
 

PHỤ LỤC 1 

 

DANH MỤC NGÀNH ĐÚNG, NGÀNH PHÙ HỢP  

VÀ CÁC HỌC PHẦN BỔ SUNG KIẾN THỨC 

(Kèm theo Thông báo số           /TB–ĐHCN ngày       tháng       năm 2022 của 

Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh) 

 

a. Danh mục ngành đúng, ngành phù hợp: 

TT Ngành tuyển sinh 
Ngành đúng, ngành phù hợp 

(nhóm 1) 

Ngành phù hợp  

(nhóm 2) 

1 Quản lý tài nguyên 

và môi trường 

 

Quản lý tài nguyên và môi 

trường; Quản lý môi trường; 

Khoa học môi trường; Sử 

dụng và bảo vệ tài nguyên 

môi trường; Công nghệ môi 

trường; Kỹ thuật môi trường; 

Nghiên cứu môi trường 

Địa lý môi trường; Kỹ thuật tài 

nguyên nước; Khoa học sự sống; 

Khoa học tự nhiên; Kỹ thuật sản xuất 

và chế biến; Kiến trúc và xây dựng; 

Nông, lâm nghiệp và thuỷ sản; Môi 

trường và bảo vệ môi trường 

2 Kỹ thuật môi 

trường 

Kỹ thuật môi trường; Công 

nghệ môi trường; Công nghệ 

kỹ thuật môi trường 

Quản lý môi trường; Khoa học môi 

trường; Khoa học trái đất; Công nghệ 

sinh học; Công nghệ kỹ thuật hóa học 

3 Kỹ thuật cơ khí 

 

Kỹ thuật cơ khí; Công nghệ kỹ 

thuật cơ khí; Kỹ thuật cơ điện 

tử; Công nghệ kỹ thuật cơ điện 

tử; Công nghệ chế tạo máy 

Cơ kỹ thuật; Công nghệ kỹ thuật ô 

tô; Kỹ thuật nhiệt; Công nghệ kỹ 

thuật nhiệt, kỹ thuật hàng không; kỹ 

thuật hệ thống công nghiệp; kỹ thuật 

công nghiệp; kỹ thuật tàu thủy 

4 Kỹ thuật hóa học Kỹ thuật hóa học; Công nghệ 

kỹ thuật hóa học; Công nghệ 

vật liệu; Kỹ thuật vật liệu 

Hoá học; Khoa học vật liệu; Công 

nghệ kỹ thuật thực phẩm; Công nghệ 

thực phẩm; Công nghệ kỹ thuật môi 

trường; Kỹ thuật môi trường 

5 Hóa phân tích Hóa phân tích; Kỹ thuật hóa 

phân tích; Hóa học; Sư phạm 

hóa học 

Công nghệ kỹ thuật hóa học; Kỹ 

thuật hóa học; Công nghệ vật liệu; 

Kỹ thuật vật liệu; Khoa học vật liệu; 

Khoa học môi trường; Công nghệ kỹ 

thuật môi trường; Kỹ thuật môi 

trường; Công nghệ thực phẩm; Công 

nghệ sinh học; Kỹ thuật sinh học 

6 Kỹ thuật điện Kỹ thuật điện, điện tử; Công 

nghệ kỹ thuật điện, điện tử 

Kỹ thuật điện tử, truyền thông; Công 

nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông; 

Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa; 

Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự 

động hóa 

7 Kỹ thuật điện tử Kỹ thuật điện tử, truyền 

thông; Công nghệ kỹ thuật 

điện tử, truyền thông 

Kỹ thuật điện, điện tử; Kỹ thuật điều 

khiển và tự động hóa; Kỹ thuật máy 

tính; Công nghệ kỹ thuật điện, điện 

tử; Công nghệ kỹ thuật điều khiển và 

tự động hóa; Công nghệ kỹ thuật máy 

tính; Vật lý điện tử 

 



 

 

8 Công nghệ thực 

phẩm 

Công nghệ thực phẩm; Kỹ 

thuật thực phẩm; Công nghệ 

sau thu hoạch; Công nghệ chế 

biến thuỷ sản; Đảm bảo chất 

lượng và an toàn thực phẩm; 

 

 

 

Công nghệ sinh học; Công nghệ, kỹ 

thuật môi trường; Công nghệ, kỹ 

thuật Hoá học; Dinh dưỡng và Khoa 

học Thực phẩm; Sinh học; Dinh 

dưỡng học; Y tế công cộng; Các 

ngành về kỹ thuật chế biến món ăn 

(thuộc các chuyên ngành Dinh dưỡng 

và ẩm thực, Quản trị nhà hàng, …)  

9 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Kỹ thuật sinh học, Sinh học ứng 

dụng, Sinh học 

10 Kỹ thuật Ô tô Kỹ thuật ô tô, Công nghệ kỹ 

thuật ô tô, Kỹ thuật Cơ khí 

động lực.  

