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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC  

CÔNG NGHIỆP DỆT MAY HÀ NỘI 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:950/ĐHCNDMHN – ĐT
Vv đề nghị mở ngành đào tạo 

Hà Nội, ngày 25 tháng 8 năm 2020 

                        

        

Kính gửi:   Bộ Giáo dục và Đào tạo 

Trong những năm qua, ngành Công nghiệp Dệt may Việt Nam phát triển 

mạnh, có ưu thế thu hút được nhiều lao động, đóng góp vào mục tiêu kinh tế xã 

hội rất to lớn. Theo quyết định Phê duyệt quy hoạch phát triển ngành công 

nghiệp dệt may Việt Nam tầm nhìn đến năm 2030 của bộ Công thương đã đưa ra 

định hướng phát triển ngành với mục tiêu là: Xây dựng được đội ngũ cán bộ 

quản lý, điều hành có chất lượng đáp ứng yêu cầu hội nhập; đảm bảo 70% lực 

lượng lao động dệt may được qua đào tạo chính qui, đáp ứng nhu cầu sử dụng 

lao động của các doanh nghiệp dệt may. Uớc tính nhu cầu đào tạo nguồn nhân 

lực cho ngành dệt may Việt Nam năm 2025 là khoảng hơn 5 triệu người (trong 

đó nhân lực về quản lý là 5.600; khối kinh tế: 14.500; khối kỹ thuật là 15.000 

người; công nhân kỹ thuật là 501.800 người). Ngoài nhân lực cho các vị trí chủ 

yếu của ngành như Tổ trưởng, QC, QA, kỹ thuật ...... đội ngũ kế toán trong các 

doanh nghiệp may cũng rất quan trọng. Trong khi đó, quy mô ngành tài chính, 

kế toán đang rất nhỏ so với tỷ lệ về dân số và nhu cầu ngành tài chính, kế toán. 

Dự báo, giai đoạn 2020-2030, tốc độ tăng trưởng của ngành này là khảng 20%. 

Chính vì vậy, là trường đại học chuyên ngành dệt may với sứ mạng đào 

tạo và cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành, trường Đại học Công 

nghiệp Dệt May Hà Nội nhận thức rõ trách nhiệm đào tạo nguồn nhân lực kế 

toán là phù hợp và cần thiết để đáp ứng nhu cầu phát triển nguồn nhân lực cho 

các doanh nghiệp trên địa bàn, đặc biệt là các doanh nghiệp may công nghiệp.  

Trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội xin báo cáo nội dung xây 

dựng đề án mở ngành như sau: 

Tên ngành đào tạo: Kế toán

Mã số:   7340301 

Trình độ đào tạo: Đại học 
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1. Tóm tắt quá trình xây dựng đề án mở ngành đào tạo 

 Trường đã thực hiện nghiêm túc các công việc chuẩn bị cho mở ngành Kế 

toán trình độ đại học, cụ thể: 

- Khảo sát nhu cầu nhân lực trình độ đại học và ngành kế toán; tổng hợp 

kết quả khảo sát tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp ngành kế toán ở Hà 

Nội và khu vực phía Bắc. 

 - Xây dựng chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Kế toán tuân thủ 

theo đúng các quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo (Thông tư 07/2015/TT-

BGDĐT; Thông tư 22/2017/TT-BGDĐT); Khung trình độ quốc gia Việt Nam 

hiện hành. 

 - Thực hiện kiểm tra và xác nhận các điều kiện thực tế mở ngành Kế toán 

trình độ đại học theo đúng quy định của Thông tư 22/2017/TT-BGDĐT. 

 - Thẩm định chương trình đào tạo và các điều kiện đảm bảo chất lượng 

đào tạo theo đúng các quy định hiện hành. 

2. Về các điều kiện mở ngành 

- Đảm bảo đủ đội ngũ giảng viên mở ngành theo đúng quy định tại điểm 

a, Khoản 2, Điều 2 của Thông tư 22/2017/TT-BGDĐT:  

+ Giảng viên cơ hữu đảm bảo giảng dạy 100% khối lượng chương trình 

đào tạo. 

+ Giảng viên có trình độ tiến sỹ: 04, trong đó 01 tiến sĩ đúng chuyên 

ngành đăng ký. 

+ Giảng viên có trình độ thạc sỹ: 44, trong đó có 07 thạc sĩ đúng ngành, 

21 thạc sỹ ngành gần. 

Đội ngũ giảng viên cơ hữu của trường đảm nhận giảng dạy và hướng 

dẫn tại phòng thí nghiệm, thực hành trong chương trình đào tạo được thể hiện cụ 

thể trong mục 1 của Phụ lục II (Biên bản kiểm tra thực tế điều kiện về đội ngũ 

giảng viên, trang thiết bị, thư viện). 

- Cơ sở vật chất, trang thiết bị, thư viện, giáo trình: đảm bảo đáp ứng đủ 

các điều kiện cần thiết cho yêu cầu giảng dạy, học tập, NCKH. Thư viện của 

trường có các trang thiết bị phục vụ cho việc mượn và tra cứu tài liệu; có đủ 

nguồn thông tin tư liệu: sách, giáo trình, đề cương bài giảng của các học phần; 

có tạp chí, chuyên khảo trong và ngoài nước đáp ứng yêu cầu giảng dạy và học 

tập của các học phần trong chương trình đào tạo ngành Kế toán. Toàn bộ nội 

dung cơ sở vật chất và trang thiết bị phục vụ ngành đăng ký của Trường được 
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chi tiết trong mục 2 của Phụ lục II (Biên bản kiểm tra thực tế điều kiện về đội 

ngũ giảng viên, trang thiết bị, thư viện). 

- Về chương trình và kế hoạch đào tạo: Chương trình đào tạo ngành Kế 

toán trình độ đại học được xây dựng theo đúng quy định hiện hành của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo với tổng số 137 tín chỉ (chưa kể số tín chỉ Giáo dục quốc phòng 

– An ninh và Giáo dục thể chất), gồm 61 học phần. Toàn bộ nội dung chi tiết 

chương trình, đề cương chi tiết các học phần được thể hiện trong Phụ lục I 

(Chương trình đào tạo). 

3. Kết luận và đề nghị 

Trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội cam kết sẽ tổ chức đào tạo 

ngành Kế toán trình độ đại học, đảm bảo chất lượng, thực hiện đúng các quy chế 

của Bộ, Ngành hiện hành. 

Toàn bộ nội dung hồ sơ đăng ký mở ngành đào tạo được đưa lên website 

của trường tại địa chỉ: http://hict.edu.vn/. 

Kính đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo xem xét và cho phép trường được 

mở ngành đào tạo Kế toán trình độ đại học và được tuyển sinh từ năm học 2021-

2022. 

Trân trọng cảm ơn! 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Lưu VT, ĐT. 

HIỆU TRƯỞNG 

 

(Đã ký) 

 

Hoàng Xuân Hiệp 
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