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ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
1. NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA
MÁC – LÊNIN 1
(Fundamental Principles of Marxism - Leninism 1)
1. Thông tin về giảng viên
TT

Họ và tên

Chức danh, học
vị

Địa chỉ liên hệ

Điện thoại

1

Dương Văn Thịnh

PGS.TS.GVC

ĐH KHXH&NV

0989374675

2

Phạm Văn Chung

TS.GVC

ĐH KHXH&NV

0335530419

3

Nguyễn Ngọc Thành

TS.GVC

ĐH KHXH&NV

0986208232

4

Hoàng Đình Thắng

CN.GV

ĐH KHXH&NV

0913530635

5

Hoàng Văn Thắng

ThS

ĐH KHXH&NV

0988841919

6

Lương Thùy Liên

CN.GV

ĐH KHXH&NV

0912948671

7

Ngô Đăng Toàn

CN.GV

ĐH KHXH&NV

0915838597

8

Nguyễn Thúy Vân

TS.GVC

ĐH KHXH&NV

0903227693

9

Đặng Thị Lan

TS.GVC

ĐH KHXH&NV

0982542060

10

Trần Thị Hạnh

ThS.GVC

ĐH KHXH&NV

0982348871

11

Nguyễn Thanh Huyền

TS.GVC

ĐH KHXH&NV

0989148349

12

Nguyễn Văn Thiện

ThS.GVC

ĐH KHXH&NV

0915321325

13

Dương Văn Duyên

TS.GVC

ĐH KHXH&NV

0912378915

14

Ngô Thị Phượng

TS.GVC

ĐH KHXH&NV

0982819024

15

Phạm Hoàng Giang

ThS.GV

ĐH KHXH&NV

0989643600

16

Phạm Quỳnh Chinh

ThS.GV

ĐH KHXH&NV

0988903477

17

Trịnh Minh Thái

ThS.GV

ĐH KHXH&NV

0902060882

1

Họ và tên

Chức danh, học
vị

Địa chỉ liên hệ

Điện thoại

18

Phan Thị Hoàng Mai

ThS.GV

ĐH KHXH&NV

0983314823

19

Nguyễn Thanh Bình

TS.GVC

ĐHKHXH&NV

0982609012

20

Lê Vân Anh

ThS.GV

ĐH Kinh tế

0982875855

21

Phạm Văn Chiến

ThS.GVC

ĐH Kinh tế

0912484575

22

Vũ Thị Dậu

TS.GVC

ĐH Kinh tế

0913000860

23

Phạm Văn Dũng

PGS.TS.GVC

ĐH Kinh tế

0912464494

24

Phan Huy Đường

PGS.TS.GVC

ĐH Kinh tế

0912303959

25

Phạm Thị Hồng Điệp

TS.GVC

ĐH Kinh tế

0914133330

26

Trần Đức Hiệp

ThS.GV

ĐH Kinh tế

0904939191

27

Nguyễn Hữu Sở

ThS.GVC

ĐH Kinh tế

0912412564

28

Mai Thị Thanh Xuân

PGS.TS.GVC

ĐH Kinh tế

0915868907

29

Nguyễn Ngọc Thanh

TS.GVC

ĐH Kinh tế

0912178442

30

Ngô Đăng Thành

ThS.GV

ĐH Kinh tế

0912230247

31

Đinh Văn Thông

TS.GVC

ĐH Kinh tế

0916593668

32

Trần Quang Tuyến

ThS.GV

ĐH Kinh tế

0913572969

TS.GVC

TT Đào tạo, bồi
dưỡng giảng viên
Lí luận chính trị

0983727761

TS.GVC

TT Đào tạo, bồi
dưỡng giảng viên
Lí luận chính trị

0909491989

TS.GVC

TT Đào tạo, bồi
dưỡng giảng viên
Lí luận chính trị

0946401986

TT

33

34

35

Lê Văn Lực

Phạm Công Nhất

Nguyễn Thái Sơn

2

TT

36

37

38

39

40

41

42

43

44

Họ và tên

Đoàn Thị Minh Oanh

Nguyễn Thị Trâm

Trần Thị Điểu

Nguyễn Thành Công

Nguyễn
Hằng

Thị

Thúy

Dương Quỳnh Hoa

Nguyễn Thị Thu Hoài

Nguyễn Thị Lan

Nguyễn Như Thơ

Chức danh, học
vị

Địa chỉ liên hệ

Điện thoại

TS.GVC

TT Đào tạo, bồi
dưỡng giảng viên
Lí luận chính trị

0915340975

ThS.GVC

TT Đào tạo, bồi
dưỡng giảng viên
Lí luận chính trị

0915090525

ThS.GV

TT Đào tạo, bồi
dưỡng giảng viên
Lí luận chính trị

0985865688

ThS.GV

TT Đào tạo, bồi
dưỡng giảng viên
Lí luận chính trị

01664256469

ThS.GV

TT Đào tạo, bồi
dưỡng giảng viên
Lí luận chính trị

0933554399

ThS.GV

TT Đào tạo, bồi
dưỡng giảng viên
Lí luận chính trị

0903217876

ThS.GV

TT Đào tạo, bồi
dưỡng giảng viên
Lí luận chính trị

0913534660

ThS.GV

TT Đào tạo, bồi
dưỡng giảng viên
Lí luận chính trị

0986364616

ThS.GVC

TT Đào tạo, bồi
dưỡng giảng viên
Lí luận chính trị

0982325985

2. Thông tin chung về học phần
3

- Tên học phần: Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 1
- Mã học phần: PHI1004
- Số tín chỉ: 02 (30 giờ)
- Học phần: bắt buộc
- Các học phần tiên quyết:
- Các học phần kế tiếp:
+ Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 2
- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động:
+ Lý thuyết:

20

+ Thảo luận:

5

+ Tự học xác định:

4

+ Kiểm tra, đánh giá:

1

- Địa chỉ khoa/bộ môn phụ trách học phần:
+ Khoa Triết học, Trường Đại học KHXH&NV, ĐHQG Hà Nội
+ Khoa Kinh tế chính trị, Trường Đại học Kinh tế, ĐHQG Hà Nội
+ Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng giảng viên lý luận chính trị, ĐHQG Hà Nội
3. Mục tiêu học phần
3.1 Mục tiêu chung
3.1.1 Mục tiêu kiến thức:
- Trang bị cho sinh viên nội dung những kiến thức cơ bản nhất của chủ
nghĩa Mác- lênin thông qua bộ phận cơ bản cấu thành đầu tiên của nó là Triết học
Mác - Lênin.
- Xây dựng nền tảng lý luận để tiếp cận các nội dung còn lại của Chủ nghĩa
Mác - Lênin (Kinh tế chính trị học và CNXHKH).

4

- Xác lập cơ sở lý luận và phương pháp luận đúng đắn để tiếp cận nội dung
của các khoa học cụ thể.
3.1.2 Mục tiêu kỹ năng:
- Xác lập thế giới quan, nhân sinh quan đúng đắn để hoạt động nhận thức và
hoạt động thực tiễn có hiệu quả.
3.1.3 Mục tiêu về thái độ người học:
- Thấy được ý nghĩa, giá trị khoa học của học phần.
- Xây dựng được niềm tin, lý tưởng và con đường tất yếu dẫn đến thắng lợi
của chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản.
3.2. Mục tiêu chi tiết của học phần
Mục tiêu
Nội dung

Bậc 1

Bậc 2

Bậc 3

(Nhớ)

(Hiểu)

(Phân tích, đánh
giá)

I.A.1 Nêu định nghĩa I.B.1 Giải thích tính
khái quát chủ nghĩa tất yếu của sự ra
Chương
mở
Mác – Lênin.
đời chủ nghĩa Mác
đầu:
–Lênin vào giữa thế
I.A.2 Trình bày ba bộ
Nhập
môn
kỷ XIX.
phận lý luận cơ bản
những nguyên
cấu thành chủ nghĩa I.B.2 Phân tích ý
lý cơ bản của
Mác - Lênin.
nghĩa của chủ nghĩa
chủ nghĩa Mác
Mác-Lênin đối với
- Lênin
I.A.3 Trình bày khái
nhận thức khoa học
quát những điều kiện,
và thực tiễn.
tiền đề cho sự hình
thành và phát triển
của chủ nghĩa Mác Lênin.
Nội dung 1.

I.A.4 Nêu được đối
tượng, mục đích và
yêu cầu về phương
pháp học tập, nghiên
5

I.C.1 Tìm ví dụ
thực tế cho thấy vai
trò của chủ nghĩa
Mác-Lênin đối với
đời sống xã hội và
đối với bản thân.
I.C.2 Suy nghĩ về
việc vận dụng học
phần này vào quá
trình học tập của
bản thân và vào
thực tiễn xã hội.
I.C.3
Đề xuất
phương pháp học
tập và nghiên cứu
học phần.

cứu học phần.

Nội dung 2.
Chương 1.
Quan điểm của
chủ nghĩa duy
vật biện chứng
về vật chất và ý
thức

II.B.1 Nêu được nội II.B.1 Phân biệt
dung, ý nghĩa vấn đề quan niệm của triết
học Mác - Lênin và
cơ bản của triết học.
của chủ nghĩa duy
II.B.2 Nêu được các
vật trước Mác về
hình thức cơ bản của
vật chất, về phương
chủ nghĩa duy vật và
thức tồn tại của vật
chủ nghĩa duy tâm
chất, về tính thống
trong lịch sử.
nhất của thế giới.
II.B.2 Nêu và phân
II.B.2 Phân biệt
tích nội dung, ý nghĩa
quan niệm của triết
định nghĩa vật chất
học Mác - Lênin và
của V.I Lênin.
quan niệm của chủ
II.B.3 Trình bày quan nghĩa duy tâm, chủ
niệm của triết học nghĩa duy vật trước
Mác -Lênin về nguồn Mác về nguồn gốc,
gốc, bản chất và kết bản chất và về mối
cấu của ý thức.
quan hệ giữa vật
chất và ý thức.
II.B.4 Nêu quan điểm
duy vật biện chứng về
mối quan hệ giữa vật
chất và ý thức.

III.A.1 Nêu được định
nghĩa và các hình
Chương 2.
thức cơ bản của phép
Phép
biện biện chứng duy vật.
chứng duy vật
III.A.2 Nêu được đặc
trưng cơ bản và vai
trò của phép biện
Nội dung 3.

III.B.1 Phân biệt
quan điểm biện
chứng duy vật với
quan điểm duy tâm,
siêu hình về mối
liện hệ phổ biến và
sự phát triển.
6

II.C.1 Ý nghĩa
phương pháp luận
của quan điểm của
chủ nghĩa duy vật
biện chứng về mối
quan hệ giữa vật
chất và ý thức.
II.C.2 Những thành
tựu của khoa học tự
nhiên hiện đại có
quan hệ như thế nào
với quan niệm về
vật chất và ý thức
của chủ nghĩa duy
vật biện chứng.
II.C.3 Đánh giá về
vai trò nhân tố chủ
quan trong hoạt
động thực tiễn. Làm
thế nào để nâng cao
vai trò nhân tố chủ
quan trong hoạt
động
của
con
người.
III.C.1 Phê phán
quan điểm duy tâm,
siêu hình về các cặp
phạm trù, các quy
luật cơ bản của
phép biện chứng
duy vật.

chứng duy vật.
III.A.3 Trình bày nội
dung và ý nghĩa hai
nguyên lý cơ bản của
phép biện chứng duy
vật.

III.B.2 Phân biệt
quan điểm của biện
chứng duy vật với
quan điểm duy tâm,
siêu hình về các cặp
phạm trù và các
quy luật cơ bản của
phép biện chứng
duy vật.

III.A.4 Trình bày nội
dung các cặp phạm
trù và các quy luật cơ
III.B.3 Phân biệt
bản của phép biện
quan điểm biện
chứng duy vật.
chứng duy vật với
III.A.5 Trình bày quan điểm duy tâm,
quan điểm của chủ siêu hình về bản
nghĩa duy vật biện chất của nhận thức,
chứng về thực tiễn, về thực tiễn và vai
vai trò của thực tiễn trò của thực tiến đối
đối với nhận thức và với nhận thức, về
biện chứng của quá chân lý.
trình nhận thức.
IV.A.1 Trình bày khái
niệm và vai trò của
Chương 3.
sản xuất vật chất đối
Chủ nghĩa duy với đời sống xã hội và
vật lịch sử
quy luật quan hệ sản
xuất phù hợp với trình
độ phát triển của lực
lượng sản xuất.
Nội dung 4.

