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ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
Course Syllabus

1. Thông tin về học phần (Course information) 

1.1. Thông tin tổng quan (General information)
- Tên học phần: Đổi mới sản phẩm/dịch vụ 

  Course title: Product/Services Innovation 

- Mã học phần (Course ID): IM3027 
- Số tín chỉ (Credits): 2 (ETCS: 4 ) 

- Học kỳ áp dụng (Applied from semester): 20212 

- Tổ chức học phần (Course format):

Hình thức học tập 
 (Teaching/study type)

Số tiết/giờ 
 (Hours)

Số tín chỉ 
 (Credits)

Ghi chú 
 (Notes)

Lý thuyết (LT) 
 (Lectures)

24

Thảo luận (ThL)/Thực hành tại lớp (TH) 
 (Tutorial)

0

Thí nghiệm (TNg)/Thực tập xưởng (TT) 
(Labs/Practices)

0

Bài tập lớn (BTL)/Đồ án (ĐA) 
 (Projects)

18

Tự học (Self-study) 66

Khác (Others) 0

Tổng cộng (Total) 91.17 2

- Tỷ lệ đánh giá và hình thức kiểm tra/thi (Evaluation form & ratio)

Hình thức đánh giá 
 (Evaluation type)

Tỷ lệ 
 (Ratio)

Hình thức 
 (Format)

Thời gian 
 (Duration)

Thảo luận (ThL)/Thực hành tại lớp (TH) 
 (Tutorial)

10%

Thí nghiệm 
 (Labs/Practices)

Bài tập lớn (BTL)/Đồ án (ĐA) 
 (Projects)

40%

Kiểm tra 
 (Midterm Exam)

--
 (--)

-- phút (minutes)

Thi 
 (Final Exam)

50% Tự luận
 (Constructed response)

70 phút (minutes)

Tổng cộng 
 (Total)

100%

1.2. Điều kiện tiên quyết (Prerequisites)
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Mã học phần 
 (Course ID)

Tên học phần 
 (Course title)

Tiên quyết (TQ)/song hành (SH) 
(Prerequisite - Prereq/Co - requisite - Coreq)

Mã học phần 
(Course ID)

Tên học phần 
(Course title)

Tiên quyết (TQ)/song hành (SH) 
(Prerequisite - Prereq/Co - requisite - Coreq)

IM4033 Đồ án chuyên ngành 
Project

TQ

IM3325 Thực tập ngoài trường 
Internship

TQ

IM2029 Thực tập nhận thức 
Field Trip

HT

IM1001 Giới thiệu ngành 
Orientation to Management Studies

HT

IM1019 Tiếp thị căn bản 
Principle of Marketing

HT

IM1007 Quản trị đại cương 
Fundamentals of Management

HT

IM2017 Hành vi tổ chức 
Organizational Behavior

HT

IM1007 Quản trị đại cương 
Fundamentals of Management

HT

IM1007 Quản trị đại cương 
Fundamentals of Management

HT

IM1009 Kinh tế học vĩ mô 
Macroeconomics

HT

IM1019 Tiếp thị căn bản 
Principle of Marketing

HT

IM1007 Quản trị đại cương 
Fundamentals of Management

HT

IM1017 Thống kê trong kinh doanh 
Statistics for Business

TQ

IM1019 Tiếp thị căn bản 
Principle of Marketing

HT

IM1003 Kinh tế học vi mô 
Microeconomics

HT

IM1009 Kinh tế học vĩ mô 
Macroeconomics

HT

IM1015 Kế toán tài chính 
Financial Accounting

HT

IM2033 Tài chính doanh nghiệp 
Corporate Finance

HT

IM1003 Kinh tế học vi mô 
Microeconomics

TQ

IM1009 Kinh tế học vĩ mô 
Macroeconomics

TQ

IM2033 Tài chính doanh nghiệp 
Corporate Finance

TQ

IM3055 Quản lý nhân sự 
Human Resource Management

HT

IM1015 Kế toán tài chính 
Financial Accounting

HT

IM1019 Tiếp thị căn bản 
Principle of Marketing

HT
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Mã học phần 
(Course ID)

Tên học phần 
(Course title)