 

Công nghệ kỹ thuật cơ khí, Công 

nghệ kỹ thuật cơ điện tử, Công nghệ 

kỹ thuật nhiệt, Công nghệ kỹ thuật 

tàu thủy, Kỹ thuật công nghiệp. 

11 Khoa học máy tính Khoa học máy tính Mạng máy tính và truyền thông dữ 

liệu; Kỹ thuật phần mềm; Hệ thống 

thông tin; Kỹ thuật máy tính; Công 

nghệ kỹ thuật máy tính; Công nghệ 

thông tin; An toàn thông tin 

12 Kế toán Kế toán; Kiểm toán Kinh doanh (Quản trị kinh doanh, 

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, 

Quản trị khách sạn, Quản trị nhà 

hàng và dịch vụ ăn uống, Marketing, 

Kinh doanh quốc tế, Kinh doanh 

thương mại); Tài chính - Ngân hàng - 

Bảo hiểm; Quản trị - Quản lý (Khoa 

học quản lý, Quản trị nhân lực, Quản 

trị văn phòng, Hệ thống thông tin 

quản lý) 

13 Quản trị kinh 

doanh (hướng 

nghiên cứu) 

Quản trị kinh doanh; Marketing; 

Kinh doanh quốc tế; Kinh doanh 

thương mại; Thương mại điện tử 

Tài chính – ngân hàng; Bảo hiểm; Kế 

toán; Kiểm toán; Khoa học quản lý; 

Quản lý công; Quản trị nhân lực; Hệ 

thống thông tin quản lý; Quản trị văn 

phòng; Quan hệ lao động; Quản lý dự 

án; Kinh tế; Kinh tế chính trị; Kinh tế 

đầu tư; Kinh tế phát triển; Kinh tế 

quốc tế; Luật; Luật kinh tế; Luật 

quốc tế; Quản lý công nghiệp; 

Logistics và quản lý chuỗi cung ứng; 

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành; 

Quản trị khách sạn; Quản trị nhà 

hàng và dịch vụ ăn uống; Kinh doanh 

thời trang và dệt may; Bất động sản 

Quản trị kinh 

doanh (hướng ứng 

dụng) 

Quản trị kinh doanh; Marketing; 

Kinh doanh quốc tế; Kinh doanh 

thương mại; Thương mại điện tử 

Kinh doanh thời trang và dệt may; 

Bất động sản; Tài chính – ngân hàng; 

Bảo hiểm; Kế toán; Kiểm toán; Khoa 

học quản lý; Quản lý công; Quản trị 

nhân lực; Hệ thống thông tin quản lý; 

Quản trị văn phòng; Quan hệ lao 

động; Quản lý dự án; Quản lý văn 

https://ts.hust.edu.vn/nganh-dao-tao/ky-thuat-co-khi-dong-luc
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hóa; Kinh tế; Kinh tế chính trị; Kinh 

tế đầu tư; Kinh tế phát triển; Kinh tế 

quốc tế; Quản lý nhà nước; Truyền 

thông quốc tế; Quan hệ công chúng; 

Thông tin – thư viện; Quản lý thông 

tin; Luật; Luật hiến pháp và luật hành 

chính; Luật hình sự và tố tụng hình 

sự; Luật kinh tế; Luật quốc tế; Quản 

lý công nghiệp; Kinh tế công nghiệp; 

Logistics và quản lý chuỗi cung ứng; 

Đảm bảo chất lượng và an toàn thực 

phẩm; Quy hoạch vùng và đô thị; 

Quản lý đô thị và công trình; Kinh tế 

xây dựng; Quản lý xây dựng; Kinh 

doanh nông nghiệp; Kinh tế nông 

nghiệp; Phát triển nông thôn; Quản lý 

tài nguyên rừng; Quản lý thủy sản; 

Tổ chức và quản lý y tế; Quản lý 

bệnh viện; Quản trị dịch vụ du lịch 

và lữ hành; Quản trị khách sạn; Quản 

trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống; 