IV.A.2 Trình bày
được khái niệm và
mối quan hệ biện
chứng giữa cơ sở hạ
tầng và kiến trúc
thượng tầng.

IV.B.1 Trình bày ý
nghĩa phương pháp
luận của quy luật
quan hệ sản xuất
phù hợp với trình
độ phát triển của
lực lượng sản xuất.
IV.B.2 Trình bày ý
nghĩa phương pháp
luận của mối quan
hệ biện chứng giữa
cơ sở hạ tầng và
kiến trúc thượng
tầng; tồn tại xã hội
7

III.C.2 Vận dụng
phép biện chứng
duy vật trong nhận
thức khoa học hiện
đại.
III.C.3 Vận dụng
phép biện chứng
duy vật trong nhận
thức quá trình phát
triển xã hội, nhận
thức con đường đi
lên chủ nghĩa xã
hội ở Việt Nam.
III.C.4 Phê phán
quan điểm duy tâm,
siêu hình về chân lý
và tiêu chuẩn chân
lý.

IV.C.1 Vận dụng lý
luận về quy luật
quan hệ sản xuất
phù hợp với trình
độ phát triển của
lực lượng sản xuất,
về quan hệ biện
chứng giữa cơ sở hạ
tầng với kiến trúc
thượng tầng, tồn tại
xã hội và ý thức xã
hội, về sự phát triển
lịch sử tự nhiên của
các hình thái kinh
tế - xã hội để phân

IV.A.3 Trình bày khái
niệm và mối quan hệ
biện chứng giữa tồn
tại xã hội và ý thức xã
hội.
IV.A.4 Trình bày nội
dung phạm trù hình
thái kinh tế - xã hội và
sự phát triển các hình
thái kinh tế xã hội là
quá trình lịch sử tự
nhiên.

và ý thức xã hội.
IV.B.3 Trình bày ý
nghĩa phương pháp
luận của quan điểm
của chủ nghĩa duy
vật lịch sử về đấu
tranh giai cấp, cách
mạng xã hội, về con
người và vai trò của
quần chúng nhân
dân trong lịch sử.

tích cơ sở lý luận
(cơ sở triết học) của
quá trình xây dựng
và phát triển nền
kinh tế thị trường
định hướng xã hội
chủ nghĩa và quá
trình đổi mới toàn
diện ở nước ta.

IV.A.5 Trình bày
được quan điểm của
chủ nghĩa duy vật lịch
sử về đấu tranh giai
cấp, cách mạng xã
hội, về con người và
vai trò của quần
chúng nhân dân trong
lịch sử.
4. Tóm tắt nội dung học phần
Học phần những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác- Lênin 1 cung cấp
cho người học thế giới quan và phương pháp luận triết học đúng đắn thông qua
những nội dung của chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử:
Trình bày hệ thống quan niệm của triết học Mác - Lênin về tự nhiên, xã hội và con
người, mối quan hệ giữa tự nhiên, xã hội và con người; những quy luật chung nhất
của sự vận động, phát triển của tự nhiên, xã hội và của tư duy con người. Lý luận
của triết học Mác - Lênin về hình thái kinh tế - xã hội, về giai cấp, đấu tranh giai
cấp giải phóng con người, về dân tộc, cách mạng xã hội, vai trò của quần chúng
nhân dân và cá nhân lãnh tụ trong lịch sử.
5. Nội dung chi tiết học phần
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PHẦN I: CHƯƠNG MỞ ĐẦU VÀ THẾ GIỚI QUAN, PHƯƠNG
PHÁP LUẬN TRIẾT HỌC CỦA CHỦ NGHĨA MÁC - LÊNIN
Nội dung 1
Chương mở đầu. Nhập môn những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa
Mác - Lênin
1.1 Khái lược về chủ nghĩa Mác - Lênin
1.1.1 Chủ nghĩa Mác - Lênin và ba bộ phận cấu thành của nó
1.1.1.1 Chủ nghĩa Mác - Lênin
1.1.1.2 Ba bộ phận cơ bản cấu thành chủ nghĩa Mác - Lênin
1.1.2 Khái lược quá trình hình thành và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin
1.1.2.1 Những điều kiện, tiền đề của sự ra đời chủ nghĩa Mác
1.1.2.2 C.Mác, Ph.Ăngghen với quá trình hình thành chủ nghĩa Mác
1.1.2.3 V.I Lênin với việc bảo vệ và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin
1.1.2.4 Chủ nghĩa Mác - Lênin và thực tiễn phong trào cách mạng thế giới
1.2 Đối tượng, mục đích và yêu cầu về phương pháp học tập, nghiên cứu
những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác- Lênin
1.2.1 Đối tượng và phạm vi học tập, nghiên cứu
1.2.2 Mục đích và yêu cầu về mặt phương pháp học tập, nghiên cứu
1.2.2.1 Mục đích của việc học tập, nghiên cứu
1.2.2.2 Một số yêu cầu cơ bản về mặt phương pháp học tập, nghiên cứu
Nội dung 2
Chương 1. Quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng về vật chất và
ý thức
2.1 Chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa duy vật biện chứng
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2.1 Sự đối lập giữa chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa duy tâm trong giải quyết
vấn đề cơ bản của triết học
2.1.2 Các hình thức của chủ nghĩa duy vật trong lịch sử
2.1.2.1 Chủ nghĩa duy vật chất phác
2.1.2.2 Chủ nghĩa duy vật siêu hình
2.1.2.3 Chủ nghĩa duy vật biện chứng
2.2 Quan điểm duy vật biện chứng về vật chất, ý thức và mối quan hệ
giữa vật chất và ý thức
2.2.1 Vật chất
2.2.1.1 Phạm trù vật chất
2.2.1.2 Phương thức và hình thức tồn tại của vật chất
2.2.1.3 Tính thống nhất vật chất của thế giới
2.2.2 Ý thức
2.2.2.1 Nguồn gốc của ý thức
2.2.2.2 Bản chất và kết cấu của ý thức
2.2.3 Mối quan hệ giữa vật chất và ý thức
2.2.3.1 Vai trò của vật chất đối với ý thức
2.2.3.2 Vai trò của ý thức đối với vật chất
2.2.3.3 Ý nghĩa phương pháp luận
Nội dung 3
Chương 2. Phép biện chứng duy vật
3.1 Phép biện chứng và phép biện chứng duy vật
3.1.1 Phép biện chứng và các hình thức cơ bản của phép biện chứng
3.1.1.1 Phép biện chứng
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3.1.1.2 Các hình thức cơ bản của phép biện chứng
3.1.2 Phép biện chứng duy vật
3.2 Các nguyên lý cơ bản của phép biện chứng
3.2.1 Nguyên lý về mối liên hệ phổ biến
3.2.2 Nguyên lý về sự phát triển
3.3 Những cặp phạm trù của cơ bản của phép biện chứng
3.3.1 Cái chung và cái riêng
3.3.2 Bản chất và hiện tượng
3.3.3 Tất nhiên và ngẫu nhiên
3.3.4 Nguyên nhân và kết quả
3.3.5 Nội dung và hình thức
3.3.6 Khả năng và hiện thực
3.4 Các quy luật cơ bản của phép biện chứng duy vật
3.4.1 Quy luật chuyển hóa từ những thay đổi về lượng dẫn đến thay đổi về
chất
3.4.1.1 Khái niệm chất và lượng
3.4.1.2 Quan hệ biện chứng giữa chất và lượng
3.4.1.3 Ý nghĩa phương pháp luận
3.4.2 Quy luật thống nhất và đấu tranh của các mặt đối lập
3.4.2.1 Khái niệm mâu thuẫn và tính chất chung của mâu thuẫn
3.4.2.2 Quá trình vận động của mâu thuẫn
3.4.2.3 Ý nghĩa phương pháp luận
3.4.3 Quy luật phủ định của phủ định
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3.4.3.1 Khái niệm phủ định biện chứng và đặc trưng cơ bản của nó
3.4.3.2 Phủ định của phủ định
3.4.3.3 Ý nghĩa phương pháp luận
3.5 Lý luận nhận thức duy vật biện chứng
3.5.1 Thực tiễn, nhận thức và vai trò của thực tiễn đối với nhận thức
3.5.1.1 Khái niệm và các hình thức cơ bản của thực tiễn
3.5.1.2 Nhận thức và các trình độ nhận thức
3.5.1.3 Vai trò của thực tiễn đối với nhận thức
3.5.2 Con đường biện chứng của sự nhận thức chân lý
3.5.2.1 Quan điểm của V.I Lênin về con đường biện chứng của sự nhận thức
chân lý
3.5.2.2 Chân lý và vai trò của chân lý đối với thực tiễn
Nội dung 4
Chương 3. Chủ nghĩa duy vật lịch sử
4.1 Sản xuất vật chất và quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ
phát triển của lực lượng sản xuất
4.1.1 Sản xuất vật chất và vai trò của nó
4.1.1.1 Khái niệm sản xuất vật chất và phương thức sản xuất
4.1.1.2 Vai trò của sản xuất vật chất và phương thức sản xuất đối với sự tồn
tại và phát triển của xã hội
4.1.2 Quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển của lực
lượng sản xuất
4.1.2.1 Khái niệm lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất
4.1.2.2 Mối quan hệ biện chứng giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất
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4.2 Biện chứng của cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng
4.2.1 Khái niệm cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng
4.2.2 Mối quan hệ biện chứng giữa cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng
4.2.2.1 Khái niệm kiến trúc thượng tầng
4.2.2.2 Vai trò tác động trở lại của kiến trúc thượng tầng đối với cơ sở hạ
tầng
4.3 Tồn tại xã hội quyết định ý thức xã hội và tính độc lập tương đối của ý
thức xã hội
4.3.1 Tồn tại xã hội quyết định ý thức xã hội
4.3.2 Tính độc lập tương đối của ý thức xã hội
4.4 Phạm trù hình thái kinh tế - xã hội và quá trình lịch sử tự nhiên của
sự phát triển các hình thái kinh tế - xã hội
4.4.1 Phạm trù hình thái kinh tế - xã hội
4.4.2 Quá trình lịch sử - tự nhiên của sự phát triển các hình thái kinh tế - xã
hội
4.4.3 Giá trị khoa học của lý luận hình thái kinh tế - xã hội
4.5 Đấu tranh giai cấp và vai trò của đấu tranh giai cấp đối với sự phát
triển của xã hội
4.5.1 Giai cấp và vai trò của đấu tranh giai cấp đối với sự phát triển của xã
hội
4.5.2 Cách mạng xã hội và vai trò của nó đối với sự phát triển của xã hội
4.6 Quan điểm của chủ nghĩa duy vật lịch sử về con người và vai trò sáng
tạo lịch sử của quần chúng nhân dân
4.6.1 Con người và bản chất con người
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4.6.2 Khái niệm quần chúng nhân dân và vai trò sáng tạo lịch sử của quần
chúng nhân dân và cá nhân
6. Tài liệu
6.1 Tài liệu bắt buộc
1. Bộ Giáo dục và Đào tạo (2009), Giáo trình Những nguyên lý cơ bản của
chủ nghĩa Mác - Lênin, Nxb CTQG HN.
2. Bộ Giáo dục và Đào tạo (2006), Giáo trình Triết học Mác - Lênin, Nxb
CTQG HN.
3. Đại học Quốc gia Hà Nội (2009) , Đề cương học phần Những nguyên lý
cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin (soạn theo học chế tín chỉ).
6.2 Tài liệu tham khảo
4. V.I. Lênin (2005), “Chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa kinh nghiệm phê
phán”, V.I.Lênin toàn tập, tập 18, Nxb CTQG HN, tr.36-233.
5. V.I. Lênin (2006), “Bút ký triết học”, V.I.Lênin toàn tập, tập 29, Nxb
CTQG HN, tr.175-195, 199-215; 227-258.
6. C.Mác (1995), “Luận cương về Phoiơbắc”, C.Mác và Ph.Ăngghen toàn
tập, tập 3, Nxb CTQG HN, tr.9-12.
7. C.Mác và Ph.Ăngghen (1995), “Hệ tư tưởng Đức”, C.Mác và
Ph.Ăngghen toàn tập, tập 3, Nxb CTQG HN, tr.19-113.
8. C.Mác và Ph.Ăngghen (1995), “Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản”, C.Mác
và Ph.Ăngghen toàn tập, tập 4, Nxb CTQG HN, tr.595-643.
9. Ph.Ăngghen (1995) “Biện chứng của tự nhiên”, C.Mác và Ph.Ăngghen
toàn tập, tập 20, Nxb CTQG HN, tr.458-572; 641- 658; 681- 754; 755-774; 803824.
10. Trần Văn Phòng (chủ biên) (2004), Câu hỏi và bài tập triết học, Chủ
nghĩa duy vật biện chứng, Tập 1, 2, 3, Nxb KHXH.
11. Trần Văn Phòng, Phạm Ngọc Quang, Nguyễn Thế Kiệt (2004), Tìm hiểu
môn triết học (dưới dạng hỏi và đáp), Nxb Lý luận chính trị
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7. Hình thức tổ chức dạy học
7.1 Lịch trình chung
Hình thức tổ chức dạy học
Lên lớp