Tiên quyết (TQ)/song hành (SH) 
(Prerequisite - Prereq/Co - requisite - Coreq)

IM2031 Quản lý sản xuất 
Production and Operations Management

HT

IM2033 Tài chính doanh nghiệp 
Corporate Finance

HT

IM1029 Hệ thống sản xuất 
Manufacturing Systems

HT

IM2031 Quản lý sản xuất 
Production and Operations Management

HT

1.3. Học phần thuộc khối kiến thức (Knowledge block) 

● Kiến thức giáo dục đại cương (General education)
● Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp (Professional education) 

○ Kiến thức cơ sở ngành (Foundation) ○ Kiến thức ngành (Major) 
○ Kiến thức chuyên ngành (Specialty) ○ Kiến thức Tốt nghiệp (Graduation) 

1.4. Đơn vị phụ trách (Khoa/Bộ môn) (Unit in-charge)
Bộ môn / Khoa phụ trách (Department) Q/Lý SX-C/Nghệ-ChấtLượng - Khoa Quản Lý Công Nghiệp 

(School of Industrial Management)

Văn phòng (Office) Bộ môn Quản lý Sản xuất và điều hành - Khoa Quản lý Công nghiệp -
Phòng 106 Toà nhà B10, Số 268 Lý Thường Kiệt, P.14 Q.10 Tp.HCM

Điện thoại (Phone number) (84-028) 38 647 256 – ext. 5607

Giảng viên phụ trách (Lecturer in-charge) Huỳnh Bảo Tuân
 

E-mail hbtuan@hcmut.edu.vn
 

2. Mô tả học phần (Course description)

Đổi mới sản phẩm/dịch vụ là một chu trình phức tạp trong quản trị kinh doanh. Để quản lý hiệu quả chu trình này, nhà quản lý cần kết hợp
kiến thức liên ngành liên quan đến marketing, chất lượng, sản xuất, tài chính, công nghệ, hệ thống thông tin, dự án... và hiểu rõ về hoạt
động, hành vi của tổ chức với các hiểu biết liên quan đến làm việc nhóm, quản lý sự thay đổi...

 Môn học này dựa trên chu trình "innovation funnel" để phân tích và hướng dẫn người học thực hành từ giai đoạn fuzzy front end đến giai
đoạn phát triển sản phẩm/dịch vụ và giới thiệu, thương mại hóa sản phẩm ra thị trường. Mỗi giai đoạn sẽ trang bị cho người học một số
công cụ thực hành, và thông qua thực hành người học sẽ rút ra những bài học kinh nghiệm để tích lũy thành kỹ năng sau này.

 

Innovating product / services is a complex cycle in business administration. To run this cycle effectively, managers need to combine
interdisciplinary knowledge related to marketing, quality, manufacturing, finance, technology, information systems, project... and
understand organizational behavior with the knowledge related to teamwork, change management ...

 This course is based on the cycle "innovation funnel " to analyze and guide learner practice stage to stage from "fuzzy front end" to
product/services development and commercialize products to market. Each phase will provide students some practical tools, and learning
by doing.

 

3. Giáo trình và tài liệu học tập (Course materials)

Textbook:
 [1] Tidd, J. & Bessant, J. R. (2013). Managing Innovation: Integrating Technological, Market and Organizational Change (6th ed.). Wiley

Publictations.
 [2] Trott, P. (2016). Innovation Management and New Product DevelopmentSixth Edition (6th ed.). Pearson Education Limited, UK.

References:
 [3] Dornberger, U., & Suvelza, J. A. (2012). Managing the Fuzzy Front-End of Innovation (1st ed.). International SEPT Program of the

Leipzig University
 [4] Griffin, A., Price, R. L., & Vojak, B. A. (2012). Serial Innovators - How Individuals Create and Deliver Breakthrough Innovations in
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Mature Firms. Stanford University Press

Textbook:
[1] Tidd, J. & Bessant, J. R. (2013). Managing Innovation: Integrating Technological, Market and Organizational Change (6th ed.). Wiley
Publictations.
[2] Trott, P. (2016). Innovation Management and New Product DevelopmentSixth Edition (6th ed.). Pearson Education Limited, UK.

