 tiết Đo lường, đánh giá 

kiểm soát Hệ thống 

thông tin 

Nghe giảng  

TN-TH     

Bài tập     

Xemina     

Tự NC 1 tiết Tìm hiểu các phương 

pháp đo lường, đánh 

giá HTTT 

  

K.tra-ĐG     

Tư vấn     

 

Tuần 10 

Hình thức tổ 
chức dạy học 

Thời gian, 
địa điểm 

Nội dung chính Yêu cầu học viên  
chuẩn bị 

Ghi chú 

Lý thuyết 2 tiết Đo lường, đánh giá 

kiểm soát Hệ thống 

thông tin (Tiếp) 

Nghe giảng  

TN-TH     

Bài tập     

Xemina     

Tự NC 1 tiết Tìm hiểu các phương 

pháp kiểm soát HTTT 

  

K.tra-ĐG     

Tư vấn     

 

Tuần 11 
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Hình thức tổ 
chức dạy học 

Thời gian, 
địa điểm 

Nội dung chính Yêu cầu học viên  
chuẩn bị 

Ghi chú 

Lý thuyết     

TN-TH     

Bài tập 2 tiết Thảo luận bài tập 8 Học viên báo cáo, 

thảo luận 

 

Xemina     

Tự NC 3 tiết Chuẩn bị báo cáo   

K.tra-ĐG     

Tư vấn     

 

Tuần 12 

Hình thức tổ 
chức dạy học 

Thời gian, 
địa điểm 

Nội dung chính Yêu cầu học viên  
chuẩn bị 

Ghi chú 

Lý thuyết     

TN-TH     

Bài tập 2 tiết Thảo luận bài tập 9 Học viên báo cáo, 

thảo luận 

 

Xemina     

Tự NC 3 tiết Chuẩn bị báo cáo   

K.tra-ĐG     

Tư vấn     

 

Tuần 13 

Hình thức tổ 
chức dạy học 

Thời gian, 
địa điểm 

Nội dung chính Yêu cầu học viên  
chuẩn bị 

Ghi chú 

Lý thuyết 2 tiết Quản trị Hệ thống 

thông tin theo nhóm, 

doanh nghiệp 

Nghe giảng  

TN-TH     

Bài tập     

Xemina     

Tự NC 1 tiết Tìm hiểu phương pháp 

quản trị HTTT theo 

nhóm 

  

K.tra-ĐG     

Tư vấn     

 

Tuần 14 

Hình thức tổ Thời gian, Nội dung chính Yêu cầu học viên  Ghi chú 
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chức dạy học địa điểm chuẩn bị 
Lý thuyết     

TN-TH     

Bài tập 2 tiết Thảo luận Quản trị 

theo Nhóm 

Học viên báo cáo, 

thảo luận 

 

Xemina     

Tự NC 3 tiết Chuẩn bị báo cáo   

K.tra-ĐG     

Tư vấn     

 

Tuần 15 

Hình thức tổ 
chức dạy học 

Thời gian, 
địa điểm 

Nội dung chính Yêu cầu học viên  
chuẩn bị 

Ghi chú 

Lý thuyết     

TN-TH     

Bài tập 2 tiết Thảo luận bài tập 10 Học viên báo cáo, 

thảo luận 

 

Xemina     

Tự NC 2 tiết Chuẩn bị báo cáo   

K.tra-ĐG     

Tư vấn     

 

10. Phương pháp đánh giá môn học (Nội dung và trọng số kiểm tra ): 

 

Hình thức Tính chất của nội dung kiểm tra Ngày nộp Trọng số 

Đánh giá thường 
xuyên 

Tham gia học tập 
 

 

Bài tập Chuẩn bị báo cáo   
Thí nghiệm, thực 

hành 
 

 
 

Báo cáo tiểu 
luận, Xemina 

Báo cáo, thảo luận 
 

0,1 

Bài kiểm tra giữa 
kỳ 

Nộp báo cáo 
 

0,2 

Thi kết thúc học 
phần 

Thi vấn đáp 
 

0.7 

 
Các yêu cầu đặc biệt 
 
Ghi chú:  
    - Điểm bộ phận: Môn học 2TC phải có ít nhất 2 điểm bộ phận, môn 3 TC phải có ít nhất 3 
điểm bộ phận. Điểm bộ phận là các hình thức đánh giá trong mục 10 trừ Thi kết thúc học phần. 
    - Hình thức thi kết thúc học phần: Thi vấn đáp 
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GIÁO VIÊN BIÊN SOẠN          CHỦ NHIỆM BỘ MÔN     CHỦ NHIỆM KHOA 
       (Ký và ghi rõ họ tên)            (Ký và ghi rõ họ tên)                      (Ký và ghi rõ họ tên) 

 

  

 

 

          Lê Đình Sơn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ghi chú: Quy cách trình bày đề cương (để thuận tiện cho đóng quyển) 
Khổ giấy: A4. lề trái: 3 cm; lề phải: 1,5 cm; lề trên: 2 cm; lề dưới: 2 cm. 
Font chữ Time New Roman, cỡ chữ 12 với mã Unicode,  
Dãn dòng: Multiple: 1.2 và không đánh số trang (như Biểu mẫu Đề cương) 
Khi nộp đề cương, yêu cầu nộp cả bản điện tử. 