Nội dung

Lý
thuyết
Nội dung 1

2

Nội dung 2

4

Phần 1 Nội dung 3
Nội dung 4

Thảo
luận

Tự học

Kiểm tra,

Xác định

đánh giá

1

3

1

1

6

7

2

1

10

7

2

1

10

Kết thúc
Tổng

Tổng

20

5

4

1

1

1

30

7.2 Lịch trình cụ thể
Tuần 1

Nội dung 1

Chương mở đầu. Nhập môn những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lênin
Hình thức Thời gian,
tổ chức
địa điểm
dạy học
Lý thuyết
2 giờ

Nội dung chính

Yêu cầu sinh viên

Ghi

chuẩn bị

chú

Giảng

1. Giới thiệu đề cương học 1. Đọc tài liệu số 1

đường

phần, các yêu cầu của học (Phần I, tr.11-34)
phần

2. Đọc tài liệu số 2

2. Chủ nghĩa Mác-Lênin và (Phần I, tr.7-24; tr.91 ba bộ phận cấu thành của 124)
nó

3. Đọc tài liệu số 9

3. Những điều kiện, tiền đề (Phần I, tr.458 - 483)
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của sự ra đời chủ nghĩa
Mác
4. Đối tượng, mục đích và
yêu

cầu về phương

pháp học tập, nghiên cứu
học phần
Kiểm tra,

Kiểm tra sinh viên chuẩn bị Đọc, ghi chép tóm tắt

đánh giá

bài trước khi đến lớp

theo

yêu

cầu

của

giảng viên
Tư vấn
Tuần 2

Nội dung 2

Chương 1. Quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng về vật chất và ý
thức
Hình thức Thời gian,
tổ chức
địa điểm
dạy học
Lý thuyết
2 giờ

Yêu cầu sinh viên

Ghi

chuẩn bị

chú

Nội dung chính

Giảng

1. Vấn đề cơ bản của triết 1. Đọc tài liệu số 1

đường

học và sự đối lập giữa chủ (Phần I, tr.37-51)
nghĩa duy vật và chủ nghĩa
duy tâm trong giải quyết
vấn đề cơ bản của triết học
2. Vật chất (Phạm trù vật
chất).

2. Đọc tài liệu số 2
(Phần I, tr.7-24; tr.147180)
3. Đọc tài liệu số 4, 6,
9, 10, 11 (Phần I)

Kiểm tra,

Chuẩn bị bài trước khi đến Đọc, ghi chép tài liệu

đánh giá

lớp

của sinh viên

theo yêu cầu của giảng
viên

Tư vấn
Tuần 3

Nội dung 2
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Chương 1. Quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng về vật chất và ý
thức
Hình thức Thời gian,
tổ chức
địa điểm
dạy học
Lý thuyết
2 giờ

Giảng
đường

Yêu cầu sinh viên

Ghi
chú

Nội dung chính
chuẩn bị
1. Nguồn gốc của ý thức
2. Bản chất của ý thức

1. Đọc tài liệu số 1
(Phần I, tr. 51-60)
2. Đọc tài liệu số 2
(Phần I, tr.147-180)
3. Đọc tài liệu số 4, 6,
9, 10, 11 (Phần I)

Kiểm tra,
đánh giá

Chuẩn bị bài trước khi đến Ghi tóm tắt nội dung
lớp của sinh viên
của các tài liệu ra giấy

Tư vấn
Tuần 4
Nội dung 1. Chương mở đầu. Nhập môn những nguyên lý cơ
bản của chủ nghĩa Mác - Lênin
Nội dung 2. Chương 1. Quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng về vật
chất và ý thức
Hình thức Thời gian,
tổ chức
địa điểm
dạy học
Tự học
xác định
2 giờ

ở nhà

Nội dung chính

Yêu cầu sinh viên
chuẩn bị

1. C.Mác, Ph.Ăngghen với 1. Đọc tài liệu số 1
quá trình hình thành và (Phần I, tr.19-30)
phát triển chủ nghĩa Mác
2. Đọc tài liệu số 2
2. Lênin với việc bảo vệ và (Phần I, tr.7 – 24;
phát triển CN Mác - Lênin. tr.91 – 124; tr.147180)
3. Chủ nghĩa Mác - Lênin
với thực tiễn phong trào 3. Đọc tài liệu số 9
(Phần I, tr.458 - 483)
cách mạng thế giới
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Ghi
chú

4. Các hình thức của chủ 4. Đọc tài liệu số 4, 6,
nghĩa duy vật trong lịch sử 9, 10, 11 (Phần I)
5. Phương thức và hình
thức tồn tại của vật chất
6. Tính thống nhất vật chất
của thế giới
7. Mối quan hệ giữa vật
chất và ý thức
Kiểm tra,
Đánh giá

Sinh viên tự nghiên cứu tài Ghi tóm tắt nội dung 7
liệu ở nhà theo những nội vấn đề tự học thuộc
dung chỉ ra ở ô trên
Nội dung 1 và Nội
dung 2

Tư vấn

Chương 2
Tuần 5

Nội dung 3

Chương 2. Phép biện chứng duy vật
Hình thức Thời gian,
tổ chức
địa điểm
dạy học
Lý thuyết
2 giờ

Giảng
đường

Nội dung chính

Yêu cầu sinh viên
chuẩn bị

Các nguyên lý cơ bản của 1. Đọc tài liệu số 1
phép biện chứng duy vật
(Phần I, tr.66-81)
1. Nguyên lý về mối liên 2. Đọc tài liệu số 2
hệ phổ biến
(Phần I, tr.181-191).
2. Nguyên lý về sự phát 3. Đọc tài liệu số 5, 6,
triển
9, 10, 11 (Phần I)

Kiểm tra,
đánh giá

Chuẩn bị bài trước khi đến Đọc, ghi chép tóm tắt
lớp của sinh viên
theo yêu cầu của
giảng viên

Tư vấn
Tuần 6

Nội dung 3
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Ghi
chú

Chương 2. Phép biện chứng duy vật
Hình thức Thời gian,
tổ chức
địa điểm
dạy học
Lý thuyết
2 giờ

Giảng
đường

Nội dung chính

Yêu cầu sinh viên
chuẩn bị

Ghi
chú

1. Quy luật chuyển hoá từ 1. Đọc tài liệu số 1
những sự thay đổi về lượng (Phần 1, tr.93- 105)
thành những sự thay đổi về
2. Đọc tài liệu số 2
chất và ngược lại
(Phần 1, tr.229-250)
2. Quy luật thống nhất và
3. Đọc tài liệu số 5, 6,
đấu tranh của các mặt đối
9, 10, 11 (Phần I)
lập

Kiểm tra,
đánh giá

Chuẩn bị bài trước khi đến Đọc, ghi chép tóm tắt
lớp của sinh viên
theo yêu cầu của
giảng viên

Tư vấn
Tuần 7

Nội dung 3

Chương 2. Phép biện chứng duy vật
Hình thức Thời gian,
tổ chức
địa điểm
dạy học
Lý thuyết
2 giờ

Giảng
đường

Nội dung chính

Yêu cầu sinh viên
chuẩn bị

1. Quy luật phủ định của 1. Đọc tài liệu số 1
phủ định
(Phần I, tr.105-119)
2. Khái niệm và các hình 2. Đọc tài liệu số 2
thức cơ bản của thực tiễn
(Phần 1, tr.251-257;
tr.260-266)
3. Vai trò của thực tiễn đối
với nhận thức
3. Đọc tài liệu số 5, 6,
9, 10, 11 (Phần I)

Kiểm tra,
đánh giá

Chuẩn bị bài trước khi đến Đọc, ghi chép tóm tắt
lớp của sinh viên
theo yêu cầu của
giảng viên
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Ghi
chú

Tư vấn
Tuần 8

Nội dung 3. Chương 2. Phép biện chứng duy vật
Nội dung 4. Chương 3. Chủ nghĩa duy vật lịch sử

Hình thức Thời gian,
tổ chức
địa điểm
dạy học
Lý thuyết
2 giờ

Nội dung chính

Yêu cầu sinh viên

Ghi

chuẩn bị

chú

Giảng

1. Quan điểm của Lênin về 1. Đọc tài liệu số 1

đường

con đường biện chứng của (Phần I, tr.119-136)
sự nhận thức chân lý

2. Đọc tài liệu số 2

2. Sản xuất vật chất và vai (Phần I, tr.260-266).
trò của nó

3. Đọc tài liệu số 5, 6,
9, 10, 11 (Phần I)

Kiểm tra,

Chuẩn bị bài trước khi đến Đọc, ghi chép tóm tắt

đánh giá

lớp của sinh viên

theo

yêu

cầu

của

giảng viên
Tư vấn
Tuần 9

Nội dung 2. Chương 1. Quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện

chứng về vật chất và ý thức
Nội dung 3. Chương 2. Phép biện chứng duy vật
Hình thức Thời gian,
tổ chức
địa điểm
dạy học
Thảo luận
1 giờ

Nội dung chính

Yêu cầu sinh viên

Ghi

chuẩn bị

chú

Giảng

1. Quan niệm về vật chất 1. Đọc tài liệu số 1

đường

của chủ nghĩa duy vật
trước Mác có những ưu
điểm và hạn chế gì?
2. Phân tích sự khác

(Phần I, tr.42-63)
2. Đọc tài liệu số 2
(Phần I, tr.147-180)
3. Đọc tài liệu số 4, 9,
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nhau giữa quan niệm của 10, 11 (Phần I)
chủ nghĩa duy vật biện
chứng với chủ nghĩa duy
vật trước Mác về vật
chất (qua định nghĩa của
Lênin về vật chất)

4. Chuẩn bị đề cương
thảo luận theo các nội
dung nêu trong cột
bên trái

3. Quan niệm của chủ

3.

Thảoluận

theo

nghĩa duy vật biện

nhóm, sau đó nhóm

chứng về bản chất của ý

trưởng ghi những thắc

thức.

mắc đề nghị giáo viên

4. Quan niệm của chủ nghĩa giải đáp trước khi thảo
duy vật biện chứng về mối luận cả lớp
quan hệ giữa vật chất và ý
thức.
Tự học

Thư viện

1. Phép biện chứng và phép 1. Đọc tài liệu số 1
biện chứng duy vật

xác định

2. Những cặp phạm trù cơ

1 giờ

(Phần

I,

tr.66-74;

tr.81-93; tr.111- 116)

bản của phép biện chứng 2. Đọc tài liệu số 2
duy vật

(Phần

3. Nhận thức và các trình
độ nhận thức

I, tr.192-228;

tr.258-260;

tr.266-

275)
3. Đọc tài liệu số 4, 9,
10, 11 (Phần I)

Kiểm tra,

Kiểm tra sinh viên chuẩn bị 1. Chuẩn bị đề cương

đánh giá

đề cương thảo luận và ghi thảo luận ra giấy hoặc
chép phần tự học.

vở
2. Ghi chép tài liệu
đọc ra vở riêng

Tư vấn
Tuần 10

Nội dung 3
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Chương 2. Phép biện chứng duy vật
Hình thức Thời gian,
tổ chức
địa điểm
dạy học
Thảo luận
2 giờ

Giảng
đường

Nội dung chính

1. Sự khác nhau giữa phép
biện chứng duy vật và phép
biện chứng duy tâm khách
quan của Hêghen? Phân
tích nội dung các cặp phạm
trù làm ví dụ minh hoạ.

