
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO  

NGÀNH QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN (7810201) 

(Hospitality Management) 

 

A. THÔNG TIN TỔNG QUÁT 

1. Tên chương trình đào tạo (tiếng Việt): Quản trị Khách sạn 

Tên chương trình đào tạo (tiếng Anh): Hospitality Management 

2. Trình độ đào tạo: Đại học  

3. Mã ngành đào tạo: 7810201 

4. Loại hình đào tạo: Chính qui 

5. Số tín chỉ yêu cầu: 122 Tín chỉ tích lũy 

6. Thời gian đào tạo: 3.5 năm (07 học kỳ) 

7. Đối tượng tuyển sinh: Thực hiện theo qui định hiện hành của Bộ giáo dục và 

đào tạo và Đề án Tuyển sinh của Trường Đại học Trà Vinh 

8. Tổ hợp xét tuyển: C00 (Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý), C04 (Ngữ văn, Toán, Địa 

lý), D01 (Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh), D15 (Ngữ văn, Địa lý, Tiếng Anh) 

9. Điều kiện tốt nghiệp: Thực hiện theo qui định hiện hành của Bộ giáo dục và 

đào tạo và Qui chế đào tạo của Trường Đại học Trà Vinh 

10. Văn bằng tốt nghiệp: Cử nhân ngành Quản trị khách sạn (Bachelor of 

Hospitality Management) 

 



11. Chương trình đào tạo chuẩn tham khảo/đối chiếu để xây dựng: 

11.1. Trường Đại học Kinh tế Tài chính TP.HCM 

11.2. Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – ĐHQG HN 

11.3. Trường Đại Học Công Nghệ TP.HCM – HUTECH 

11.4. Trường Đại Học Ngoại Ngữ – Tin Học TP.HCM (HUFLIT) 

11.5. Trường Đại học Assumption (Assumption University) – Thái Lan 

11.6. Trường Đại học Keimyung (Keimyung University) – Hàn Quốc 

B. MỤC TIÊU VÀ CHUẨN ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

1. Mục tiêu đào tạo 

Chương trình đào tạo ngành Quản trị Khách sạn hướng tới mục tiêu đào tạo sinh 

viên: 

• Có phẩm chất chính trị và đạo đức nghề nghiệp phù hợp với ngành nghề; Có 

trách nhiệm với xã hội và cộng đồng; 

• Có kiến thức nền tảng sâu rộng về lĩnh vực Quản trị Khách sạn; có khả năng ứng 

dụng kiến thức đã được truyền đạt để giải quyết các vấn đề, các yêu cầu trong công 

việc phụ trách; đưa ra các quyết định trong lĩnh vực Quản trị Khách sạn chuẩn và chính 

xác; 

• Có kiến thức chuyên môn vững về các nghiệp vụ: Quản trị marketing; Quản trị 

lễ tân; Quản trị buồng; Quản trị sự kiện; Quản trị nhân sự trong các đơn vị kinh doanh 

lưu trú; 

• Có kỹ năng thực hành nghề nghiệp: hoạch định, tổ chức, vận hành, điều phối và 

quản lý các hoạt động liên quan đến các bộ phận trong các đơn vị kinh doanh lưu trú 

dưới tác động của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, trong một môi trường cạnh tranh 

và hội nhập toàn cầu; 

• Có năng lực tự học tập, tự nghiên cứu, tự phát triển bản thân, linh hoạt, thích 

nghi với môi trường làm việc luôn thay đổi và phát triển; 

• Có kỹ năng giao tiếp tốt và các kỹ năng mềm khác phù hợp với ngành nghề; 

• Có kỹ năng tư duy hệ thống, tư duy phân tích tốt để làm việc trong môi trường 

độc lập và làm việc nhóm;  

• Có kỹ năng ngoại ngữ, tin học thành thạo, vận dụng linh hoạt trong môi trường 

làm việc nội địa và quốc tế. 



