
“Học ngành Hệ thống Thông tin Quản lý một 

cách tình cờ và Bảo nghĩ là trong cuộc sống 

luôn có những sự tình cờ đầy thú vị như vậy. 

Vì sự lựa chọn này đã cho mình một thời sinh 

viên hết sức tuyệt vời và đáng nhớ. Một 

ngành học hiện đại, thực tiễn với sự kết hợp 

giữa công nghệ thông tin và quản lý doanh 

nghiệp, tổ chức sẽ giúp chúng ta không 

những phát triển bản thân toàn diện mà còn 

là bước chuẩn bị tốt cho cơ hội nghề nghiệp 

sau này. Bảo luôn tự hào về quyết định của 

mình và  tin chắc rằng 4 năm sau các bạn 

cũng sẽ mang trong mình một niềm tự hào 

như Bảo bây giờ." (Ngô Gia Bảo, Business 

Analyst—LARION Co, Ltd) 

 

“Với tôi, đây là một ngành học đầy thú vị, 

nhiều tiềm năng và mang lại nhiều cơ hội việc 

làm đa dạng cho sinh viên sau khi tốt nghiệp 

vì phù hợp với bối cảnh phát triển mạnh mẽ 

của Internet of Things (IoT) và công nghiệp 

4.0. Ngoài các kiến thức nền tảng được học 

từ nhà trường, việc tham gia làm các đề án 

ứng dụng thực tiễn, các dự án thực tế tại do-

anh nghiệp thông qua hai đợt thực tập đã 

giúp tôi tích lũy được những kinh nghiệp quý 

báu và rèn luyện kỹ năng mềm để thích ứng 

với môi trường làm việc.” (Bùi Đỗ Thị Mỹ 

Linh, SAP Business Intelligence Consultant—

Cty Robert Bosch Engineering & Business 

Solutions VietNam)   
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“Công nghệ là cốt lõi của doanh nghiệp ngày nay, tác 

động tới mọi thứ, mọi quyết định và mọi người”. 

Nhiều công ty hàng đầu trên thế giới hiện tại đều có 

một điểm chung, là biết cách tận dung ưu thế của 

công nghệ.  Trong danh sách các triệu phú, tỷ phú 

trên thế giới, xuất hiện nhiều người trẻ ở độ tuổi 20—

30. Nhiều công việc mới liên quan đến công nghệ đã 

xuất hiện, thay thế cho các công việc truyền thống. 

Học trực tuyến, mua sắm trực tuyến, làm việc tại 

nhà… đang dần trở nên quen thuộc. 

Trong 5—10 năm nữa thế giới việc làm sẽ như thế 

nào? Bạn sẽ cần phải làm gì để thích nghi nhanh và 

tạo ra lợi thế cạnh tranh trong thế giới đó?  

Hệ thống thông tin quản lý (HTTTQL) hay Man-

agement Information Systems (MIS) là một 

ngành học giúp đưa ra các giải pháp quản lý và 

trao đổi thông tin một cách hiệu quả trong do-

anh nghiệp. Ngành học này kết nối mọi thứ bên 

trong tổ chức, bao gồm con người, quy trình 

kinh doanh, các hoạt động quản lý, hệ thống 

máy tính, thiết bị phần cứng và giải pháp phần 

mềm nhằm giúp các tổ chức vận hành và hoạt 

động hiệu quả hơn. Điều này giúp tạo ra lợi thế 

cạnh tranh trên thương trường. MIS là một lĩnh 

vực tích hợp và các chuyên gia MIS là cầu nối 

giữa nhu cầu kinh doanh và công nghệ.  

Theo trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông 

tin thị trường lao động Tp HCM từ giai đoạn 2017 – 

2025 thì 2 nhóm ngành có nhu cầu cao nhất là nhóm 

ngành Quản trị - Quản lý – Tài chính – Ngân hàng 

(33%) và Kỹ thuật công nghệ (35%). MIS dù nằm 

trong nhóm ngành Quản trị - Quản lý và mang tính 

chất ứng dụng công nghệ nhưng nguồn nhân lực 

trong lĩnh vực này còn rất khan hiếm. Vì thế, đây 

được xem là một ngành học giàu tiềm năng và đắt 

giá trong tương lai. 

 Top 9 nghề đươc yêu thích  nhất tại Mỹ. 

 Mức độ hài lòng trong công việc được bình chọn 

5 sao và có mức lương nằm trong nhóm cao 

nhất, trung bình $135,800/năm. 

 2016—2026: Tỷ lệ tăng trưởng cho công việc 

liên quan đến công nghệ dự kiến sẽ tăng 28%. 

 Top 10 nghề được tuyển dụng nhiều nhất tại 

Canada. 

 Top 50 nghề được tuyển dụng nhiều nhất tại Úc. 

NGUỒN NHÂN LỰC MIS HIỆN ĐANG RÂT 

KHAN HIẾM 

Đại học Hoa Sen là một trong số ít những trường góp 

phần đào tạo ra nguồn nhân lực MIS có chất lượng. 

 

Dù có nhiều đặc điểm khác nhau nhưng cơ bản 

những người làm việc trong lĩnh vực MIS thường có 

các đặc điểm sau đây:  

   

 Có thể kết nối giữa công nghệ và kinh doanh. 

 Có khả năng nhìn thấy chi tiết và tổng thể của vấn 

đề.  

 Yêu thích việc phát triển ý tưởng và sau đó thực 

hiện ý tưởng. 

 Có khả năng suy nghĩ về chiến lược công nghệ. 

 Nếu bạn nhìn thấy chính mình trong những đặc điểm 

mô tả trên thì đây chính là ngành học dành cho bạn. 

 Thích làm việc với con 

người hơn là chỉ với 

thiết bị, công nghệ. 

 Có khả năng giải quyết 

vấn đề tốt.  

 Có thể quản lý thời 

gian và nguồn lực tốt. 

 Có khả năng truyền 

đạt xuất sắc. 

Nền tảng về công nghệ và quản trị 

giúp tạo ra lợi thế cạnh tranh  cao, 

trong một thế giới mà công nghệ 

dẫn lái mọi thứ và có nhiều thay đổi 

Công nghệ không có khoảng cách, 

không phụ thuộc vào tính chất địa lý 

hay quốc gia,  do đó các chuyên gia 

MIS có thể làm việc tại bất kỳ nơi nào 

trên thế giới nếu có ngoại ngữ và kỹ 

năng làm việc nhóm  tốt. 

Kiến thức  kinh tế—quản trị (18%) 

Kiến thức ứng dụng  công nghệ (23%) 

Tự chọn ngành chính (14%) 

Đề án & Thực tập (11%) 

Ngoại ngữ (12%) 

Khác (22%) 