Yêu cầu sinh viên
chuẩn bị
1. Đọc tài liệu số 1
(Phần I, tr.66-129)
2. Đọc tài liệu số 2
(Phần I, tr.181-279)
3. Đọc tài liệu số 5, 6,
9, 10, 11 (Phần I)

2. Có thể đồng nhất bước
nhảy về chất cục bộ với sự 3. Chuẩn bị đề cương
thay đổi về lượng được thảo luận theo các nội
không? Vì sao?
dung nêu trong cột
bên trái
3. Hai mặt đối lập có tách
rời nhau không? Có thể 3. Trao đổi theo
gép hai mặt đối lập bất kỳ nhóm, sau đó nhóm
thành một mâu thuẫn biện trưởng ghi những thắc
chứng không? Vì sao?
mắc đề nghị giáo viên
giải đáp trước khi thảo
4. Theo anh (chị) đặc điểm
luận cả lớp
quan trọng nhất của quy
luật phủ định của phủ định
là gì?
5. Quan điểm của chủ
nghĩa duy vật biện chứng
về bản chất của nhận thức?
Về vai trò của thực tiễn đối
với nhận thức?
6. Con đường biện
chứng của nhận thức
chân lý
7. Mối quan hệ biện chứng
giữa lý luận và thực tiễn. Ý
22

Ghi
chú

nghĩa phương pháp luận
Kiểm tra,

Kiểm tra đề cương thảo Đọc, ghi chép tóm tắt

đánh giá

luận của sinh viên

các tài liệu, và viết đề
cương thảo luận theo
yêu cầu của giảng
viên

Tư vấn
Tuần 11

Nội dung 4

Chương 3. Chủ nghĩa duy vật lịch sử
Hình thức Thời gian,
tổ chức
địa điểm
dạy học
Lý thuyết
2 giờ

Nội dung chính

Yêu cầu sinh viên

Ghi

chuẩn bị

chú

Giảng

1. Quy luật quan hệ sản 1. Đọc tài liệu số 1

đường

xuất phù hợp với trình độ (Phần I, tr.136- 147)
phát triển của lực lượng
sản xuất

2. Đọc tài liệu số 2
(Phần I, tr.281-296)

2. Biện chứng của cơ sở hạ
tầng và kiến trúc thượng
tầng

3. Đọc tài liệu số 7, 8,
10, 11 (Phần I)

Kiểm tra,

Chuẩn bị bài của sinh viên Theo yêu cầu cụ thể

đánh giá

trước khi đến lớp

Tư vấn

Chương 3

Tuần 12

của giảng viên

Nội dung 4
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Chương 3. Chủ nghĩa duy vật lịch sử
Hình thức Thời gian,
tổ chức
địa điểm
dạy học
Lý thuyết
2 giờ

Giảng
đường

Nội dung chính

Yêu cầu sinh viên
chuẩn bị

Ghi
chú

1. Biện chứng của cơ sở hạ 1. Đọc tài liệu số 1
tầng và kiến trúc thượng (Phần I, tr.144-156)
tầng (tiếp và hết)
2. Đọc tài liệu số 2
2. Tồn tại xã hội quyết định (Phần I, tr.296-309; tr.
ý thức xã hội và tính độc 354-382)
lập tương đối của ý thức xã
3. Đọc tài liệu số 7, 8,
hội
10, 11 (Phần I)

Kiểm tra,
đánh giá

Chuẩn bị bài của sinh viên Tóm tắt và ghi chép ra
trước khi đến lớp
vở riêng

Tư vấn

Chương 3
Tuần 13

Nội dung 4

Chương 3. Chủ nghĩa duy vật lịch sử
Hình thức Thời gian,
tổ chức
địa điểm
dạy học
Lý thuyết
2 giờ

Kiểm tra,
đánh giá

Giảng
đường

Nội dung chính

Yêu cầu sinh viên
chuẩn bị

1. Tồn tại xã hội quyết định 1. Đọc, tóm tắt nội
ý thức xã hội và tính độc dung tài liệu 1 (Phần
lập tương đối của ý thức xã I, tr.147-163)
hội (tiếp theo)
2. Đọc tài liệu số 2
2. Phạm trù hình thái kinh (Phần I, tr.354-382;
tế xã hội và quá trình lịch tr.281-309)
sử tự nhiên của sự phát
3. Đọc tài liệu số 7, 8,
triển các hình thái kinh tế
10, 11 (Phần I)
xã hội
Chuẩn bị bài của sinh viên Ghi lại nội dung cơ
trước khi đến lớp
bản của tài liệu đọc
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Ghi
chú

Tư vấn

Chương 3
Tuần 14

Nội dung 4

Chương 3. Chủ nghĩa duy vật lịch sử
Hình thức Thời gian,
tổ chức
địa điểm
dạy học
Thảo luận
2 giờ

Nội dung chính

Yêu cầu sinh viên

Ghi

chuẩn bị

chú

Giảng

1. Hiểu như thế nào về quá 1. Đọc tài liệu số 1

đường

trình lịch sử tự nhiên của (Phần I, tr.130-188)
các hình thái kinh tế - xã
hội

2. Đọc tài liệu số 2
(Phần I, tr.281-309

2. Sự vận dụng quy luật
quan hệ sản xuất phù hợp
với trình độ phát triển của

3. Đọc tài liệu số 6, 7,
8, 10, 11 (Phần I)

lực lượng sản xuất ở Việt 4. Các nhóm chuẩn bị
đề cương thảo luận
Nam hiện nay.
3. Vận dụng học thuyết
hình thái kinh tế - xã hội

theo nội dung ở cột
bên trái

phân tích tính tất yếu của
con đường cách mạng Việt
Nam là: đi lên chủ nghĩa xã
hội bỏ qua chế độ tư bản
chủ nghĩa
Kiểm tra,

Chuẩn bị đề cương thảo Viết đề cương thảo

đánh giá

luận của sinh viên trước luận ra vở riêng
khi đến lớp

Tư vấn

Ôn tập chuẩn bị kiểm tra
học phần
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Tuần 15

Nội dung 4

Chương 3. Chủ nghĩa duy vật lịch sử
Hình thức Thời gian,
tổ chức
địa điểm
dạy học
Tự học

ở nhà

xác định
1 giờ

Yêu cầu sinh viên
chuẩn bị

Nội dung chính

Ghi
chú

1. Giá trị khoa học của lý 1. Đọc, tóm tắt nội
luận hình thái kinh tế - xã dung tài liệu số 1
(Phần I, tr.130-188)
hội
2. Vai trò của đấu tranh
giai cấp và cách mạng xã
hội đối với sự vận động và
phát triển xã hội có đối
kháng giai cấp

2. Đọc tài liệu số 2
(Phần I, tr.281-406)
3. Đọc và ghi chép tài
liệu số 6, 7, 8, 10, 11
(Phần I)

3. Quan điểm của chủ
nghĩa duy vật lịch sử về
con người và vai trò sáng
tạo lịch sử của quần chúng
nhân dân
Kiểm tra
Phần I
1 giờ
Tư vấn

Giảng
đường

Thế giới quan và phương - Ôn tập
pháp luận triết học của chủ
- Chuẩn bị giấy, bút
nghĩa Mác - Lênin (chương
và các vật dụng cần
1, 2, 3, 4)
thiết cho kiểm tra
Ôn tập học phần

8. Chính sách đối với học phần và yêu cầu khác của giảng viên
- Đối với sinh viên: Sinh viên được dự thi kết thúc học phần khi có đủ các
điều kiện sau:
+ Có mặt trên lớp không dưới 80% số giờ lý thuyết của học phần
+ Có đầy đủ các điểm thành phần của học phần
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- Đối với giảng viên: Học phần được giảng dạy trong 1 học kỳ, mỗi tuần 2
giờ
9. Phương pháp, hình thức kiểm tra, đánh giá kết quả học tập học phần
9.1. Mục đích và trọng số kiểm tra - đánh giá
Hình thức
Kiểm tra
thường xuyên

Tính chất của nội dung
kiểm tra

Mục đích kiểm tra

Bài tập cá nhân: Mục Đánh giá khả năng nhớ và
tiêu bậc 1: Các vấn đề lý tái hiện các nội dung cơ
bản của học phần.
thuyết.
Thảo luận nhóm: Mục
tiêu bậc 1 và 2: Chủ yếu
về lý thuyết, bước đầu
đòi hỏi hiểu sâu.

Trọng số
10%

Đánh giá kỹ năng làm việc
nhóm, khả năng trình bày,
thuyết trình một vấn đề lý
luận cơ bản.

Kiểm tra giữa
kỳ (Phần 1)

Mục tiêu bậc 1, 2 và 3: Đánh giá kỹ năng nghiên
Chủ yếu về lý thuyết, cứu độc lập và kĩ năng
hiểu sâu và có liên hệ trình bày.
thực tế.

30%

Thi kết thúc

Mục tiêu bậc 1, 2 và 3: Đánh giá trình độ nhận
hiểu sâu lý thuyết, đánh thức và kỹ năng liên hệ lý
giá được giá trị của lý luận vớithực tiễn.
thuyết trên cơ sở liên hệ
lý luận với thực tế.

60%

Tổng:
9.2. Tiêu chí đánh giá các loại bài tập và kiểm tra đánh giá
9.2.1. Bài tập cá nhân (đánh giá mức độ đạt mục tiêu bậc 1)
Các tiêu chí đánh giá các loại bài tập này bao gồm:
- Nội dung:
+ Nắm được được nội dung cơ bản của từng chương.
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100%

+ Trình bày được đề cương sơ lược cho từng chương và toàn học phần.
+ Sử dụng các tài liệu do giảng viên hướng dẫn (có thể sử dụng thêm tài liệu
do người học tự tìm).
- Hình thức:
Trình bày sạch sẽ, văn phong trong sáng, trích dẫn hợp lý và có dẫn xuất xứ,
độ dài từ 01 đến 02 trang khổ A4/01 chương.
9.2.2. Bài tập nhóm (đánh giá mức độ đạt mục tiêu bậc 1 và 2)
Loại bài tập này được các nhóm thực hiện trước tại nhà theo sự hướng dẫn
của giảng viên. Mỗi nhóm cử 01 người/những người đại diện trình bày trên lớp
(hoặc theo sự chỉ định của giảng viên).
Bài tập nhóm được đánh giá thông qua chất lượng báo cáo kết quả nghiên
cứu của nhóm, sự trình bày của đại diện nhóm và các ý kiến tham gia thảo luận.
Báo cáo kết quả nghiên cứu của nhóm phải thực hiện theo mẫu sau:
Báo cáo kết quả nghiên cứu nhóm
Đề tài nghiên cứu: …………………………………….
1. Danh sách nhóm và các nhiệm vụ được phân công:
STT

Họ và tên

1.

Nguyễn Văn A

2.

...

Nhiệm vụ được phân
công

Ghi chú

Nhóm trưởng
...

2. Quá trình làm việc của nhóm (miêu tả các buổi họp, có thể có biên bản
kèm theo).
3. Tổng hợp kết quả làm việc nhóm.
4. Kiến nghị, đề xuất (nếu có).
Nhóm trưởng
(Kí tên)
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9.2.3. Bài kiểm tra kết thúc Phần 1,2,3 (đánh giá mức độ đạt mục tiêu bậc 2
và 3). Sau khi học xong từng phần, sinh viên sẽ làm bài kiểm tra kết thúc bằng
hình thức tự luận trên lớp .
Tiêu chí đánh giá đối với bài tự luận:
- Nội dung:
+ Tiêu chí 1: Xác định đúng vấn đề cần phải giải quyết.
+ Tiêu chí 2: Các luận cứ và luận chứng chính xác và có sức thuyết phục,
giải quyết được vấn đề, thể hiện năng lực tư duy lý luận tốt.
+ Tiêu chí 3: Có sử dụng các tài liệu, phương pháp nghiên cứu do giảng
viên hướng dẫn.
- Hình thức:
+ Tiêu chí 4: Bố cục hợp lý, trình bày sạch sẽ, văn phong trong sáng, trích
dẫn hợp lý và có dẫn xuất xứ, độ dài từ 03 đến 04 trang khổ A4.
* Biểu điểm trên cơ sở mức độ đạt 4 tiêu chí:
Điểm

Tiêu chí

9 – 10

- Đạt cả 4 tiêu chí.

7–8

- Đạt 2 tiêu chí đầu.
- Tiêu chí 3: có sử dụng các tài liệu, song chưa đầy đủ, sâu sắc, chưa có
bình luận.
- Tiêu chí 4: còn mắc vài lỗi nhỏ.

