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2. MỤC TIÊU CỦA HỌC PHẦN

Học phần này nhằm trang bị cho sinh viên những vấn đề lý luận cơ bản về tài chính,
như: Tiền đề, bản chất, chức năng của tài chính; hệ thống tài chính và vai trò của
các khâu trong hệ thống tài chính; thị trường tài chính; giá trị thời gian của tiền tệ,
lợi suất và rủi ro, khái quát những nội dung chủ yếu của hoạt động tài chính trong
các lĩnh vực như: Ngân sách Nhà nước, bảo hiểm, tín dụng, tài chính doanh nghiệp.
Đây là học phần lý luận cơ sở ngành giữ vị trí cầu nối giữa các học phần lý luận cơ
bản và các học phần nghiệp vụ tài chính.

3. CHUẨN ĐẦU RA CỦA HỌC PHẦN

3.1. Chuẩn đầu ra về kiến thức, kỹ năng và mức độ tự chủ, trách nhiệm

3.1.1 Về kiến thức

CLO1: Hiểu được thế nào là tài chính và quan hệ tài chính, phân biệt được chức
năng của tài chính.

CLO2: Hiểu được khái niệm lợi suất và rủi ro, mối quan hệ đánh đổi giữa lợi suất
và rủi ro; tại sao cần đa dạng hóa danh mục đầu tư.

CLO3: Hiểu được vấn đề giá trị thời gian của tiền, hiểu được bản chất của lãi suất

CLO4: Vận dụng được vấn đề giá trị thời gian của tiền để định giá các công cụ tài
chính và thẩm định dự án đầu tư



CLO5: Phân tích cơ chế vận hành của thị trường tài chính và sự khác biệt giữa các
công cụ giao dịch trên thị trường

CLO6: Hiểu được nội dung và mục tiêu của Tài chính cá nhân. Nắm được nguyên lý
cơ bản để lập kế hoạch tài chính cá nhân, lập báo cáo tài chính cá nhân, làm cơ sở
cho việc ra quyết định tiết kiệm và đầu tư.

CLO 7: Hiểu được các vấn đề về tài chính doanh nghiệp, các báo cáo tài chính của
doanh nghiệp, tính toán và phân tích các chỉ số tài chính doanh nghiệp. từ đó đánh
giá tình hình kinh doanh của doanh nghiệp

CLO8: Hiểu được cơ chế vận hành của ngân sách nhà nước

3.1.2. Về kỹ năng

CLO9: Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm

CLO10: Kỹ năng tư duy một cách hệ thống, khả năng lập luận và giải quyết vấn đề

CLO11: Kỹ năng nhận biết và phân tích tình hình trong và ngoài đơn vị liên quan
tới quản lý tài chính, ngân sách tại cơ quan công quyền, quản trị tài chính tại doanh
nghiệp, quản trị tài chính tại ngân hàng, các tổ chức tín dụng và định chế tài chính
khác

3.1.3. Về mức độ tự chủ và trách nhiệm

CLO12: Nắm được nền tảng lý thuyết và nguyên lý nhằm sử dụng hiệu quả các công
cụ tài chính - tiền tệ trong nền kinh tế thị trường.

3.2. Ma trận đóng góp của CĐR học phần tới CĐR của Chương trình đào tạo



CĐR
của
Học
phần

Chuẩn đầu ra của Chương trình đào tạo

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 PLO9 PLO10 PLO11 PLO12

CLO1 x

CLO2 x

CLO3 x

CLO4 x

CLO5 x

CLO6 x

CLO7 x x x x x x

CLO8 x

CLO9 x

CLO1
0

x x

CLO1
1

x x x

CLO1
2

x

Học
phần

4 2 2 1 1 3 2 2

4. HỌC LIỆU



4.1. Tài liệu tham khảo bắt buộc

* Sách

1. Nguyễn Văn Tiến (2016). Tiền tệ, ngân hàng và thị trường tài chính. NXB Lao
động.

4.2. Tài liệu tham khảo tự chọn

* Sách

2. Phan Trần Trung Dũng (2014), Tài chính 101 – Tài chính cho mọi người, NXB
Lao động xã hội

3. Nguyễn Văn Tiến (2012), Tiền tệ - Ngân hàng, NXB Thống kê

4. Học viện tài chính (2011), Giáo trình Tài chính – Tiền tệ, NXB Tài chính

5. Lawrence J. G., Michael D. J. and Billingsley, R. (2011), Personal Financial Planning,
South-Western, Cengage Learning.