Quản lý thể dục thể thao; Kinh tế gia 

đình; Khai thác vận tải; Quản lý hoạt 

động bay; Kinh tế vận tải; Quản lý tài 

nguyên và môi trường; Kinh tế tài 

nguyên thiên nhiên; Quản lý đất đai; 

Quản lý nhà nước về an ninh trật tự; 

Quản lý trật tự an toàn giao thông 

 



 

 

b. Các học phần bổ sung kiến thức: 

 

TT Ngành tuyển sinh Học phần bổ sung Tín chỉ 

1 Quản lý tài nguyên và 

môi trường 

- Quản lý môi trường đại cương  

- Cơ sở khoa học môi trường  

- Sinh thái môi trường đại cương 

- Phân tích và quan trắc môi trường   

2 

2 

2 

2 

2 Kỹ thuật môi trường - Hóa kỹ thuật môi trường                       

- Công nghệ môi trường                           

- Vi sinh môi trường 

2 

3 

2 

3 Kỹ thuật cơ khí - Các phương pháp gia công tiên tiến       

- Công nghệ chế tạo máy                          

- Công nghệ gia công trên máy CNC        

- Máy cắt gọt kim loại                               

2 

3 

2 

2 

4 Kỹ thuật hóa học Đối với các chuyên ngành Hoá học và Khoa học vật liệu: 

- Truyền nhiệt                                        

- Truyền khối                                         

- Các quá trình và thiết bị cơ học          

- Thực hành quá trình thiết bị 

Đối với các chuyên ngành Công nghệ thực phẩm; Công 

nghệ kỹ thuật môi trường và Kỹ thuật môi trường: 

- Hóa hữu cơ  

- Hóa vô cơ   

- Hóa lý 1   

- Hóa lý 2  

 

2 

2 

2 

1 

 

 

3 

3 

5 

4 

5 Hóa phân tích - Các phương pháp phân tích hóa lý 

- Phân tích công nghiệp 

3 

3 

6 Kỹ thuật điện - Máy điện 

- Cung cấp điện / Hệ thống điện 

3 

3 

7 Kỹ thuật điện tử - Xử lý số tín hiệu 3 

8 Công nghệ thực phẩm - Các quá trình cơ bản trong công nghệ thực phẩm 

- Hóa sinh thực phẩm 

- Vi sinh thực phẩm 

4 

3 

3 

9 Công nghệ sinh học - Kỹ thuật di truyền 

- Kỹ thuật nuôi cấy mô thực vật 

- Kỹ thuật nuôi cấy tế bào đông vật 

2 

2 

2 

10 Kỹ thuật Ô tô - Lý thuyết ô tô 

- Tính toán kết cấu ô tô 

- Nguyên lý động cơ đốt trong 

3 

3 

3 

11 Khoa học máy tính - Cấu trúc dữ liệu và giải thuật  

- Trí tuệ nhân tạo  

3 

3 

12 Kế toán - Kế toán tài chính 

- Kế toán quản trị 

- Kiểm toán 

- Kế toán quốc tế 

2 

2 

2 

2 

13 Quản trị kinh doanh - Kinh tế vi mô 

- Kinh tế vĩ mô 

- Quản trị học 

- Marketing căn bản/ Nguyên lý marketing 

3 

3 

3 

3 



 

 

PHỤ LỤC 2 

 

BẢNG THAM CHIẾU QUY ĐỔI MỘT SỐ CHỨNG CHỈ NGOẠI NGỮ  

 TƯƠNG ĐƯƠNG CẤP ĐỘ 3/6 KHUNG NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ 6 BẬC DÙNG 

CHO VIỆT NAM ÁP DỤNG TRONG ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ 

(Kèm theo Thông báo số           /TB–ĐHCN ngày       tháng       năm 2022  

của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh) 
 

 

Tiếng Anh 

 

Khung năng lực  

ngoại ngữ VN   
IELTS 

TOEFL 
ITP 

TOEFL 
iBT 

TOEIC 
Cambridge 

Assessment English 

 Bậc 3  4.0 450 30 

Nghe: 275 

Đọc: 275 

Nói: 120 

Viết: 120 

B1 Preliminary/B1 

Business Preliminary/ 

Linguaskill.  

Thang điểm: 140 

 

(Các điểm số nêu trên là điểm tối thiểu cần đạt được) 

(Theo Thông tư số: 23 /2021/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 8 năm 2021 của  

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)   

 