5–6

- Đạt tiêu chí 1.
- Tiêu chí 2: sức thuyết phục của các luận cứ, luận chứng chưa thật cao,
vấn đề chưa được giải quyết trọn vẹn.
- Tiêu chí 3, 4: còn mắc một vài lỗi nhỏ.

Dưới
5

- Không đạt cả 4 tiêu chí.
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9.2.4. Bài thi hết học phần ( đánh giá mức độ đạt mục tiêu bậc 1, 2 và 3):
Tiêu chí và biểu điểm như đối với 9.2.3.
9.3. Lịch kiểm tra, lịch thi lần 1, lịch thi lại:.....................................
KT. HIỆU

KHOA QUẢN LÝ

NGƯỜI BIÊN

TRƯỞNG

HỌC PHẦN

SOẠN

PHÓ HIỆU
TRƯỞNG
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ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
NHỮNG NGUYÊN LÝ CỦA CHỦ NGHĨA
MÁC – LÊNIN 2
(Fundamental Principles of Maxis - Leninism 2)
1. Thông tin về giảng viên
TT

Họ và tên

Chức danh,
học vị

Địa chỉ liên hệ

Điện thoại

1

Dương Văn Thịnh

PGS.TS.GVC

ĐH KHXH&NV

0989374675

2

Phạm Văn Chung

TS.GVC

ĐH KHXH&NV

0335530419

3

Nguyễn
Thành

TS.GVC

ĐH KHXH&NV

0986208232

4

Hoàng Đình Thắng

CN.GV

ĐH KHXH&NV

0913530635

5

Hoàng Văn Thắng

ThS

ĐH KHXH&NV

0988841919

6

Lương Thùy Liên

CN.GV

ĐH KHXH&NV

0912948671

7

Ngô Đăng Toàn

CN.GV

ĐH KHXH&NV

0915838597

8

Nguyễn Thúy Vân

TS.GVC

ĐH KHXH&NV

0903227693

9

Đặng Thị Lan

TS.GVC

ĐH KHXH&NV

0982542060

10

Trần Thị Hạnh

ThS.GVC

ĐH KHXH&NV

0982348871

11

Nguyễn
Huyền

TS.GVC

ĐH KHXH&NV

0989148349

12

Nguyễn Văn Thiện

ThS.GVC

ĐH KHXH&NV

0915321325

13

Dương Văn Duyên

TS.GVC

ĐH KHXH&NV

0912378915

14

Ngô Thị Phượng

TS.GVC

ĐH KHXH&NV

0982819024

15

Phạm Hoàng Giang

ThS.GV

ĐH KHXH&NV

0989643600

16

Phạm Quỳnh Chinh

ThS.GV

ĐH KHXH&NV

0988903477

Ngọc

Thanh
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TT

Họ và tên

Chức danh,
học vị

Địa chỉ liên hệ

Điện thoại

17

Trịnh Minh Thái

ThS.GV

ĐH KHXH&NV

0902060882

18

Phan
Mai

ThS.GV

ĐH KHXH&NV

0983314823

19

Nguyễn Thanh Bình

TS.GVC

ĐHKHXH&NV

0982609012

20

Lê Vân Anh

ThS.GV

ĐH Kinh tế

0982875855

21

Phạm Văn Chiến

ThS.GVC

ĐH Kinh tế

0912484575

22

Vũ Thị Dậu

TS.GVC

ĐH Kinh tế

0913000860

23

Phạm Văn Dũng

PGS.TS.GVC

ĐH Kinh tế

0912464494

24

Phan Huy Đường

PGS.TS.GVC

ĐH Kinh tế

0912303959

25

Phạm
Điệp

TS.GVC

ĐH Kinh tế

0914133330

26

Trần Đức Hiệp

ThS.GV

ĐH Kinh tế

0904939191

27

Nguyễn Hữu Sở

ThS.GVC

ĐH Kinh tế

0912412564

28

Mai Thị
Xuân

PGS.TS.GVC

ĐH Kinh tế

0915868907

29

Nguyễn
Thanh

TS.GVC

ĐH Kinh tế

0912178442

30

Ngô Đăng Thành

ThS.GV

ĐH Kinh tế

0912230247

31

Đinh Văn Thông

TS.GVC

ĐH Kinh tế

0916593668

32

Trần Quang Tuyến

ThS.GV

ĐH Kinh tế

0913572969

TS.GVC

TT Đào tạo, bồi
dưỡng giảng viên
Lí luận chính trị

0983727761

TS.GVC

TT Đào tạo, bồi
dưỡng giảng viên
Lí luận chính trị

0909491989

33

34

Thị

Hoàng

Thị

Hồng

Thanh
Ngọc

Lê Văn Lực

Phạm Công Nhất
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TT

Họ và tên

35

Nguyễn Thái Sơn

36

Đoàn
Oanh

37

Thị

Minh

Nguyễn Thị Trâm

38

Trần Thị Điểu

39

Nguyễn
Công

40

Nguyễn Thị Thúy
Hằng

Thành

41

Dương Quỳnh Hoa

42

Nguyễn
Hoài

43

44

Thị

Thu

Nguyễn Thị Lan

Nguyễn Như Thơ

Chức danh,
học vị

Địa chỉ liên hệ

Điện thoại

TS.GVC

TT Đào tạo, bồi
dưỡng giảng viên
Lí luận chính trị

0946401986

TS.GVC

TT Đào tạo, bồi
dưỡng giảng viên
Lí luận chính trị

0915340975

ThS.GVC

TT Đào tạo, bồi
dưỡng giảng viên
Lí luận chính trị

0915090525

ThS.GV

TT Đào tạo, bồi
dưỡng giảng viên
Lí luận chính trị

0985865688

ThS.GV

TT Đào tạo, bồi
dưỡng giảng viên
Lí luận chính trị

01664256469

ThS.GV

TT Đào tạo, bồi
dưỡng giảng viên
Lí luận chính trị

0933554399

ThS.GV

TT Đào tạo, bồi
dưỡng giảng viên
Lí luận chính trị

0903217876

ThS.GV

TT Đào tạo, bồi
dưỡng giảng viên
Lí luận chính trị

0913534660

ThS.GV

TT Đào tạo, bồi
dưỡng giảng viên
Lí luận chính trị

0986364616

ThS.GVC

TT Đào tạo, bồi
dưỡng giảng viên
Lí luận chính trị

0982325985

2. Thông tin chung về học phần
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- Tên học phần: Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 2
- Mã học phần: PHI1005
- Số tín chỉ: 03 (45 giờ)
- Học phần: bắt buộc
- Các học phần tiên quyết: Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa MácLênin 1
- Các học phần kế tiếp:
+ Tư tưởng Hồ Chí Minh
- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động:
+ Lý thuyết:
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+ Thảo luận:

8

+ Tự học xác định:

5

+ Kiểm tra, đánh giá:

2

- Địa chỉ khoa/bộ môn phụ trách học phần:
+ Khoa Triết học, Trường Đại học KHXH&NV, ĐHQG Hà Nội
+ Khoa Kinh tế chính trị, Trường Đại học Kinh tế, ĐHQG Hà Nội
+ Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng giảng viên lý luận chính trị, ĐHQG Hà Nội
3. Mục tiêu học phần
3.1 Mục tiêu chung
3.1.1 Mục tiêu kiến thức:
- Trang bị cho sinh viên nội dung những kiến thức cơ bản nhất của chủ
nghĩa Mác- lênin thông qua bộ phận cơ bản cấu thành của nó là Kinh tế chính trị
học và Chủ nghĩa xã hội khoa học.
- Xác lập cơ sở lý luận và phương pháp luận đúng đắn để tiếp cận nội dung
của các khoa học cụ thể.
3.1.2 Mục tiêu kỹ năng:
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- Xác lập thế giới quan, nhân sinh quan đúng đắn để hoạt động nhận thức và
hoạt động thực tiễn có hiệu quả.
3.1.3 Mục tiêu về thái độ người học:
- Thấy được ý nghĩa, giá trị khoa học của học phần.
- Xây dựng được niềm tin, lý tưởng và con đường tất yếu dẫn đến thắng lợi
của chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản.
3.2. Mục tiêu chi tiết của học phần
Mục tiêu
Nội dung

Bậc 1

Bậc 2

Bậc 3

(Nhớ)

(Hiểu)

(Phân tích, đánh
giá)

V.A.1. Những khái V.B.1. Quan hệ
niệm cơ bản về nền giữa
người
và
kinh tế hàng hoá.
người trong nền
kinh tế hàng hóa và
Nội dung 1
các hình thức biểu
Chương 4.
V.A.2. Những nội hiện của chúng.
Học thuyết giá dung cơ bản của Học
thuyết giá trị.
trị
V.B.2. Bản chất và
các quy luật chi
phối sự vận động,
phát triển của nền
kinh tế hàng hoá.

Nội dung 2
Chương 5.
Học thuyết giá
trị thặng dư

VI.A.1. Những khái
niệm và những nội
dung cơ bản của Học
thuyết giá trị thặng dư

VI.B.1. Bản chất
kinh tế và quy luật
vận
động
của
CNTB.

V.C.1. Sử dụng
Học thuyết giá trị
để phân tích, đánh
giá sự vận động của
nền kinh tế thị
trường ở nước ta
hiện nay.

V.C.2. Hiểu đường
lối, chính sách kinh
tế của Đảng và Nhà
nước.
VI.C.1. Xu hướng
vận động của các
quan hệ kinh tế chính trị trên thế
giới hiện nay.

VI.B.2. Quan hệ
giai
cấp
trong VI.C.2. Quan hệ
CNTB.
giai cấp ở nước ta
hiện nay.
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Nội dung 3
Chương 6.
Học thuyết về
chủ nghĩa tư
bản độc quyền
và chủ nghĩa tư
bản độc quyền
nhà nước

VII.A.1. Những đặc VII.B.1.
Những
điểm kinh tế cơ bản nhân tố kinh tế,
của CNTB độc quyền. chính trị chủ yếu
chi phối sự vận
động của CNTB
VII.A.2. Bản chất, hiện đại.
nguyên
nhân
và
những hình thức biểu
hiện của CNTB độc
quyền nhà nước.

VIII.A.1 Khái niệm
giai cấp công nhân,
Chương 7.
nội dung sứ mệnh lịch
Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công
sử của giai cấp nhân.
công nhân và
VIII.A.2 Khái niệm
cách mạng xã
cách mạng xã hội chủ
hội chủ nghĩa
nghĩa.

VII.C.2. Quan hệ
kinh tế, chính trị
giữa các nước phát
triển và đang phát
triển hiện nay.

tích
kiện
quy
lịch
cấp

VIII.C.1 Nội dung
và điều kiện quy
định sứ mệnh lịch
sử của giai cấp
công nhân Việt
Nam.

VIII.B.2 Phân tích
vai trò của Đảng
Cộng sản đối với
VII.A.3 Khái niệm
việc thực hiện sứ
hình thái kinh tế - xã
mệnh lịch sử của
hội cộng sản chủ
giai cấp công nhân.
nghĩa.
VIII.B.3 Phân tích
nguyên nhân, nội
dung mục tiêu,
động lực của cách
mạng xã hội chủ
nghĩa.

VIII.C.2 So sánh
cách mạng xã hội
chủ nghĩa với các
cuộc cách mạng xã
hội trước.

Nội dung 4

VIII.B.1 Phân
những điều
khách quan
định sứ mệnh
sử của giai
công nhân.

VII.C.1. Quan hệ
kinh tế, chính trị ở
các nước TBCN
phát triển hiện nay.

VIII.C.3 Tính tất
yếu của con đường
đi lên chủ nghĩa xã
hội ở Việt Nam.