5. NỘI DUNG HỌC PHẦN VÀ KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY

5.1. Nội dung học phần

Buổi Nội dung Phân bổ thời gian Đóng
góp vào

CLO
Giảng dạy trên lớp

Tiểu
luận, bài
tập lớn,

Tự học,
chuẩn bị

có
hướng
dẫn (4)

Lý thuyết Thực
hành,



thực tế
(3)

(thuyết
giảng) (1)

thảo luận
(2)

1. Chương 1. Tổng
quan về Tài chính 3 0 1.5 6 1

2. Chương 2. Lợi suất
và Rủi ro 1.5 1.5 0 3.75 2

3. Chương 2. Lợi suất
và Rủi ro (tiếp) 1.5 1.5 3 3.75 2

4. Chương 3. Giá trị
thời gian của tiền 3 0 0 6 3

5. Chương 3. Giá trị
thời gian của tiền
(Tiếp) 1.5 1.5 0 3.75 3, 4

6. Chương 3. Giá trị
thời gian của tiền
(Tiếp) 1.5 1.5 4.5 3.75 3, 4

7. Chương 4. Thị
trường tài chính 3 0 0 6 5, 9, 12

8. Chương 4. Thị
trường tài chính
(Tiếp) 3 0 0 6 5, 9, 12



9. Kiểm tra giữa kỳ 0 3 1.5 1.5

10. Chương 5. Tài chính
cá nhân 1.5 1.5 4.5 3.75 6, 10, 12

11. Chương 5. Tài chính
cá nhân (tiếp) 3 0 0 6 6, 10, 12

12. Chương 6. Tài chính
doanh nghiệp 3 0 0 6

7, 10, 11,
12

13. Chương 6. Tài chính
doanh nghiệp (tiếp) 1.5 1.5 4.5 3.75

7, 10, 11,
12

14. Chương 7. Ngân sách
Nhà nước 1.5 1.5 0 3.75

8, 9, 10,
11

15. Chương 7. Ngân sách
Nhà nước (tiếp) 1.5 1.5 3 3.75

8, 9, 10,
11

Tổng cộng (giờ) 30 15 22.5 67.5

5.2. Kế hoạch giảng dạy

* Buổi 1: Chương 1: Tổng quan về Tài chính



Phương pháp giảng
dạy

Số giờ Nội dung chính Yêu cầu học
viên chuẩn bị

Lý thuyết (thuyết
giảng)

3 Chương 1: Tổng quan về Tài chính

1.1. Khái niệm về tài chính

1.1.1. Định nghĩa

1.1.2. Chức năng

1.1.3. Vai trò của tài chính

1.2. Hệ thống tài chính

1.2.1. Khái niệm hệ thống tài chính

1.2.2. Phân loại hệ thống tài chính

Chương 1,2,3 –
[1]

Thực hành, thảo luận 0

Tiểu luận, bài tập lớn,
thực tế

1.5

Tự học có hướng dẫn 6

Tư vấn - Nội dung: Giải đáp, tư vấn về nội dung và phương pháp học
tập; chỉ dẫn khai thác các nguồn tài liệu

- Thời gian: Theo lịch công bố đầu môn học

- Địa điểm: Văn phòng Khoa

Kiểm tra, đánh giá

* Buổi 2: Chương 2: Lợi suất và Rủi ro



Phương pháp giảng
dạy

Số giờ Nội dung chính Yêu cầu học
viên chuẩn bị

Lý thuyết (thuyết
giảng)

1.5 Chương 2: Lợi suất và rủi ro

2.1. Thống kê và các khái niệm liên
quan

2.1.1 Các thống kê đơn biến

2.1.2 Các thống kê đa biến

2.2. Lợi suất và rủi ro

2.2.1. Đánh đổi giữa lợi suất và rủi
ro

2.2.2. Các thái độ khác nhau với
rủi ro

Chương 4,5,6 –
[1]

Chương 2 – [2]