2. Vị trí việc làm: 

- Nhiều người cho rằng học Quản trị khách sạn là học một nghề nhưng làm được 

nhiều nghề. Điều này không sai bởi sau khi tốt nghiệp ngành Quản trị khách sạn, bạn 

có thể ứng tuyển vào rất nhiều việc làm tốt với mức thu nhập hấp dẫn. 

- Ngoài làm ở nhà hàng, khách sạn, khu nghỉ dưỡng, resort thì bạn hoàn toàn có 

thể ứng tuyển vào các công ty du lịch, lữ hành, tổ chức sự kiện,... hay giảng dạy tại các 

trường đại học, cao đẳng có ngành du lịch, nhà hàng, khách sạn, thậm chí còn có thể 

ứng tuyển vào bộ phận du lịch của các cơ quan nhà nước (Sở Văn hóa – Thể thao và 

Du lịch, Trung tâm xúc tiến,…) để thỏa sức thể hiện khả năng của bản thân. Sau khi 

tốt nghiệp ngành Quản trị khách sạn người học có đủ năng lực để tự mở cơ sở kinh 

doanh các dịch vụ về du lịch. Dưới đây là các công việc phổ biến mà sinh viên sau khi 

tốt nghiệp ngành Quản trị khách sạn có thể làm (cả trong và ngoài nước): 

+ Giám đốc khách sạn/Nhà hàng/Resort/Khu nghỉ dưỡng/Khu du lịch,…. 

+ Giám đốc bộ phận ẩm thực, lễ tân, buồng phòng. 

+ Quản lý nhà hàng, quản lý khách sạn. 

+ Giám sát nhà hàng – khách sạn/giám sát bộ phận lễ tân. 

+ Nhân viên lễ tân/nhân viên phục vụ bàn, bar/nhân viên pha chế, chuyên viên 

tổ chức sự kiện. 

+ Chuyên viên đào tạo tại nhà hàng/khách sạn. 

+ Giảng viên ngành quản trị nhà hàng, khách sạn tại các trường đại học, cao 

đẳng, trung cấp trên toàn quốc. 

3. Mức lương ngành Quản trị khách sạn theo từng vị trí việc làm 

Ngành Quản trị khách sạn đang được xem là một ngành nghề cực kỳ “hot” với 

số lượng ví trí làm việc lên đến hơn 10 đầu công việc khác nhau. Đây là mảnh đất màu 

mỡ, mang lại nhiều cơ hội việc làm cho nhiều sinh viên khi ra trường. Đặc biệt, mức 

lương ngành Quản trị khách sạn được đánh giá là cao hơn nhiều so với những ngành 

nghề khác điển hình như: 

3.1. Mức lương ngành Quản trị khách sạn tại các vị trí quản lý, điều hành nhà 

hàng, khách sạn: Mức lương tham khảo và được tính trung bình dựa trên điều kiện thực 

tế: 

- Tổng giám đốc: từ 25 – 50 triệu đồng/tháng tùy vào quy mô của khách sạn. 

- Phó tổng giám đốc, giám đốc bộ phận phòng, giám độc bộ phận lễ tân, giám 

đốc buồng, giám đốc bộ phận ẩm thực, giám đốc kinh doanh tiếp thị, giám đốc tài 

https://vn.joboko.com/t%C3%ACm-vi%E1%BB%87c-l%C3%A0m-qu%E1%BA%A3n+l%C3%BD+nh%C3%A0+h%C3%A0ng


chính, giám đốc nhân sự, giám đốc kỹ thuật, giám đốc an ninh, bếp trưởng điều hành: 

mức lương trung bình từ 15 – 30 triệu đồng/tháng. 

3.2. Mức lương ngành quản trị khách sạn tại các bộ phận lễ tân, tổng đài, chăm 

sóc khách hàng cụ thể như sau: 

- Trợ lý trưởng bộ phận lễ tân: 6 – 12 triệu đồng/tháng. 

- Quản lý tiền sảnh: 8 – 15 triệu đồng/tháng. 

- Nhân viên lễ tân, nhân viên chăm sóc khách hàng, nhân viên trực tổng đài, 

kiểm toán đêm, nhân viên hỗ trợ khách hàng: 5 – 8 triệu đồng/tháng. 