VIII.B.4 Tính tất
yếu và các giai
đoạn phát triển của
hình thái kinh tế-xã
hội cộng sản chủ
nghĩa.
Nội dung 5

IX.A.1

Các

khái IX.B.1 Phân tích IX.C.1 Trên cơ sở
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Chương 8.
Những vấn đề
chính trị-xã hội
có tính quy luật
trong tiến trình
cách mạng xã
hội chủ nghĩa

niệm: dân chủ xã hội
chủ nghĩa, nhà nước
xã hội chủ nghĩa, văn
hoá xã hội chủ nghĩa,
dân tộc, tôn giáo, gia
đình.

bản chất của dân quan điểm của chủ
chủ xã hội chủ nghĩa Mác - Lênin
nghĩa.
về dân chủ và nhà
nước xã hội chủ
IX.B.2 Phân tích
nghĩa, đánh giá về
bản chất của nhà
nền dân chủ và nhà
nước xã hội chủ
nước xã hội chủ
nghĩa.
nghĩa ở Việt Nam.
IX.B.3 Nội dung và
IX.C.2 Hiểu được
phương thức xây
chủ trương chính
dựng nền văn hoá
sách dân tộc và tôn
xã hội chủ nghĩa.
giáo của Đảng và
IX.B.4 Phân tích Nhà nước ta.
nguyên tắc cơ bản
của chủ nghĩa Mác
- Lênin trong việc
giải quyết vấn đề
dân tộc.
IX.B.4 Phân tích
nguyên tắc cơ bản
của chủ nghĩa Mác
- Lênin trong việc
giải quyết vấn đề
tôn giáo.

Nội dung 6
Chương 9.
Chủ nghĩa xã
hội: hiện thực
và triển vọng

X.B.1 Hiểu được
tính chất phức tạp
trong quá trình phát
triển của chủ nghĩa
xã hội hiện thực.

X.C.1 Đánh giá
được những thành
tựu và hạn chế
trong quá trình xây
dựng chủ nghĩa xã
hội ở Việt Nam.

X.B.2 Phân tích
những cơ sở cho X.C.2 Thấy rõ được
triển vọng của chủ sự sáng tạo của
nghĩa xã hội.
Đảng Cộng sản
Việt Nam trong quá
trình đổi mới đất
nước.
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4. Tóm tắt nội dung học phần
Học phần những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác- Lênin 2 cung cấp
cho người học:
Những nguyên lý cơ bản nhất của chủ nghĩa Mác - Lênin về phương thức
sản xuất tư bản chủ nghĩa qua việc nghiên cứu 3 học thuyết kinh tế: học thuyết về
giá trị, học thuyết về giá trị thặng dư và chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước. Các
học thuyết này không chỉ làm rõ những quy luật kinh tế chủ yếu chi phối sự vận
động của nền kinh tế thị trường, của nền sản xuất tư bản chủ nghĩa mà còn chỉ ra
tính tất yếu của sự sụp đổ chủ nghĩa tư bản và sự thắng lợi của chủ nghĩa xã hội.
Trên cơ sở đó làm rõ những cơ sở lý luận cơ bản, trực tiếp dẫn đến sự ra đời và
những nội dung chủ yếu của học thuyết Mác- Lênin về chủ nghĩa xã hội.
5. Nội dung chi tiết học phần
PHẦN II: HỌC THUYẾT KINH TẾ CỦA CHỦ NGHĨA MÁC –
LÊNIN VỀ PHƯƠNG THỨC SẢN XUẤT TƯ BẢN CHỦ NGHĨA
Nội dung 1
Chương 4. Học thuyết giá trị
5.1 Kinh tế hàng hóa
5.1.1 Khái lược lịch sử hình thành, phát triển của kinh tế hàng hóa
5.1.2 Những đặc trưng chủ yếu của kinh tế hàng hóa
5.1.3 Điều kiện ra đời của kinh tế hàng hóa
5.2 Hàng hóa
5.2.1 Hàng hóa và hai thuộc tính của hàng hóa
5.2.1.1 Khái niệm hàng hóa
5.2.1.2 Hai thuộc tính của hàng hóa
5.2.1.3 Mối quan hệ giữa hai thuộc tính của hàng hóa
5.2.2 Tính chất hai mặt của lao động sản xuất hàng hóa
5.2.2.1 Lao động cụ thể
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5.2.2.2 Lao động trừu tượng
5.2.3 Lượng giá trị hàng hóa và các nhân tố ảnh hưởng đến lượng giá trị
hàng hóa
5.2.3.1 Lượng giá trị hàng hóa
5.2.3.2 Các nhân tố ảnh hưởng đến lượng giá trị của hàng hóa
5.3 Tiền tệ
5.3.1 Nguồn gốc và bản chất của tiền tệ
5.3.1.1 Các hình thái giá trị
5.3.1.2 Bản chất của tiền tệ
5.3.2 Chức năng của tiền tệ
5.3.2.1 Thước đo giá trị
5.3.2.2 Phương tiện lưu thông
5.3.2.3 Phương tiện thanh toán
5.3.2.4 Phương tiện cất trữ
5.3.2.4 Tiền tệ thế giới
5.4 Quy luật giá trị
5.4.1 Nội dung của quy luật giá trị
5.4.2 Tác dụng của quy luật giá trị
5.4.2.1 Điều tiết sản xuất và lưu thông hàng hóa
5.4.2.2 Kích thích cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất
5.4.2.3 Phân hóa những người sản xuất hàng hóa
5.5. Những ưu thế và các khuyết tật chủ yếu của kinh tế hàng hóa so với
kinh tế tự nhiên
5.5.1 Ưu thế của kinh tế hàng hóa
5.5.2. Khuyết tật của kinh tế hàng hóa
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Nội dung 2
Chương 5. Học thuyết giá trị thặng dư
6.1 Sự chuyển hóa của tiền tệ thành tư bản
6.1.1 Công thức chung của tư bản
6.1.2 Mâu thuẫn của công thức chung của tư bản
6.1.3 Hàng hóa sức lao động và tiền công trong chủ nghĩa tư bản
6.1.3.1 Hàng hóa sức lao động
6.1.3.2 Tiền công trong chủ nghĩa tư bản
6.2 Quá trình sản xuất ra giá trị thặng dư
6.2.1 Đặc điểm của quá trình sản xuất giá trị thặng dư
6.2.2 Sự hình thành giá trị thặng dư
6.2.3 Tỷ suất giá trị thặng dư và khối lượng giá trị thặng dư
6.2.3.1 Tỷ suất giá trị thặng dư
6.2.3.2 Khối lượng giá trị thặng dư
6.2.4 Tư bản bất biến và tư bản khả biến
6.2.4.1 Tư bản bất biến
6.2.4.2 Tư bản khả biến
6.2.5 Hai phương pháp sản xuất giá trị thặng dư
6.2.5.1 Sản xuất giá trị thặng dư tuyệt đối
6.2.5.2 Sản xuất giá trị thặng dư tương đối
6.2.6 Sản xuất ra giá trị thặng dư – quy luật kinh tế tuyệt đối của chủ nghĩa
tư bản
6.3 Tích lũy tư bản
6.3.1 Thực chất và động cơ của tích lũy tư bản
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6.3.2 Tích tụ và tập trung tư bản
6.3.3 Quy luật chung của tích lũy tư bản
6.4 Quá trình lưu thông của tư bản
6.4.1 Tuần hoàn của tư bản
6.4.2 Chu chuyển của tư bản
6.4.3 Tư bản cố định và tư bản lưu động
6.5 Quá trình phân phối giá trị thặng dư
6.5.1 Quá trình hình thành tỷ suất lợi nhuận bình quân
6.5.1.1 Một số khái niệm cơ bản
6.5.1.2 Cạnh tranh giữa các ngành và sự hình thành tỷ suất lợi nhuận bình
quân
6.5.2. Tư bản thương nghiệp và lợi nhuận thương nghiệp
6.5.2.1 Tư bản thương nghiệp
6.5.2.2 Lợi nhuận thương nghiệp
6.5.2.3 Chi phí lưu thông
6.5.3 Tư bản cho vay và lợi tức
6.5.3.1 Tư bản cho vay
6.5.3.2 Lợi tức cho vay
6.5.3.3 Các hình thức của tư bản cho vay
6.5.4 Tư bản kinh doanh nông nghiệp và địa tô tư bản chủ nghĩa
6.5.4.1 Đặc điểm của quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa trong nông nghiệp
6.5.4.2 Bản chất của địa tô
6.5.4.3 Các hình thức của địa tô
Nội dung 3
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Chương 6. Học thuyết về chủ nghĩa tư bản độc quyền và chủ nghĩa tư
bản độc quyền nhà nước
7.1 Chủ nghĩa tư bản độc quyền
7.1.1 Bước chuyển từ chủ nghĩa tư bản tự do cạnh tranh sang chủ nghĩa tư
bản độc quyền
7.1.2 Năm đặc điểm kinh tế cơ bản của chủ nghĩa tư bản độc quyền
7.1.2.1 Tập trung sản xuất và các tổ chức độc quyền
7.1.2.2 Tư bản tài chính và bọn đầu sỏ tài chính
7.1.2.3 Xuất khẩu tư bản
7.1.2.4 Sự phân chia thế giới về kinh tế giữa các tổ chức độc quyền
7.1.2.5 Sự phân chia thế giới về lãnh thổ giữa các cường quốc đế quốc
7.1.3 Sự hoạt động của quy luật giá trị và quy luật giá trị thặng dư trong
giai đoạn chủ nghĩa tư bản độc quyền
7.1.3.1 Hoạt động của quy luật giá trị
7.1.3.2 Hoạt động của quy luật giá trị thặng dư
7.2 Chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước
7.2.1 Bản chất và nguyên nhân hình thành chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà
nước
7.2.1.1 Bản chất của chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước
7.2.1.2 Nguyên nhân hình thành chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước
7.2.2 Những biểu hiện của chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước
7.2.2.1 Sự kết hợp về con người giữa các tổ chức độc quyền và nhà nước tư
sản
7.2.2.2 Sự hình thành và phát triển của sở hữu nhà nước
7.2.2.3 Sự can thiệp của nhà nước vào các quá trình kinh tế
7.3 Đánh giá chung về vai trò và giới hạn lịch sử của chủ nghĩa tư bản
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7.3.1 Vai trò của chủ nghĩa tư bản
7.3.2 Giới hạn lịch sử của chủ nghĩa tư bản
PHẦN III. LÝ LUẬN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC-LÊNIN VỀ CHỦ
NGHĨA XÃ HỘI
Nội dung 4
Chương 7. Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân và cách mạng xã hội
chủ nghĩa
8.1 Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân
8.1.1 Giai cấp công nhân và sứ mệnh lịch sử của nó
8.1.1.1 Khái niệm giai cấp công nhân
8.1.1.2 Nội dung và đặc điểm sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân
8.1.2 Điều kiện khách quan quy định sứ mệnh lịch sử của giai cấp công
nhân
8.1.2.1 Địa vị kinh tế - xã hội của giai cấp công nhân
8.1.2.2 Đặc điểm chính trị - xã hội của giai cấp công nhân
8.1.3 Vai trò của Đảng Cộng sản trong quá trình thực hiện sứ mệnh lịch sử
của giai cấp công nhân
8.1.3.1 Tính tất yếu và quy luật hình thành, phát triển chính đảng của giai
cấp công nhân
8.1.3.2 Mối quan hệ giữa Đảng Cộng sản với giai cấp công nhân
8.2 Cách mạng xã hội chủ nghĩa
8.2.1 Cách mạng xã hội chủ nghĩa và nguyên nhân của nó
8.2.1.1 Khái niệm cách mạng xã hội chủ nghĩa
8.2.1.2 Nguyên nhân của cách mạng xã hội chủ nghĩa
8.2.2 Mục tiêu, nội dung và động lực của cách mạng xã hội chủ nghĩa
8.2.2.1 Mục tiêu của cách mạng xã hội chủ nghĩa
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8.2.2.2 Động lực của cách mạng xã hội chủ nghĩa
8.2.2.3 Nội dung của cách mạng xã hội chủ nghĩa
8.2.3 Liên minh giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân trong cách
mạng xã hội chủ nghĩa
8.2.3.1 Tính tất yếu của liên minh giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông
dân
8.2.3.2 Nội dung và nguyên tắc cơ bản của liên minh giữa giai cấp công
nhân với giai cấp nông dân
8.3 Hình thái kinh tế xã hội cộng sản chủ nghĩa
8.3.1 Xu hướng tất yếu của sự ra đời hình thái kinh tế-xã hội cộng sản chủ
nghĩa
8.3.2 Các giai đoạn phát triển của hình thái kinh tế- xã hội cộng sản chủ
nghĩa
8.3.2.1 Thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội
8.3.2.2 Chủ nghĩa xã hội – giai đoạn thấp của hình thái kinh tế xã hội cộng
sản chủ nghĩa
8.3.2.3 Chủ nghĩa cộng sản – giai đoạn cao của hình thái kinh tế - xã hội
cộng sản chủ nghĩa
Nội dung 5
Chương 8. Những vấn đề chính trị-xã hội có tính quy luật trong tiến
trình cách mạng xã hội chủ nghĩa
9.1 Xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa và nhà nước xã hội chủ
nghĩa
9.1.1 Xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa
9.1.1.1 Khái niệm dân chủ và nền dân chủ
9.1.1.2 Tính tất yếu của việc xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa
9.1.1.3 Những đặc trưng của nền dân chủ xã hội chủ nghĩa
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9.1.2 Xây dựng nhà nước xã hội chủ nghĩa
9.1.2.1 Khái niệm nhà nước xã hội chủ nghĩa
9.1.2.2 Tính tất yếu của việc xây dựng nhà nước xã hội chủ nghĩa
9.1.2.3 Đặc trưng và chức năng, nhiệm vụ của nhà nước xã hội chủ nghĩa
9.2 Xây dựng nền văn hóa xã hội chủ nghĩa
9.2.1 Khái niệm nền văn hóa xã hội chủ nghĩa
9.2.1.1 Khái niệm văn hóa, nền văn hóa và nền văn hóa xã hội chủ nghĩa
9.2.1.2 Tính tất yếu của việc xây dựng nền văn hóa xã hội chủ nghĩa
9.2.1.3 Đặc trưng của nền văn hóa xã hội chủ nghĩa
9.2.2 Nội dung và phương thức xây dựng nền văn hóa xã hội chủ nghĩa
9.2.2.1 Nội dung và tính chất cơ bản của nền văn hóa xã hội chủ nghĩa
9.2.2.2 Xây dựng gia đình văn hóa
9.2.2.3 Phương thức xây dựng nền văn hóa xã hội chủ nghĩa
9.3 Giải quyết vấn đề dân tộc và tôn giáo
9.3.1 Giải quyết vấn đề dân tộc và nguyên tắc cơ bản của chủ nghĩa Mác Lênin trong việc giải quyết vấn đề dân tộc
9.3.1.1 Khái niệm dân tộc, hai xu hướng của phong trào dân tộc
9.3.1.2 Nguyên tắc cơ bản của chủ nghĩa Mác– Lênin trong việc giải quyết
vấn đề dân tộc
9.3.2 Vấn đề tôn giáo và nguyên tắc cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin
trong việc giải quyết vấn đề tôn giáo
9.3.2.1 Khái niệm tôn giáo và nguyên nhân tồn tại của tôn giáo trong tiến
trình xây dựng chủ nghĩa xã hội
9.3.2.2 Nguyên tắc cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin trong việc giải quyết
vấn đề tôn giáo
Nội dung 6
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Chương 9. Chủ nghĩa xã hội: hiện thực và triển vọng
10.1 Chủ nghĩa xã hội hiện thực
10.1.1 Cách mạng Tháng Mười Nga và mô hình chủ nghĩa xã hội hiện thực
đầu tiên trên thế giới
10.1.1.1 Cách mạng Tháng Mười Nga (1917)
10.1.1.2 Mô hình chủ nghĩa xã hội đầu tiên trên thế giới
10.1.2 Sự ra đời của hệ thống các nước xã hội chủ nghĩa và những thành
tựu của nó
10.1.2.1 Sự ra đời và phát triển của hệ thống các nước xã hội chủ nghĩa thế
giới
10.1.2.2 Những thành tựu của chủ nghĩa xã hội hiện thực
10.2 Sự khủng hoảng, sụp đổ của mô hình chủ nghĩa xã hội Xô viết và
nguyên nhân của nó
10.2.1 Sự khủng hoảng và sự sụp đổ của mô hình chủ nghĩa xã hội Xô Viết
10.2.1.1 Sự khủng hoảng của mô hình chủ nghĩa xã hội Xô viết
10.2.1.2 Sự sụp đổ của chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên xô và các nước Đông
Âu
10.2.2 Nguyên nhân dẫn đến sự khủng hoảng và sụp đổ của mô hình chủ
nghĩa xã hội Xô viết
10.2.2.1 Nguyên nhân sâu xa dẫn đến sự khủng hoảng và sụp đổ của mô
hình chủ nghĩa xã hội Xô Viết
10.2.2.2 Nguyên nhân chủ yếu và trực tiếp dẫn đến sự khủng hoảng và sụp
đổ của mô hình chủ nghĩa xã hội Xô Viết
10.3 Triển vọng của chủ nghĩa xã hội
10.3.1 Chủ nghĩa tư bản - không phải là tương lai của xã hội loài người
10.3.2 Chủ nghĩa xã hội - tương lai của xã hội loài người
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10.3.2.1 Liên xô và các nước Đông Âu sụp đổ không có nghĩa là sự cáo
chung của chủ nghĩa xã hội
10.3.2.2 Thành tựu trong cải cách, mở cửa, đổi mới ở các nước xã hội chủ
nghĩa
10.3.2.3 Sự xuất hiện những nhân tố mới của xu hướng đi lên chủ nghĩa xã
hội ở một số quốc gia trong thế giới đương đại
6. Tài liệu
6.1 Phần II
6.1.1 Tài liệu bắt buộc
1. Bộ Giáo dục và Đào tạo (2009), Giáo trình Những nguyên lý cơ bản của
chủ nghĩa Mác - Lênin, Nxb CTQG HN.
2. Bộ Giáo dục và Đào tạo (2006), Giáo trình kinh tế chính trị Mác - Lênin
(dùng cho các khối ngành kinh tế - Quản trị kinh doanh trong các trường đại học,
cao đẳng), Nxb CTQG HN.
3. Đại học Quốc gia Hà Nội (2009), Đề cương học phần Những nguyên lý
cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin (soạn theo học chế tín chỉ).
6.1.2 Tài liệu tham khảo
4. Mai Ngọc Cường (2001), Chủ nghĩa tư bản ở các nước chậm phát triểnMâu thuẫn và triển vọng, Nxb CTQG HN, (tr.76 - 100).
5. Đỗ Lộc Diệp, Đào Duy Quát, Lê Văn Sang (đồng chủ biên) (2003), Chủ
nghĩa tư bản đầu thế kỷ XXI, Nxb KHXH, HN, (tr.15 - 165).
6. Lê Quý Độ (chủ biên) (2004), Trật tự kinh tế quốc tế 20 năm đầu thế kỷ
XXI, Nxb Thế giới, HN, (tr. 45 -137).
7. V.I Lênin (2005), “Chủ nghĩa đế quốc - giai đoạn tột cùng của chủ nghĩa
tư bản”, V.I. Lênin toàn tập, tập 27, Nxb CTQG, HN. tr.395-431, tr.485-492,
tr.532-541.
8. C.Mác và Ph.Ăngghen (1993, 1994), C.Mác và Ph.Ăngghen toàn tập,
“Tư bản”,tập 23 (tr.72, tr.116, tr.137), 24 (tr.723-724), 25 ( tr.74, tr.550-552,
tr.667-668), Nxb CTQG, HN.
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9. Michel Beaud (2002), Lịch sử chủ nghĩa tư bản từ 1500 đến 2000, Nxb
Thế giới, HN, (tr.41- 52; tr.153 - 198; tr.381 - 408).
6.2 Phần III
6.2.1 Tài liệu bắt buộc
1. Bộ Giáo dục và Đào tạo (2009), Giáo trình Những nguyên lý cơ bản của
chủ nghĩa Mác - Lênin, Nxb CTQG HN.
2. Bộ Giáo dục và Đào tạo (2008), Giáo trình Chủ nghĩa xã hội khoa học,
Nxb CTQG HN.
3. Đại học Quốc gia Hà Nội (2009), Đề cương học phần Những nguyên lý
cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin (soạn theo học chế tín chỉ)
6.2.2 Tài liệu tham khảo
4. C.Mác và Ph.Ăngghen (1995), “Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản”, C.Mác
và Ph.Ăngghen toàn tập, tập 4, Nxb CTQG HN, tr.595-643.
5. C.Mác (1995), “Phê phán cương lĩnh Gôta”, C.Mác và Ph.Ăngghen toàn
tập, tập 19, Nxb CTQG HN, tr.21-53.
6. V.I. Lênin (1980), “Hai sách lược của Đảng dân chủ - xã hội trong cách
mạng dân chủ”, V.I. Lênin toàn tập, tập 11, Nxb Tiến bộ, M, tr.1- 168.
7. V.I. Lênin (1980), “Nhà nước và cách mạng”, V.I. Lênin toàn tập, tập 33,
Nxb Tiến bộ, M, tr. 1-147.
8. V.I. Lênin (1980), “Về quyền dân tộc tự quyết”, V.I. Lênin toàn tập, tập
25, Nxb Tiến bộ, M, tr.299-376.
9. V.I. Lênin (1980), “Chủ nghĩa xã hội và tôn giáo”, V.I. Lênin toàn tập,
tập 12, Nxb Tiến bộ, M, tr.169-175.
10. Tiêu Phong (2004), Hai chủ nghĩa một trăm năm, Nxb CTQG HN,
tr.55-214.
7. Hình thức tổ chức dạy học
7.1 Lịch trình chung
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Hình thức tổ chức dạy học
Lên lớp