Thực hành, thảo luận 1.5

Tiểu luận, bài tập lớn,
thực tế

0

Tự học có hướng dẫn 3.75

Tư vấn - Nội dung: Giải đáp, tư vấn về nội dung và phương pháp học
tập; chỉ dẫn khai thác các nguồn tài liệu

- Thời gian: Theo lịch công bố đầu môn học

- Địa điểm: Văn phòng Khoa

Kiểm tra, đánh giá



* Buổi 3: Chương 2: Lợi suất và Rủi ro (tiếp)

Phương pháp giảng
dạy

Số giờ Nội dung chính Yêu cầu học
viên chuẩn bị

Lý thuyết (thuyết
giảng)

1.5 Chương 2: Lợi suất và Rủi ro (tiếp)

2.3. Đa dạng hóa danh mục đầu tư

2.3.1. Danh mục đầu tư

2.3.2. Lợi ích của việc đa dạng hóa
danh mục đầu tư

Chương 4,5,6 –
[1]

Chương 2 – [2]

Thực hành, thảo luận 1.5

Tiểu luận, bài tập lớn,
thực tế

3 Làm bài tập luyện tập

Tự học có hướng dẫn 3.75

Tư vấn - Nội dung: Giải đáp, tư vấn về nội dung và phương pháp học
tập; chỉ dẫn khai thác các nguồn tài liệu

- Thời gian: Theo lịch công bố đầu môn học

- Địa điểm: Văn phòng Khoa

Kiểm tra, đánh giá

* Buổi 4: Chương 3: Giá trị thời gian của tiền



Phương pháp giảng
dạy

Số giờ Nội dung chính Yêu cầu học
viên chuẩn bị

Lý thuyết (thuyết
giảng)

3 Chương 3: Giá trị thời gian của tiền

3.1. Giá trị thời gian của tiền và kỹ
thuật phân tích dòng tiền chiết khấu

3.1.1 Giá trị hiện tại và giá trị tương
lai

3.1.2 Cách xác định giá trị hiện tại
và tương lai của các dòng tiền đặc
biệt

Chương 3,5 –
[2]

Thực hành, thảo
luận

0

Tiểu luận, bài tập
lớn, thực tế

0

Tự học có hướng
dẫn

6

Tư vấn - Nội dung: Giải đáp, tư vấn về nội dung và phương pháp học tập;
chỉ dẫn khai thác các nguồn tài liệu

- Thời gian: Theo lịch công bố đầu môn học

- Địa điểm: Văn phòng Khoa

Kiểm tra, đánh giá

* Buổi 5: Chương 3: Giá trị thời gian của tiền (tiếp)



Phương pháp giảng
dạy

Số giờ Nội dung chính Yêu cầu học
viên chuẩn bị

Lý thuyết (thuyết
giảng)

1.5 Chương 3: Giá trị thời gian của tiền
(tiếp)

3.2. Ứng dụng giá trị thời gian của
tiền vào phân tích dự án đầu tư

3.2.1 Nguyên tắc đánh giá dự án
đầu tư dựa trên giá trị hiện tại ròng
(NPV)

3.2.2. Nguyên tắc đánh giá
dự án đầu tư dựa trên tỷ suất hoàn
vốn nội bộ (IRR)

3.2.3 Phương pháp xác định các
dòng tiền và chi phí vốn

Chương 3,5 –
[2]

Thực hành, thảo
luận

1.5

Tiểu luận, bài tập
lớn, thực tế

0

Tự học có hướng
dẫn

3.75

Tư vấn - Nội dung: Giải đáp, tư vấn về nội dung và phương pháp học tập;
chỉ dẫn khai thác các nguồn tài liệu

- Thời gian: Theo lịch công bố đầu môn học

- Địa điểm: Văn phòng Khoa



Kiểm tra, đánh giá

* Buổi 6: Chương 3: Giá trị thời gian của tiền (tiếp)

Phương pháp giảng
dạy

Số giờ Nội dung chính Yêu cầu học
viên chuẩn bị

Lý thuyết (thuyết
giảng)

1.5 Chương 3: Giá trị thời gian của tiền
(tiếp)

3.3. Lạm phát và vấn đề dự toán vốn

Chương 3,5 –
[2]