- Quản lý ca trực: 8 – 15 triệu đồng/tháng. 

3.3. Mức lương ngành Quản trị khách sạn tại các bộ phận 

sales/marketing/PR/đặt phòng như sau: 

- Nhân viên tiếp thị và quan hệ khách hàng: 7 – 10 triệu đồng/tháng. 

- Nhân viên sales khách công ty, khách tour, khách hàng trực tuyến, nhà hàng, 

tiệc, sự kiện: 8 – 15 triệu đồng/tháng. 

- Nhân viên đặt phòng: 6 – 10 triệu đồng/tháng – 10 triệu đồng/tháng. 

4. Khả năng nâng cao trình độ:  

- Sau khi tốt nghiệp cử nhân Quản trị khách sạn tại Trường Đại học Trà Vinh, 

Người học có thể học lên sau đại học hoặc nhiên cứu chuyên sâu tại tất cả các viện, các 

trường, các đơn vị đào tạo trong và ngoài nước.  

- Sau khi tốt nghiệp cử nhân Quản trị khách sạn tại Trường Đại học Trà Vinh, 

Người học có thể tham gia thi ngay hoặc học bổ sung thêm một số học phần để hoàn 

thành các chứng chỉ hành nghề về Du lịch – Nhà hàng – Khách sạn của Việt Nam và 

các nước trên thế giới. 

5. Cơ hội học bổng và các chế độ, chính sách khác 

- Khi trở thành Sinh viên chính thức học chuyên ngành Quản trị khách sạn của 

Trường Đại học Trà Vinh. Người học sẽ được hưởng đầy đủ các chế độ/chính sách 

theo qui định hiện hành của Nhà nước, của Trường Đại học Trà Vinh. Từ năm học 

2020-2021 trở đi người học còn có cơ hội nhận thêm các suất học bổng có giá trị và 

những phần quà hấp dẫn khác có giá trị khác:  



 

6. Môi trường học tập tại Đại học Trà Vinh 

- Đội ngũ Giảng viên có trình độ Tiến sĩ và Thạc sĩ chiếm tỷ lệ 100%, giàu kinh 

nghiệm, được đào tạo chính quy tại Việt Nam và các nước trên thế giới như: Hàn Quốc, 

Úc, CHLB Đức, Singapore, Nga, ... Bên cạnh đội ngũ giảng viên cơ hữu của Trường 

còn có sự tham gia giảng dạy trực tiếp của các nhà quản lý, điều hành, các chuyên gia 

có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực nhà hà hàng, khách sạn trên cả nước.  

- Trường Đại học Trà Vinh - đại học xanh trong đô thị xanh, nơi giáo dục đại học 

với sứ mệnh phục vụ cuộc sống, lấy người học làm trung tâm.  

- Có nhiều chính sách tốt dành cho sinh viên về học phí, học bổng vượt khó và 

khởi nghiệp. 

- Chương trình đào tạo luôn cải tiến chất lượng và hội nhập trên cơ sở đóng góp 

của các bên có liên quan, đặc biệt là đóng góp của các doanh nghiệp/nhà tuyển dụng. 

- Chương trình đào tạo luôn gắn kết chặt chẽ với doanh nghiệp.  

7. Thông tin tư vấn và liên hệ  

Bộ môn Du lịch – Trường Đại học Trà Vinh 

Địa chỉ: 126, Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, Phường 5, Thành phố Trà Vinh, tỉnh 

Trà Vinh 

Điện thoại:  

Hotline: Tiến sĩ Nguyễn Tấn Thanh – Trưởng Bộ môn Du lịch – 0909.288.067 

1. Thạc sĩ – Nguyễn Diệp Phương Nghi – Phó Trưởng Bộ môn Du lịch – 

0907.465.169 

2. Thạc sĩ – Huỳnh Điệp Như – Phó Trưởng Bộ môn Du lịch – 0918.062.066 



 

 

 



 

 



 

 



 