Nội dung

Phần 2

Tự học

Kiểm tra,
đánh giá

Lý
thuyết

Thảo
luận

Xác định

Nội dung 5

5

1

1

7

Nội dung 6

7

2

1

10

Nội dung 7

4

1

1

6

Kết thúc

Phần 3

Tổng

1

1

Nội dung 8

7

2

0

9

Nội dung 9

5

2

2

9

Nội dung
10

2

2

Kết thúc
Tổng

30

8

5

1

1

2
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7.2 Lịch trình cụ thể
Tuần 1

Nội dung 5

Chương 4. Học thuyết giá trị
Hình thức Thời gian,
tổ chức
địa điểm
dạy học
Lý thuyết
3 giờ

Giảng
đường

Nội dung chính
1. Kinh tế hàng hóa
2. Hàng hóa

Yêu cầu sinh viên
chuẩn bị
1.Đọc tài liệu số 1
(Phần II, tr.192-210)
2. Đọc tài liệu số 2
(Phần II, tr.53-63)
3. Đọc tài liệu số 8
(Phần II, tập 23, tr.72,
tr.116, tr.137)

Kiểm tra,
đánh giá
Tư vấn

Kiểm tra các tài liệu phục
vụ cho học phần kinh tế
chính trị
Chương 4
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Ghi
chú

Tuần 2

Nội dung 5

Chương 4. Học thuyết giá trị
Hình thức Thời gian,
tổ chức
địa điểm
dạy học
Lý thuyết
2 giờ

Nội dung chính

3. Tiền tệ

Giảng
đường

Yêu cầu sinh viên

Ghi

chuẩn bị

chú

1. Đọc tài liệu số 1
(Phần II, tr.210-253)

4. Quy luật giá trị
5. Những ưu thế và khuyết
tật chủ yếu của kinh tế

2. Đọc tài liệu số 2
(Phần II, tr.72-74)

hàng hoá so với kinh tế tự 3. Đọc tài liệu số 8
nhiên

(Phần

II,

tập

23,

tr.751-763)
Tự học

Nội dung chủ yếu của Học Chuẩn bị dàn ý trả lời
thuyết giá trị.

xác định

các câu hỏi về các nội
dung của Học thuyết

1 giờ

giá trị.