Thực hành, thảo
luận

1.5

Tiểu luận, bài tập
lớn, thực tế

4.5 Làm bài tập luyện tập

Tự học có hướng
dẫn

3.75

Tư vấn - Nội dung: Giải đáp, tư vấn về nội dung và phương pháp học tập;
chỉ dẫn khai thác các nguồn tài liệu

- Thời gian: Theo lịch công bố đầu môn học

- Địa điểm: Văn phòng Khoa

Kiểm tra, đánh giá

* Buổi 7: Chương 4: Thị trường tài chính



Phương pháp giảng
dạy

Số giờ Nội dung chính Yêu cầu học
viên chuẩn bị

Lý thuyết (thuyết
giảng)

3 Chương 4: Thị trường tài chính

4.1. Khái niệm về thị trường tài
chính (TTTC)

4.1.1. Sự hình thành TTTC

4.1.2. Khái niệm TTTC

4.1.3. Chức năng của TTTC

4.1.4. Vai trò của TTTC

4.2 Phân loại TTTC

4.2.1. Căn cứ vào thời hạn

4.2.2. Căn cứ vào tính chất dòng
tiền

4.2.3. Căn cứ vào sự luân chuyển
nguồn tài chính

4.2.4. Căn cứ vào tính chất pháp lý

4.3. Chủ thể tham gia TTTC

4.3.1. Các trung gian TC

4.3.2.Các nhà đầu tư

4.3.3. Nhà môi giới

4.3.4. Sở giao dịch

Chương
8,9,10,12 – [1]

Chương 6 – [2]

Thực hành, thảo
luận

0



Tiểu luận, bài tập
lớn, thực tế

0

Tự học có hướng
dẫn

6

Tư vấn - Nội dung: Giải đáp, tư vấn về nội dung và phương pháp học tập;
chỉ dẫn khai thác các nguồn tài liệu

- Thời gian: Theo lịch công bố đầu môn học

- Địa điểm: Văn phòng Khoa

Kiểm tra, đánh giá

* Buổi 8: Chương 4: Thị trường tài chính (tiếp)

Phương pháp giảng
dạy

Số giờ Nội dung chính Yêu cầu học
viên chuẩn bị



Lý thuyết (thuyết
giảng)

3 Chương 4: Thị trường tài chính
(tiếp)

4.4. Công cụ của TTTC

4.4.1. Cổ phiếu

4.4.2. Trái phiếu

4.4.3. Các CK phái sinh

4.5. Quản lý Nhà nước đối với
TTTC

4.5.1. Sự cần thiết phải có QLNN
đối với TTTC

4.5.2. Công cụ và biện pháp quản
lý đối với TTTC

4.5.3. Cơ quan quản lý nhà nước
về TTTC

Chương
8,9,10,12 – [1]

Chương 6 – [2]

Thực hành, thảo
luận

0

Tiểu luận, bài tập
lớn, thực tế

0

Tự học có hướng
dẫn

6

Tư vấn - Nội dung: Giải đáp, tư vấn về nội dung và phương pháp học tập;
chỉ dẫn khai thác các nguồn tài liệu

- Thời gian: Theo lịch công bố đầu môn học

- Địa điểm: Văn phòng Khoa



Kiểm tra, đánh giá

* Buổi 9: Kiểm tra giữa kỳ

Phương pháp giảng
dạy

Số giờ Nội dung chính Yêu cầu học
viên chuẩn bị

Lý thuyết (thuyết
giảng)

0

Thực hành, thảo
luận

3

Tiểu luận, bài tập
lớn, thực tế

1.5

Tự học có hướng
dẫn

1.5

Kiểm tra, đánh giá Nội dung đã học tập trong buổi 1 - 8

* Buổi 10 : Chương 5: Tài chính cá nhân

Phương pháp giảng
dạy

Số giờ Nội dung chính Yêu cầu học
viên chuẩn bị



Lý thuyết (thuyết
giảng)

1.5 Chương 5: Tài chính cá nhân

5.1. Giới thiệu chung về tài chính cá
nhân

5.1.1. Định nghĩa

5.1.2. Sự cần thiết phải có một kế
hoạch tài chính cá nhân cụ thể

5.2. Lập kế hoạch tài chính cá nhân

5.2.1. Nguyên tắc lập kế hoạch tài
chính cá nhân

5.2.2. Quy trình lập kế hoạch tài
chính cá nhân

Chương 1 – [5]