References:
[3] Dornberger, U., & Suvelza, J. A. (2012). Managing the Fuzzy Front-End of Innovation (1st ed.). International SEPT Program of the
Leipzig University
[4] Griffin, A., Price, R. L., & Vojak, B. A. (2012). Serial Innovators - How Individuals Create and Deliver Breakthrough Innovations in
Mature Firms. Stanford University Press

4. Mục tiêu và kết quả học tập mong đợi (Goals and Learning outcomes) 

4.1. Mục tiêu của học phần (Course goals)

Nhận thức rõ vị trí, vai trò và những thách thức của hoạt động đổi mới sản phẩm/dịch vụ trong quá trình kinh doanh của doanh nghiệp.
Người học có thể hiểu rõ quy trình, được trang bị một vài công cụ cơ bản liên quan đến quá trình đổi mới, để có thể tham gia hoặc dẫn dắt
hoạt động này tại doanh nghiệp.

 
Well awareness of position, role and challenges of product/services innovation activities in business process. Learners can understand the
process and be practiced some basic tools related to the innovation process, to be able to participate in or lead a innovation team. 

4.2. Chuẩn đầu ra học phần (Course learning outcomes)

L.O.1 - Phân tích khái niệm đổi mới sản phẩm và dịch vụ và dẫn dắt dự án đổi mới sản phẩm dịch vụ 
             (Analyze concepts relating to Product/Services Innovation and Product/Services Projects Leadership)

L.O.2 - Phân tích và xây dựng tổ chức kinh doanh định hướng khách hàng 
             (Analyze and design a successful customer – centric business Organization.)

L.O.3 - Thể hiện kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm. 
             (Demonstrate communication and teamwork skills)

L.O.4 - Thể hiện mối quan tâm đến đổi mới trong môi trường kinh doanh 
             (Show concerns with innovation in the business environment)

5. Phương thức giảng dạy và học tập (Teaching and assessment methods) 

5.1. Phương thức giảng dạy (Teaching methods)

STT 
(No.)

Phương thức giảng dạy 
(Teaching methods)

1 Phương pháp học tập tích hợp 
(Blended learning)

5.2. Phương pháp giảng dạy (Teaching activities) 
Loại hoạt động

(Assessment
methods)

Tên loại hoạt động 
(Compoments activities)

Nội dung 
(Content)

AIC-Hoạt động
trong lớp
(Acitvity in
class )

A.O.1 - Kiểm tra tại lớp theo nhóm (In-class group
exercise)

Kiểm tra tại lớp theo nhóm (In-class group exercise)
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Loại hoạt động
(Assessment

methods)

Tên loại hoạt động 
(Compoments activities)

Nội dung 
(Content)

AIC-Hoạt động
trong lớp
(Acitvity in
class )

A.O.1.1 - Kiểm tra tại lớp theo nhóm 1 (In-class group
exercise 1)

Kiểm tra tại lớp theo nhóm 1 (In-class group exercise
1)

AIC-Hoạt động
trong lớp
(Acitvity in
class )

A.O.1.2 - Kiểm tra tại lớp theo nhóm 2 (In-class group
exercise 2)

Kiểm tra tại lớp theo nhóm 2 (In-class group exercise
2)

AIC-Hoạt động
trong lớp
(Acitvity in
class )

A.O.1.3 - Kiểm tra tại lớp theo nhóm 3 (In-class group
exercise 3)

Kiểm tra tại lớp theo nhóm 3 (In-class group exercise
3)

AIC-Hoạt động
trong lớp
(Acitvity in
class )

A.O.1.4 - Kiểm tra tại lớp theo nhóm 4 (In-class group
exercise 4)

Kiểm tra tại lớp theo nhóm 4 (In-class group exercise
4)

AIC-Hoạt động
trong lớp
(Acitvity in
class )

A.O.1.5 - Kiểm tra tại lớp theo nhóm 5 (In-class group
exercise 5)

Kiểm tra tại lớp theo nhóm 5 (In-class group exercise
5)

GPJ-Project
nhóm (Group
project )

