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I. Dạng thức đề thi  

- Nội dung thi: Kiến thức trong phạm vi nội dung ôn thi 

- Hình thức thi: Viết  

- Thời gian làm bài: 120 phút 

- Cấu trúc đề thi:  

 Câu 1 Câu 2 Câu 3 

Điểm tối đa của câu 
3 điểm 4 điểm 3 điểm 

Hình thức câu hỏi Trắc nghiệm đúng/sai 

có giải thích 

Câu hỏi  

tự luận 
Câu hỏi tự luận 

 

- Khung ma trận đề thi 

Câu 

Mức độ 

Hiểu Vận dụng mức độ thấp Vận dụng mức độ cao 

Câu 1 x x  

Câu 2 x x  

Câu 3   x 

II. Nội dung kiến thức ôn thi 

Chương 1: Tổng quan về quản trị các tổ chức 

1.1. Tổ chức và các hoạt động cơ bản của tổ chức 

1.1.1. Khái niệm và đặc trưng 

1.1.2. Các hoạt động cơ bản của tổ chức 



1.2. Quản trị  tổ  chức 

1.2.1. Quản trị và các dạng quản trị 

1.2.2. Quản trị tổ chức 

1.2.2.1. Khái niệm quản trị tổ chức 

1.2.2.2. Các phương diện của quản trị tổ chức 

1.2.2.3. Chức năng của quản trị tổ chức 

1.2.2.4. Vai trò của quản trị tổ chức 

1.2.2.5. Quản trị là một khoa học, một nghệ thuật và một nghề 

Chương 2: Vận dụng quy luật và nguyên tắc trong quản trị 

2.1. Vận dụng quy luật trong quản trị      

2.1.1. Khái niệm 

2.1.2.  Đặc điểm của các quy luật 

2.1.3. Cơ chế sử dụng các quy luật 

2.1.4. Một số quy luật vận dụng trong quản trị 

2.2. Vận dụng nguyên tắc trong quản trị  

2.2.1. Khái niệm nguyên tắc 

2.2.2. Vị trí của các nguyên tắc  

2.2.3. Căn cứ hình thành nguyên tắc 

2.2.4. Một số nguyên tắc vận dụng trong quản trị 

Chương 3: Thông tin và quyết định trong quản trị 

3.1. Thông tin và hệ thống thông tin 

3.1.1. Khái niệm thông tin và hệ thống thông tin 

3.1.2. Vai trò của thông tin và hệ thống thông tin 

3.1.3. Yêu cầu đối với thông tin và hệ thống thông tin 

3.1.4. Một số hệ thống thông tin quản lý 

3.2. Quyết định quản trị 

3.2.1. Tổng quan về quyết định quản trị 

3.2.2. Quá trình đề ra và tổ chức thực hiện các quyết định quản trị 

3.2.3. Phương pháp ra quyết định quản trị  



Chương 4: Lập kế hoạch 

4.1. Lập kế hoạch chức năng đầu tiên của quản trị tổ chức   

4.1.1. Khái niệm và vai trò của lập kế hoạch 

4.1.2. Hệ thống kế hoạch của tổ chức 

4.1.3. Quá trình lập kế hoạch 

4.2. Lập kế hoạch chiến lược  

4.2.1. Chiến lược và các cấp chiến lược của tổ chức 

4.2.1. Quản trị chiến lược 

4.3. Lập kế hoạch tác nghiệp  

4.2.1. Quản trị tác nghiệp 

4.2.2. Lập kế hoạch tác nghiệp 

Chương 5: Chức năng tổ chức 

5.1. Chức năng tổ chức và cơ cấu tổ chức   

5.1.1. Tổ chức và chức năng tổ chức 

5.1.2. Cơ cấu tổ chức 

5.1.3. Các thuộc tính của cơ cấu tổ chức 

5.2. Thiết kế cơ cấu tổ chức  

5.2.1. Các kiểu cơ cấu tổ chức 

5.2.2. Yêu cầu đối với cơ cấu tổ chức 

5.2.3. Những nguyên tắc tổ chức 

5.2.4. Các yếu tố ảnh hưởng đến cơ cấu tổ chức 

5.3. Nhà quản trị   

5.3.1. Nhà quản trị và vai trò của nhà quản trị 

5.3.2. Yêu cầu đối với nhà quản trị 

5.3.3. Phong cách làm việc của nhà quản trị 

Chương 6: Lãnh đạo 

6.1. Lãnh đạo và những căn cứ để lãnh đạo con người    

6.1.1. Khái niệm 

6.1.2. Lãnh đạo và quản trị  



6.1.3. Kỹ năng lãnh đạo  

6.1.4. Nội dung của lãnh đạo  

6.2. Các phương pháp lãnh đạo con người trong tổ chức   

6.2.1. Khái niệm 

6.2.2. Nhu cầu và động cơ làm việc của con người 

6.2.3. Các phương pháp lãnh đạo con người trong hệ thống 

Chương 7: Kiểm tra 

7.1. Các khái niệm cơ bản về kiểm tra       

7.1.1. Khái niệm kiểm tra 

7.1.2. Bản chất của kiểm tra 

7.1.3. Vai trò của kiểm tra  

7.1.4. Nội dung và mức độ kiểm tra 

7.1.5. Những yêu cầu đối với hệ thống kiểm tra 

7.2. Quá trình kiểm tra 

7.2.1. Xây dựng hệ thống các tiêu chuẩn 

7.2.2. Đo lường và đánh giá sự thực hiện  

7.2.3. Điều chỉnh các hoạt động 

7.3. Hình thức và kỹ thuật kiểm tra  

7.3.1. Các hình thức kiểm tra  

7.3.2. Các kỹ thuật kiểm tra  

III. Tài liệu ôn thi 

TT Tên tác giả Năm 

XB 

Tên sách,giáo trình, 

tên bài báo, văn bản 

NXB, tên tạp chí/nơi ban 

hành VB 

[1] PGS. TS Đoàn 

Thị Thu Hà (và 

cộng sự) 

2009 Giáo trình Quản trị 

học 

NXB Giao thông vận tải 

[2] PGS. TS Nguyễn 

Thị Ngọc Huyền 

(và cộng sự) 

2018 Giáo trình Quản lý học NXB Đại học Kinh tế quốc 

dân 

[3] Lưu Đan Thọ   2014 Quản trị học trong xu 

thế hội nhập 

NXB Tài Chính 

 