Thực hành, thảo
luận

1.5

Tiểu luận, bài tập
lớn, thực tế

4.5

Tự học có hướng
dẫn

3.75

Tư vấn - Nội dung: Giải đáp, tư vấn về nội dung và phương pháp học tập;
chỉ dẫn khai thác các nguồn tài liệu

- Thời gian: Theo lịch công bố đầu môn học

- Địa điểm: Văn phòng Khoa

Kiểm tra, đánh giá



* Buổi 11: Chương 5: Tài chính cá nhân (tiếp)

Phương pháp giảng
dạy

Số giờ Nội dung chính Yêu cầu học
viên chuẩn bị

Lý thuyết (thuyết
giảng)

3 Chương 5: Tài chính cá nhân (tiếp)

5.3. Quản lý tài chính cá nhân

5.3.1. Quản lý tài sản cá nhân

5.3.2. Quản lý chi tiêu cá nhân

5.3.3. Kê khai và quản lý thuế thu
nhập cá nhân

5.3.4. Khai thác và quản lý các nhu
cầu bảo hiểm của cá nhân

Chương 3, 4, 5,
8 – [5]

Thực hành, thảo
luận

0

Tiểu luận, bài tập
lớn, thực tế

0

Tự học có hướng
dẫn

6

Tư vấn - Nội dung: Giải đáp, tư vấn về nội dung và phương pháp học tập;
chỉ dẫn khai thác các nguồn tài liệu

- Thời gian: Theo lịch công bố đầu môn học

- Địa điểm: Văn phòng Khoa

Kiểm tra, đánh giá



* Buổi 12: Chương 6: Tài chính doanh nghiệp

Phương pháp giảng
dạy

Số giờ Nội dung chính Yêu cầu học
viên chuẩn bị

Lý thuyết (thuyết
giảng)

3 Chương 6: Tài chính doanh nghiệp

6.1. Tổng quan về tài chính doanh
nghiệp

6.1.1. Khái niệm về TCDN

6.1.2. Vai trò của TCDN

6.1.3. Nguyên tắc hoạt động TCDN

6.2. Quản lý Tài sản và Nguồn vốn
của doanh nghiệp

6.2.1. Bảng cân đối kế toán

6.2.2. Quản lý Tài sản

6.2.3. Quản lý Nguồn vốn

6.2.4. Mối quan hệ giữa Tài sản và
Nguồn vốn

Chương 8 – [2]

Thực hành, thảo
luận

0

Tiểu luận, bài tập
lớn, thực tế

0

Tự học có hướng
dẫn

6



Tư vấn - Nội dung: Giải đáp, tư vấn về nội dung và phương pháp học tập;
chỉ dẫn khai thác các nguồn tài liệu

- Thời gian: Theo lịch công bố đầu môn học

- Địa điểm: Văn phòng Khoa

Kiểm tra, đánh giá

* Buổi 13: Chương 6: Tài chính doanh nghiệp (tiếp)

Phương pháp giảng
dạy

Số giờ Nội dung chính Yêu cầu học
viên chuẩn bị

Lý thuyết (thuyết
giảng)

1.5 Chương 6: Tài chính doanh nghiệp
(tiếp)

6.3. Quản lý Thu nhập và Chi phí
của doanh nghiệp

6.3.1. Báo cáo thu nhập

6.3.2. Quản lý Chi phí của doanh
nghiệp

6.3.3. Quản lý Thu nhập và Lợi
nhuận của doanh nghiệp

6.4. Phân tích tài chính doanh
nghiệp

6.4.1. Khái niệm phân tích TCDN

6.4.2. Phương pháp phân tích

6.4.3. Nội dung phân tích TCDN

Chương 8 – [2]



Thực hành, thảo
luận

1.5

Tiểu luận, bài tập
lớn, thực tế

4.5 Thảo luận case study doanh nghiệp thực tế

Tự học có hướng
dẫn

3.75

Tư vấn - Nội dung: Giải đáp, tư vấn về nội dung và phương pháp học tập;
chỉ dẫn khai thác các nguồn tài liệu