A.O.2 - Bài tập lớn theo nhóm (Group project assignment) Kiểm tra tại lớp theo nhóm (Group project assignment)

GPJ-Project
nhóm (Group
project )

A.O.2.1 - Bài tập lớn theo nhóm-Xây dựng kế hoạch đổi
mới sản phẩm/dịch vụ (Group project assignment-Develop
a plan for product/service innovation)

Bài tập lớn theo nhóm-Xây dựng kế hoạch đổi mới sản
phẩm/dịch vụ (Group project assignment-Develop a
plan for product/service innovation)

GPJ-Project
nhóm (Group
project )

A.O.2.2 - Bài tập lớn theo nhóm-Trình bày (Group project
assignment-Presentation)

Bài tập lớn theo nhóm-Trình bày (Group project
assignment-Presentation)

EXM-Thi cuối
kỳ (Final exam
)

A.O.3 - Thi cuối kỳ (Final exam) Thi cuối kỳ (Final exam)

5.3. Hình thức đánh giá (Assessment methods)
Chuẩn đầu ra chi tiết 

(Learning outcome)
Hoạt động đánh giá 
(Evaluation activities)

L.O.1-Phân tích khái niệm đổi mới sản phẩm và dịch vụ và dẫn dắt
dự án đổi mới sản phẩm dịch vụ (Analyze concepts relating to
Product/Services Innovation and Product/Services Projects
Leadership)

A.O.1.1-Kiểm tra tại lớp theo nhóm 1 (In-class group exercise 1) 
 A.O.1.2-Kiểm tra tại lớp theo nhóm 2 (In-class group exercise 2) 
 A.O.1.3-Kiểm tra tại lớp theo nhóm 3 (In-class group exercise 3) 
 A.O.1.4-Kiểm tra tại lớp theo nhóm 4 (In-class group exercise 4) 
 A.O.1.5-Kiểm tra tại lớp theo nhóm 5 (In-class group exercise 5) 
 A.O.3-Thi cuối kỳ (Final exam) 

 
L.O.2-Phân tích và xây dựng tổ chức kinh doanh định hướng
khách hàng (Analyze and design a successful customer – centric
business Organization.)

A.O.2.1-Bài tập lớn theo nhóm-Xây dựng kế hoạch đổi mới sản
phẩm/dịch vụ (Group project assignment-Develop a plan for
product/service innovation) 

 A.O.3-Thi cuối kỳ (Final exam) 
 

L.O.3-Thể hiện kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm. (Demonstrate
communication and teamwork skills)

A.O.2.1-Bài tập lớn theo nhóm-Xây dựng kế hoạch đổi mới sản
phẩm/dịch vụ (Group project assignment-Develop a plan for
product/service innovation) 

 A.O.2.2-Bài tập lớn theo nhóm-Trình bày (Group project
assignment-Presentation) 
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Chuẩn đầu ra chi tiết 
(Learning outcome)

Hoạt động đánh giá 
(Evaluation activities)

L.O.4-Thể hiện mối quan tâm đến đổi mới trong môi trường kinh
doanh (Show concerns with innovation in the business
environment)

A.O.2.1-Bài tập lớn theo nhóm-Xây dựng kế hoạch đổi mới sản
phẩm/dịch vụ (Group project assignment-Develop a plan for
product/service innovation) 

 A.O.2.2-Bài tập lớn theo nhóm-Trình bày (Group project
assignment-Presentation) 

 

5.4. Hướng dẫn cách học (Study guidelines)

Tài liệu được đưa lên BKeL hàng tuần. Sinh viên tải về, in ra và mang theo khi lên lớp học. Điểm tổng kết môn học được đánh giá xuyên
suốt quá trình học, cơ bản gồm ba cột điểm: điểm bài tập (10%), điểm bài tập lớn (40%) và điểm thi cuối kỳ (50%).

