
1. Kinh tế quản trị thương mại- Liệu có tiềm năng và dễ xin việc ? 

            Nếu bạn lướt qua các bảng tin, báo cáo trên các tạp chí, mạng xã hội, bạn sẽ thấy 

rằng Kinh tế quản trị thương mạiđang là một trong những ngành có nhu cầu tuyển dụng 

cao nhất. Tại sao vậy? 

 
  Liệu có doanh nghiệp nào không cần nhân viên có kiến thức về Kinh tế quản trị 

thương mại? 

Những năm 1990s, hầu hết các doanh nghiệp không thực sự chú trọng hoạt động Kinh 

tế quản trị thương mại. Có nhiều nguyên nhân lý giải động thái này, trong đó tựu trung 

lại: (i) Thị trường trong nước còn rất rộng lớn; (ii) Cơ hội để mở rộng hoạt động kinh 

doanh ra nước ngoài chưa có; (iii) Lãnh đạo công ty chưa thực sự coi trọng tầm quan 

trọng của Kinh tế quản trị thương mại. 

Tuy nhiên, kể từ khi Việt Nam gia nhập APEC (1998), ký kết hiệp định hợp tác toàn 

diện với Mỹ (2001), gia nhập WTO (2007) thì câu chuyện đã hoàn toàn khác. Kinh tế 

quản trị thương mạiđược coi là một hướng đi bắt buộc đối với mọi doanh nghiệp, mọi 

ngành nghề (từ nông nghiệp, chế biến, sản xuất tới dịch vụ). Điều này xuất phát từ một 

số nguyên nhân chủ chốt: (i) Thị trường trong nước ngày càng chật hẹp, trong khi đó 

thị trường quốc tế thực sự vô cùng tiềm năng với 7 tỷ khách hàng; (ii) Khác với các đơn 

hàng trong nước, đơn hàng quốc tế thường đều là những đơn hàng rất lớn; (iii) Việt 

Nam có nhiều lợi thế cạnh tranh so với các quốc gia khác; do vậy doanh nghiệp Việt có 

nhiều cơ hội phát triển trên thị trường quốc tế. 

   Số lượng các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam đang ngày càng 

tăng với tốc độ chóng mặt 



Theo Tổng cục thống kê, tính riêng các doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài, 

năm 2000 Việt Nam mới chỉ có 854 doanh nghiệp. Chỉ 17 năm sau (2017), chúng ta đã 

có 26.746 doanh nghiêp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài. Ngay trong năm 2018, 

chúng ta đã có thêm 3.046 doanh nghiệp FDI mới. 

  Không chỉ doanh nghiệp, các cơ quan nhà nước, các ngân hàng, các đơn vị hành 

chính sự nghiệp cũng cần nhân viên có kiến thức về các vấn đề quốc tế 

Không chỉ các doanh nghiệp, các đơn vị quốc doanh, các ngân hàng hiện nay cũng có 

nhu cầu rất lớn nhân lực có kiến thức về các vấn đề quốc tế. Điều này xuất phát từ thực 

tế khách quan là số lượng các đối tác nước ngoài, các doanh nghiệp nước ngoài, người 

nước ngoài đến Việt Nam du lịch và làm việc đang ngày càng tăng với tốc độ chóng 

mặt. 

Qua những phân tích trên cho thấy rằng, cơ hội xin việc và tiềm năng phát triển 

của sinh viên tốt nghiệp ngành TMQT là rất cao. 

 4. Kinh tế quản trị thương mại- Bạn có thể xin việc ở đâu? 

Chúng tôi tự tin rằng với những kiến thức đã được đào tạo, các bạn có thể làm việc 

trong bất kỳ đơn vị và lĩnh vực nào. Tuy nhiên, có một số lĩnh vực ưu tiên cho các bạn 

sinh viên chuyên ngành Kinh tế quản trị thương mại như: 

 Khu vực doanh nghiệp, ngân hàng, tổ chức, dự án: Các vị trí công việc liên 

quan tới các hoạt động thương mại, xuất nhập khẩu, logistics, lập kế hoạch kinh 

doanh, nghiên cứu thị trường, phân tích tài chính, thanh toán, đầu tư trong nước 

và quốc tế, kế toán, kiểm toán,… 

 Khu vực hành chính sự nghiệp: Các vị trí công việc liên quan tới lĩnh vực kinh 

tế, thương mại, lập và xây dựng kế hoạch, phân tích, nghiên cứu số liệu, quan hệ 

quốc tế,… 

 Các tổ chức quốc tế và trong nước như: Ngân hàng thế giới (WB), Ngân hàng 

phát triển châu Á (ADB), Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), các tổ chức bảo hiểm, tài 

chính, đầu tư,… 

 Một số cơ quan Nhà nước: Bộ Tài chính, Bộ Công thương, Bộ Kế hoạch đầu 

tư, Ngân hàng các cấp, Sở Đầu tư và Kế hoạch, Sở Ngoại vụ, Sở Bưu chính và 

Truyền thông, Sở Tài chính, UBND các cấp,… 

 Cơ sở giáo dục: Giảng dạy tại các Trường Đại học, Cao đẳng và chuyên nghiệp. 

5. Kinh tế quản trị thương mại- Một số vấn đề khác? 

Q1. Để học tập tốt chương trình Kinh tế quản trị thương mại đòi hỏi sinh 

viên phải có tiếng Anh tốt? 



            Chương trình Kinh tế quản trị thương mạiđược đào tạo 100% bằng tiếng Việt. 

Do vậy, cũng như các chuyên ngành khác, các bạn sinh viên không cần phải có tiếng 

Anh tốt. Tuy nhiên, thành thạo sử dụng tiếng Anh sẽ là một lợi thế rất lớn cho các bạn 

trong quá trình học tập và quá trình xin việc, làm việc sau này. 

Q2: Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường? 

Với đặc thù là ngành nghiên cứu về cả các vấn đề vi vô, vĩ mô, cả trong nước và quốc 

tế, sinh viên sau khi tốt nghiệp sẽ được trang bị kiến thức một cách toàn diện và sâu sắc, 

có khả năng đặc biệt trong việc hoà nhập và thích ứng cao với công việc, có khả năng 

tư duy sáng tạo, giải quyết công việc, tự cập nhật những quy định và kiến thức mới 

trong lĩnh vực công tác. Đặc biệt, sinh viên tốt nghiệp sẽ có khả năng tự học tập và 

nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực chuyên môn, tiếp tục học tập ở các bậc sau đại học 

trong lĩnh vực kinh tế cũng như cơ hội du học sau đại học. 

  

 