- Thời gian: Theo lịch công bố đầu môn học

- Địa điểm: Văn phòng Khoa

Kiểm tra, đánh giá

* Buổi 14: Chương 7: Ngân sách Nhà nước

Phương pháp giảng
dạy

Số giờ Nội dung chính Yêu cầu học
viên chuẩn bị



Lý thuyết (thuyết
giảng)

1.5 Chương 7: Ngân sách Nhà nước

7.1. Tổng quan về NSNN

7.1.1. Khái niệm về NSNN

7.1.2 Đặc điểm của NSNN

7.1.3 Vai trò của NSNN

7.2. Thu ngân sách Nhà nước

7.2.1. Khái niệm thu NSNN

7.2.2 Một số nguồn thu chủ yếu của
NSNN

7.2.3.Phân loại thu NSNN

7.2.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến
thu NSNN

7.3. Thuế

7.3.1. Thuế - Khoản thu chủ yếu
của NSNN

7.3.2.Các yếu tố cấu thành một sắc
thuế

7.3.3. Hệ thống thuế hiện hành tại
Việt Nam

Chương 7 – [2]

Thực hành, thảo
luận

1.5

Tiểu luận, bài tập
lớn, thực tế

0



Tự học có hướng
dẫn

3.75

Tư vấn - Nội dung: Giải đáp, tư vấn về nội dung và phương pháp học tập;
chỉ dẫn khai thác các nguồn tài liệu

- Thời gian: Theo lịch công bố đầu môn học

- Địa điểm: Văn phòng Khoa

Kiểm tra, đánh giá

* Buổi 15: Chương 7: Ngân sách Nhà nước (tiếp)

Phương pháp giảng
dạy

Số giờ Nội dung chính Yêu cầu học
viên chuẩn bị

Lý thuyết (thuyết
giảng)

1.5 Chương 7: Ngân sách Nhà nước
(tiếp)

7.4. Chi ngân sách Nhà nước

7.4.1. Khái niệm và đặc điểm chi
NSNN

7.4.2. Phân loại chi NSNN

7.4.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến
chi NSNN

7.5. Cân đối ngân sách Nhà nước

7.5.1. Khái niệm về cân đối NSNN

7.5.2. Các quan điểm về cân đối
NSNN

Chương 7 – [2]



7.5.3. Thâm hụt NSNN

Thực hành, thảo
luận

1.5

Tiểu luận, bài tập
lớn, thực tế

3

Tự học có hướng
dẫn

3.75

Tư vấn - Nội dung: Giải đáp, tư vấn về nội dung và phương pháp học tập;
chỉ dẫn khai thác các nguồn tài liệu

- Thời gian: Theo lịch công bố đầu môn học

- Địa điểm: Văn phòng Khoa

Kiểm tra, đánh giá

6. QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI HỌC PHẦN

6.1. Nhiệm vụ của sinh viên

- Nghiên cứu tài liệu và chuẩn bị cho mỗi buổi học trước khi dự lớp.

- Hoàn thành các bài tập được giao.

- Chuẩn bị nội dung thảo luận của học phần.

- Theo quy định hiện hành

6.2. Quy định về thi cử, học vụ

- Sinh viên phải dự lớp đầy đủ, đảm bảo tối thiểu 75% các buổi học trên lớp.

- Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đối với học phần.



- Theo quy định hiện hành

7. PHƯƠNG PHÁP, HÌNH THỨC KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ

- Thang điểm: 10

- Các thành phần đánh giá:

Hình thức Nội dung
đánh giá

Tiêu chí đánh giá CLO Trọng số

Đánh giá
quá trình

Chuyên
cần

Số lần có mặt trên lớp
và tham gia vào bài
học/kiểm tra ngắn/

1 – 7, 12 10%

Kiểm tra
giữa kỳ

Chương 1
đến chương

4

Kiểm tra tự luận/Tiểu
luận cá nhân hoặc
nhóm/Thuyết trình và
báo cáo cá nhân hoặc
nhóm

1 – 7, 12 30%

Đánh giá
tổng kết

Thi hết
học phần

Chương 1
đến chương

7

Kiểm tra viết (trắc
nghiệm và/hoặc tự
luận và/hoặc tiểu luận)

1 – 12 60%

Tổng: 100%

TRƯỞNG BỘ MÔN TRƯỞNG KHOA/VIỆN TRƯỞNG