 
Bài tập cá nhân : 10% (theo nhóm)
Bài tập lớn   : 40% (theo nhóm)
Thi cuối kỳ : 50% (tự luận, 70’)

Điều kiện dự thi:
 Sinh viên được yêu cầu phải tham dự giờ giảng trên lớp ít nhất 80%. Ngoài ra, sinh viên phải hoàn thành tất cả bài tập về nhà đúng hạn

cũng như thực hiện đầy đủ các bài tiểu luận của nhóm. Đây là những điều kiện cần để sinh viên đạt môn học này.
 Sinh viên cần lưu ý thời hạn nộp bài tập. Nộp muộn sẽ không được chấp nhận nếu không có một lý do chính đáng đã được trình bày và

phê duyệt của giảng viên trước ngày đến hạn. Bài tập nộp muộn cho phép sẽ bị trừ đi 2 điểm đối với mỗi ngày nộp muộn.
 

Course materials are posted weekly into BKeL system. Students should download, print out, and take them to the class. The final grade of
the course is assessed throughout the course, the overall grade consists of three parts: In-class exercise (10%), Group Project (40%) and
final exam (50%).

 
In-class exercise   : 10% (in group)
Assignment   : 40% (in group: 1 group assignment)
Final exam : 50% (essay questions, 70 mins)

Conditions to attend the final exam:
 Students are required to attend at least 80% of class time. In addition, students must complete all homework on time as well as complete

the group assignments. These are the prerequisites for students to pass this course.
 Students should note the deadline for submitting assignments. Late submission will not be accepted unless a good reason has been

submitted and approved by the instructor before the due date. Late submissions will be deducted 2 points for each day of late submission.
 

6. Nội dung chi tiết của học phần (Course content)
L.O. Chuẩn đầu ra chi tiết (Detailed learning outcomes) 

A. Hoạt động đánh giá (Assessment activity) 

Lec. Hoạt động dạy Giảng viên (Lecturer) 
Stu. Hoạt động học Sinh viên (Student)

Buổi 
(Session) Nội dung (Content) Hoạt động dạy và học (Lecturing)
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Buổi 
(Session) Nội dung (Content) Hoạt động dạy và học (Lecturing)

1 Chủ đề 1: Giới thiệu Đổi mới sản phẩm dịch vụ
 - Giới thiệu đổi mới sản phẩm/dịch vụ

 - Đổi mới là gì
 - Phân loại đổi mới

 - Vai trò của đổi mới trong quá trình phát triển doanh nghiệp
 - Vai trò của đổi mới trong phát triển kinh tế của một quốc

gia. 
(Topic 1: Course Introduction

 - What is innovation?
 - Kind of innovation

 - Role of innovation in business development
 - Role of innovation in the economic development of a

country.)

L.O.1 [ A.O.1.1 , A.O.3 ]
Lec: - Trình bày đề cương môn học, cách thức đánh giá và
các vấn đề liên quan - Thành lập nhóm, chỉ định nhóm
trưởng, bài tập nhóm đươc chia làm 3 topics nhỏ theo sự
phân công từng giai đoạn của GV - Giảng Chủ đề 1 
(- Present syllabus, teacher information, method of
teaching and learning issues relate in subjects. - Group
formulation designated leader, group exercise is divided
into 3 smaller topics following teacher's assignment -
Teaching Topic 1)
Stu: - Thảo luận nhóm: + Technology-based innovation và
Market-based innovation + Incremental innovation và
Radical innovation + Innovation và Entrepreneurship +
Closed-innovation và Open-innovation 
(- Group discussion. + Technology-based innovation and
Market-based innovation + Incremental innovation and
Radical innovation + Innovation and Entrepreneurship +
Closed-innovation and Open-innovation)

2-3 Chủ đề 2: Chu trình 
(Topic 2: )

L.O.1 [ A.O.3 , A.O.1.2 ]
Lec: - Giảng Chủ đề 2 - Trả lời câu hỏi của SV 
(- Teaching Topic 2 - Answering questions of students)
Stu: - Đặt câu hỏi - Thảo luận nhóm: + Nguồn của ý tưởng
(- Questioning - Group discussion: + Sources of ideas)

4-5 Chủ đề 3: Giai đoạn Fuzzy - Front - End
 - Tư duy lại sản phẩm và dịch vụ

 - Cách nghĩ truyền thống về sản phẩm dịch vụ
 - Cách nghĩ mới về sản phẩm dịch vụ

