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TÊN NGÀNH 
Kinh doanh quốc tế ( Chuyên ngành: Kinh doanh xuất nhập khẩu nông lâm sản) 

Agricultural and Forestry Product Imports and Exports 

MÔ TẢ VỀ NGÀNH 
7340120 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

Sinh viên chuyên ngành Kinh doanh xuất nhập khẩu nông lâm sản được trang bị những kiến thức 

cơ bản về khoa học tự nhiên và khoa học xã hội, nhằm đáp ứng việc tiếp thu các kiến thức giáo 

dục chuyên nghiệp và khả năng học tập ở trình độ cao hơn. Quan trọng hơn cả, sinh viên sẽ được 

trang bị những kiến thức, kỹ năng chuyên môn và các công cụ cần thiết phục vụ cho công tác 

xuất - nhập khẩu nông lâm sản. Bên cạnh kiến thức chuyên môn, sinh viên sẽ được phát triển và 

củng cố các kỹ năng, phẩm chất cần thiết như kỹ năng làm việc nhóm; kỹ năng giao tiếp (bằng cả 

tiếng Việt và ngoại ngữ); kỹ năng phát hiện, phân tích, tổng hợp và giải quyết vấn đề; kỹ năng ra 

quyết định; kỹ năng trình bày; kỹ năng kỹ năng lãnh đạo. Những kỹ năng này được hình thành 

trong quá trình học tập, thông qua các hoạt động thực hành, rèn nghề, thực tập nghề nghiệp và 

thực tập tốt nghiệp tại các đơn vị có các hoạt động liên quan như các ngân hàng, cơ quan hải 

quan, cửa khẩu, doanh nghiệp, hãng bảo hiểm. Các kỹ năng này tạo tiền đề cho việc ứng dụng 

các kiến thức chuyên môn vào thực tế để giải quyết các tình huống cụ thể. Bên cạnh đó, sinh viên 

sẽ có cơ hội hình thành và phát triển thái độ đúng mực trong học tập và công việc, với đồng 

nghiệp, đối tác và khách hàng. 

CHUYÊN NGÀNH 
Chương trình đào tạo chuyên ngành Kinh doanh xuất nhập khẩu nông lâm sản gồm 120 tín chỉ. 

Thời gian đào tạo: 4 năm.  



TỔ HỢP XÉT TUYỂN 

Lựa chọn 1 trong 4 tổ hợp: 

1. A00: Toán, Vật lý, Hóa học  

2. B00: Toán, Hóa học, Sinh học 

3. C02: Ngữ văn, Toán, Hóa học 

4. A01: Toán, Vật lí, Tiếng Anh 

KIẾN THỨC VÀ KỸ NĂNG ĐẠT ĐƯỢC 

Sinh viên sau khi tốt nghiệp chương trình đạo tạo có khả năng: 

1. Sử dụng được các kiến thức khoa hoc tự nhiên và xã hội vào việc tiếp thu các kiến thức ngành 

Kinh doanh quốc tế/Chuyên ngành Kinh doanh Xuất nhập khẩu nông sản. 

2. Áp dụng được những kiến thức cơ sở ngành như kinh tế vi mô, kinh tế vĩ mô, tài chính, tiền tệ, 

thống kê, luật kinh doanh và thương mại điện tử làm tiền đề cho việc tiếp thu các kiến thức khối 

ngành kinh doanh quốc tế/Chuyên ngành xuất – nhập khẩu nông lâm sản. 

3. Ứng dụng được các nghiệp vụ thanh toán quốc tế, hải quan, ngoại thương, marketing, 

logistics, bảo hiểm và thanh toán bảo hiểm cho xuất - nhập khẩu hàng hoá và nông lâm sản. 

4. Xây dựng được các phương pháp đàm phán kinh doanh và các hình thức soạn thảo hợp đồng 

xuất, nhập khẩu hàng hoá/nông lâm sản. 

5. Tổng hợp được các luật thương mại quốc tế và luật thuế xuất - nhập khẩu nông lâm sản. 

6. Xác định được nội dung các hợp đồng xuất – nhập khẩu hàng hoá/nông lâm sản. 

7. Vận dụng thành thạo luật thương mại quốc tế, các nghiệp vụ thanh toán quốc tế, hải quan, 

ngoại thương, logistics, thuế/thuế xuất - nhập khẩu, bảo hiểm và thanh toán bảo hiểm cho xuất, 

nhập khẩu hàng hoá/nông lâm sản. 

8. Thực hiện thành thạo các nghiệp vụ đàm phán trong kinh doanh và soạn thảo hợp đồng xuất, 

nhập khẩu hàng hoá/nông lâm sản. 

9. Giải quyết được các vấn đề phát sinh trong thực hiện hợp đồng xuất, nhập khẩu hàng hoá/nông 

lâm sản. 

10. Vận dụng được các kỹ năng mềm như: phát hiện và giải quyết vấn đề, khai thác và xử lý 

thông tin, quan hệ công chúng, làm việc nhóm, trình bày trước đám đông, tổng hợp và viết báo 

cáo. 

11. Sử dụng thành thạo các kỹ năng tin học văn phòng và các phần mềm liên quan. 

12. Sử dụng thành thạo ít nhất một ngoại ngữ (tiếng Anh hoặc Trung) phục vụ cho nghiệp vụ 

xuất, nhập khẩu hàng hoá/nông lâm sản. 

13. Xây dựng được ý tưởng khởi nghiệp trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh xuất – nhập khẩu 

nông lâm sản. 

14. Có năng lực tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong nghiên cứu. 

15. Có năng lực tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong công việc, với đồng nghiệp, với đối tác và cơ 

quan/tổ chức. 



CƠ HỘI VIỆC LÀM 

1. Các doanh nghiệp xuất, nhập khẩu hàng hoá và nông lâm sản. 

2. Bộ phận thanh toán quốc tế cho hàng hoá xuất, nhập khẩu của các ngân hàng. 

3. Bộ phận phụ trách công tác hải quan và thuế cho hàng hoá xuất, nhập khẩu của các cơ quan 

hải quan và thuế. 

4. Bộ phận bảo hiểm và thanh toán bảo hiểm cho cho hàng hoá xuất, nhập khẩu của các đơn vị 

bảo hiểm. 

5. Bộ phận quản lý và điều hành các hệ thống kho vận, vật tư, giao nhận của các đơn vị cung ứng 

logistics. 

6. Bộ phận giám sát, đánh giá tiêu chuẩn nông sản của các cơ quan/tổ chức chuyên ngành. 

7. Tự khởi nghiệp và tư vấn khởi nghiệp trong lĩnh vực xuất - nhập khẩu. 

8. Giảng viên/nghiên cứu tại các đơn vị giáo dục - đào tạo và viện nghiên cứu. 

LIÊN HỆ * Trung tâm Tuyển sinh và truyền thông, Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, Tổ 10 

- Xã Quyết Thắng, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên. ĐT: 02086.285.013 

 Hotline: 02086.285.013; 0986.454.999 (Thầy Hùng);  

 Email: trungtamtuyensinhtruyenthong@tuaf.edu.vn; 

 Đăng ký xét tuyển trực tuyến tại địa chỉ: Website: tuyensinh.tuaf.edu.vn và làm 

theo hướng dẫn. 

* Trưởng bộ môn: TS. Dương Hoài An; SĐT: 0208 3 759 761; Email: duonghoaian@tuaf.edu.vn 
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