 - Lý thuyết Means-end
 - Hình thành concept sản phẩm/dịch vụ

 - Kỹ thuật đánh giá concept
 - Kỹ thuật laddering

 - Một số lưu ý khi nghiên cứu về người tiêu dùng 
(Topic 3: “Fuzzy - Front – End” phase 

 - Product/service rethinking
 - Service – dominant logic (SDL)

 - Means-end theory
 - Concept generating

 - Concept testing
 - Laddering interview

 - Laddering interview data & analyzing)

L.O.1 [ A.O.1.3 , A.O.3 ]
Lec: - Giảng Chủ đề 3 - Trả lời câu hỏi của SV 
(- Teaching Topic 3 - Answering questions of students)
Stu: - Đặt câu hỏi - Thảo luận nhóm: + SDL 
(- Questioning - Group discussion: + SDL)
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Buổi 
(Session) Nội dung (Content) Hoạt động dạy và học (Lecturing)

6-8 Chủ đề 4: Giai đoạn phát triển sản phẩm dịch vụ
 - Phát triển chi tiết sản phẩm/dịch vụ

 - Thiết kế sản phẩm/dịch vụ
 + Voice of Customer

 + Kano model
 + Customer delight

 + QFD
 + Service Blueprint

 + Experience Design
 - Xây dựng prototype cho sản - phẩm/dịch vụ

 - Đánh giá prototype
 - Dự báo nhu cầu đối với sản phẩm/dịch vụ mới

 - ATAR model 
(Topic 4: Development phase

 - Product/service design
 + Voice of Customer

 + Kano model
 + Customer delight

 + QFD
 + Service Blueprint

 + Experience Design
 - Prototyping

 - Prototype testing
 - New product/service forecast

 - ATAR model)

L.O.1 [ A.O.1.4 , A.O.3 , A.O.1.5 ]
Lec: - Giảng Chủ đề 4 - Trả lời câu hỏi của SV 
(- Teaching Topic 4 - Answering questions of students)
Stu: - Đặt câu hỏi - Thảo luận nhóm: + Voice of Customer
+ Prototype experiment 
(- Questioning - Group discussion: + Voice of Customer +
Prototype experiment)

9-11 Chủ đề 5: Giai đoạn thương mại hóa và truyền thông
 - Thiết kế nguồn lực

 - Thiết kế mô hình tổ chức
 - Truyền thông cho sản phẩm mới

 - Internet - Marketing 
(Topic 5: Commercialization phase

 - New product/service launching
 - Internet - Marketing

 - Resource design
 - Organization design)

L.O.2 [ A.O.3 ]
Lec: - Giảng Chủ đề 5 - Trả lời câu hỏi của SV 
(L.O.2 Analyze and design a successful customer – centric
business Organization - Teaching Topic 5 - Answering
questions of students)
Stu: - Đặt câu hỏi - Thảo luận nhóm: + Nguồn lực động. +
Social ecosystem 
(- Questioning - Group discussion: + Dynamic resource +
Social ecosystem)

12 Thuyết trình nhóm 
(Group presentations)

L.O.2 [ A.O.2.1 ]
Lec: - Chấm bài tập nhóm 
(- Evaluating group assignment)
Stu: - Trình bày bài tập nhóm 
(- Group assignment presentation)

L.O.3 [ A.O.2.1 , A.O.2.2 ]
Lec: - Chấm bài tập nhóm 
(- Evaluating group assignment)
Stu: - Trình bày bài tập nhóm 
(- Group assignment presentation)

L.O.4 [ A.O.2.1 , A.O.2.2 ]
Lec: - Chấm bài tập nhóm 
(- Evaluating group assignment)
Stu: - Trình bày bài tập nhóm 
(- Group assignment presentation)

7. Yêu cầu khác về học phần (Other course requirements and expectations) 

8. Biên soạn và cập nhật đề cương (Editing information)

- Đề cương được biên soạn vào năm học học kỳ (Syllabus edited in year-semester): 20212 
- Đề cương được chỉnh sửa lần thứ (Editing version): DCMH.IM3027.2.1 

- Nội dung được chỉnh sửa, cập nhật, thay đổi ở lần gần nhất (The latest editing content): -- --
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