Kiểm tra,

Kiểm tra sinh viên chuẩn bị

đánh giá

bài trước khi lên lớp

Tư vấn

Chương 4
Tuần 3

Nội dung 6

Chương 5. Học thuyết giá trị thặng dư
Hình thức Thời gian,
tổ chức
địa điểm
dạy học
Lý thuyết
2 giờ

Nội dung chính

Yêu cầu sinh viên

Ghi

chuẩn bị

chú

Giảng

1. Sự chuyển hóa của tiền 1. Đọc tài liệu số 1

đường

tệ thành tư bản

(Phần II, tr.269-298)

2. Quá trình sản xuất ra giá 2. Đọc tài liệu số 2
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trị thặng dư

(Phần II, tr.83-106)
3. Đọc tài liệu số 8
(Phần

II,

tập

23,

tr.249-251; 291-295)
Thảo luận
1 giờ

Giảng

Học thuyết giá trị của C. 1. Sinh viên thảo luận

đường

Mác

theo nhóm
2. Chuẩn bị các câu
hỏi thảo luận

Kiểm tra,

Kiểm tra sinh viên chuẩn bị

đánh giá

bài trước khi lên lớp

Tư vấn

Chương 5
Tuần 4

Nội dung 6

Chương 5. Học thuyết giá trị thặng dư
Hình thức Thời gian,
tổ chức
địa điểm
dạy học

Nội dung chính

1. Tích lũy tư bản
Lý thuyết
2 giờ

Yêu cầu sinh viên

Ghi

chuẩn bị

chú

1. Đọc tài liệu số 1

Giảng

2. Quá trình lưu thông của

đường

tư bản

(Phần II, tr.298-315)
2. Đọc tài liệu số 2
(Phần II, tr.111-121)
3. Đọc tài liệu số 8
(Phần

II,

tập

24,

tr.723-724)
4. Đọc tài liệu số 9
(Phần II, tr.153-198)
Tự học

ở nhà

1. Lịch sử hình thành,

Chuẩn bị các câu hỏi

phát triển của chủ nghĩa

về Học thuyết giá trị
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xác định

thặng dư

tư bản
2. Bản chất kinh tế của chủ

1 giờ

nghĩa tư bản

Kiểm tra,

Kiểm tra sinh viên chuẩn bị

đánh giá

bài trước khi lên lớp

Tư vấn

Chương 5, 6
Tuần 5

Nội dung 6

Chương 5. Học thuyết giá trị thặng dư
Hình
thức tổ

Thời gian,

chức dạy

địa điểm

Nội dung chính

Yêu cầu sinh viên

Ghi

chuẩn bị

chú

học
Lý thuyết
2 giờ

Giảng

1. Quá trình phân phối giá 1. Đọc tài liệu số 1

đường

trị thặng dư

(Phần II, tr.316-329)

- Quá trình hình thành tỷ 2. Đọc tài liệu số 2
suất lợi nhuận bình quân

(Phần II, tr.157-200)

- Tư bản thương nghiệp và 3. Đọc tài liệu số 8
lợi nhuận thương nghiệp
- Tư bản cho vay và lợi
tức.
Thảo luận
1 giờ

(Phần II, tập 25, tr.74,
tr.550-552,

tr.667-

668)

Học thuyết giá trị thặng dư Chuẩn bị các câu hỏi
của C.Mác

về Học thuyết giá trị
thặng dư

Kiểm tra,

Kiểm tra sinh viên chuẩn bị

đánh giá

bài trước khi lên lớp

Tư vấn

Chương 5, 6
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Tuần 6

Nội dung 6. Chương 5. Học thuyết giá trị thặng dư
Nội dung 7. Chương 6. Học thuyết về chủ nghĩa tư bản độc

quyền và chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước
Hình
thức tổ

Thời gian,

chức dạy

địa điểm

Nội dung chính

Yêu cầu sinh viên

Ghi

chuẩn bị

chú

học
Lý thuyết
2 giờ

Giảng

1. Tư bản kinh doanh nông 1. Đọc tài liệu số 1

đường

nghiệp và địa tô tư bản chủ (Phần II, tr.315-329)
nghĩa

2. Đọc tài liệu số 2

2. Chủ nghĩa tư bản độc (Phần II, tr.201-214)
quyền

3. Đọc tài liệu số 4
(Phần II, tr.76-100)
4. Đọc tài liệu số 7
(Phần II, tr.395-431;
tr.485-492)

Thảo luận

Học thuyết giá trị thặng dư Chuẩn bị đề cương
của C.Mác

1 giờ

các câu hỏi thảo luận

Kiểm tra,

Kiểm tra sinh viên chuẩn bị

đánh giá

bài trước khi lên lớp

Tư vấn

Chương 5, 6, 7.

Tuần 7

Nội dung 7

Chương 6. Học thuyết về chủ nghĩa tư bản độc quyền và chủ nghĩa tư bản
độc quyền nhà nước
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Hình
thức tổ
chức dạy
học
Lý thuyết
2 giờ

Thời
gian,

Nội dung chính

Yêu cầu sinh viên
chuẩn bị

Ghi
chú

địa điểm
Giảng
đường

1. Chủ nghĩa tư bản độc 1.Đọc tài liệu số 1
quyền
(Phần II, tr.330-340)
2. Chủ nghĩa tư bản độc 2. Đọc tài liệu số 2
quyền nhà nước
(Phần II, tr.214-233)
3. Đọc tài liệu số 5
(Phần II, tr.15-165)
4. Đọc tài liệu số 7
(Phần II, tr.532-541)

Tự học

Những biểu hiện mới của 1. Đọc tài liệu số 1
chủ nghĩa tư bản hiện nay
(Phần II, tr.340-350)

xác định

2. Đọc tài liệu số 2
(Phần II, tr.233-240)

1 giờ

3. Đọc tài liệu số 9
(Phần II, tr.395-431)
4. Đọc vở ghi bài
giảng.
Chuẩn bị câu hỏi thảo
luận.
Kiểm tra,
đánh giá

Kiểm tra sinh viên chuẩn bị
bài trước khi lên lớp

Tư vấn

Chương 5, 6, 7
Tuần 8

Nội dung 7

Chương 6. Học thuyết về chủ nghĩa tư bản độc quyền và chủ nghĩa tư bản
độc quyền nhà nước
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Hình
thức tổ
chức dạy
học
Lý thuyết
1 giờ

Thời
gian,

Nội dung chính

Yêu cầu sinh viên
chuẩn bị

Ghi
chú

địa điểm
Giảng
đường

1. Đánh giá chung về vai trò 1. Đọc tài liệu số 1
và giới hạn lịch sử của chủ (Phần II, tr.350-357)
nghĩa tư bản
2. Đọc tài liệu số 6
(Phần II, tr.45-137)
3. Đọc tài liệu số 9
(Phần II, tr.381-408)

Thảo luận

Học thuyết về chủ nghĩa tư Chuẩn bị đề cương
bản độc quyền và chủ nghĩa các câu hỏi thảo luận
tư bản độc quyền nhà nước

1 giờ
Kiểm tra

Học thuyết kinh tế của chủ Chuẩn bị giấy kiểm
nghĩa Mác – Lênin và tra
phương thức sản xuất tư bản
chủ nghĩa (Chương 4, 5, 6)

Phần 2
1 giờ
Tư vấn

Chương 5, 6, 7

Tuần 9

Nội dung 8

Chương 7. Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân và cách mạng xã hội
chủ nghĩa
Hình
thức tổ Thời gian,
chức dạy địa điểm
học
Lý thuyết
3 giờ

Giảng
đường

Nội dung chính

Yêu cầu sinh viên
chuẩn bị

1. Sứ mệnh lịch sử của giai 1. Đọc tài liệu số 1
cấp công nhân
(Phần III, tr. 164-172;
361-388)
2. Cách mạng xã hội chủ
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Ghi
chú

nghĩa

2. Đọc tài liệu số 2
(phần III, tr.56-104)
3. Tài liệu số 4 (Phần
III, tr.595-628)
4. Đọc tài liệu số 5
(Phần III)

Kiểm tra,
đánh giá

Kiểm tra sinh viên đọc bài Trình bày tóm tắt nội
trước khi lên lớp
dung những tài liệu đã
đọc

Tư vấn

Chương 7
Tuần 10

Nội dung 8

Chương 7. Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân và cách mạng xã hội
chủ nghĩa
Hình
thức tổ Thời gian,
chức dạy địa điểm
học
Lý thuyết
3 giờ

Giảng
đường

Yêu cầu sinh viên
Nội dung chính
chuẩn bị
1. Cách mạng xã hội chủ 1.1. Đọc tài liệu số 1
nghĩa (tiếp theo)
(Phần III, tr.172-175;
tr.388-419)
2. Hình thái kinh tế - xã hội
cộng sản chủ nghĩa
2. Đọc tài liệu số 2
(Phần III, tr.75-104;
tr.132-153)
3. Tài liệu số 6, 7
(Phần III)

Kiểm tra,
đánh giá

Tư vấn

Kiểm tra sinh viên đọc tài Ghi chép nội dung tài
liệu trước khi lên lớp
liệu ra giấy để nộp cho
giảng viên
Chương 7
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Ghi
chú

Tuần 11

Nội dung 8

Chương 7. Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân và cách mạng xã hội
chủ nghĩa
Hình thức
tổ chức
dạy học
Lý thuyết

Thời
gian,

chuẩn bị

địa điểm
Giảng
đường

1 giờ

Yêu cầu sinh viên
Nội dung chính

1. Hình thái kinh tế - xã
hội cộng sản chủ nghĩa

1. Đọc tài liệu số 1
(Phần III, tr.378- 419)
2. Đọc tài liệu số 2
(Phần III, tr.132-153;
tr.179-200).
3. Đọc tài liệu số 5
(Phần III)
4. Đọc tài liệu số 6
(Phần III)

Thảo luận
2 giờ

Kiểm tra,
đánh giá

1. So sánh giai cấp công 1. Các nhóm chuẩn bị
nhân hiện nay với giai cấp đề cương đề tài thảo
công nhân trong lý luận luận.
của chủ nghĩa Mác - Lênin
2. Cử đại diện của nhóm
2. Từ nội dung, mục tiêu thuyết trình.
và động lực của cách mạng
3. Chuẩn bị câu hỏi
xã hội chủ nghĩa, chỉ ra sự
thảo luận
khác biệt của nó với các
cuộc cách mạng xã hội
trước
Kiểm tra sinh viên đọc bài Viết tóm tắt nội dung
trước khi lên lớp
những tài liệu đọc

Tư vấn

Nội dung chương 7
Tuần 12

Nội dung 9
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Ghi
chú

Chương 8. Những vấn đề chính trị - xã hội có tính quy luật trong tiến trình
cách mạng xã hội chủ nghĩa
Hình thức
tổ chức
dạy học

Thời
gian,

Nội dung chính

địa điểm

Lý thuyết

Yêu cầu sinh viên
chuẩn bị

Ghi
chú

1. Xây dựng nền dân chủ 1. Đọc tài liệu số 1
xã hội chủ nghĩa và nhà (Phần III, tr.420-436;
nước xã hội chủ nghĩa
tr.454-466)

3 giờ

2. Vấn đề dân tộc và tôn 2. Đọc tài liệu số 2
giáo trong tiến trình xây (Phần III, tr.154-178;
dựng chủ nghĩa xã hội
tr.201-222)
3. Đọc tài liệu số 7
(Phần III)
Kiểm tra,
đánh giá

Kiểm tra sinh viên đọc bài Ghi chép nội dung tài
trước khi lên lớp
liệu ra giấy để nộp cho
giảng viên.

Tư vấn

Nội dung chương 7
Tuần 13

Nội dung 9

Chương 8. Những vấn đề chính trị - xã hội có tính quy luật trong tiến trình
cách mạng xã hội chủ nghĩa
Thời
Hình
gian,
thức tổ
chức dạy
địa điểm
học
Lý thuyết
2 giờ

Giảng
đường

Nội dung chính

Yêu cầu sinh viên
chuẩn bị

Vấn đề dân tộc và tôn giáo 1. Đọc tài liệu số 1
trong tiến trình xây dựng (Phần III, tr.454-466)
chủ nghĩa xã hội (tiếp theo)
2. Đọc tài liệu số 2
(Phần III, tr.201-224)
3. Đọc tài liệu số 8, 9
(Phần III)
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Ghi chú

Thảo luận
1 giờ

Giảng
đường

Kiểm tra,

1. So sánh dân chủ xã hội 1. Chuẩn bị nội dung
chủ nghĩa với các hình thức đề tài thảo luận
dân chủ trong lịch sử
2. Chuẩn bị câu hỏi
2. So sánh nhà nước xã hội thảo luận
chủ nghĩa với các nhà nước
trong lịch sử

đánh giá

Kiểm tra sinh viên chuẩn bị Ghi chép nội dung
bài trước khi lên lớp
cơ bản của các tài
liệu đọc và nộp cho
giảng viên

Tư vấn

1. Nội dung chương 8,9
2. Chuẩn bị thảo luận cho
tuần sau

Tuần 14

Nội dung 9

Chương 8. Những vấn đề chính trị - xã hội có tính
trình cách mạng xã hội chủ nghĩa
Thời
Hình
gian,
thức tổ
chức dạy
địa điểm
học
Thảo luận
1 giờ

Giảng
đường

Nội dung chính

1. Tìm hiểu những
nguyên tắc giải quyết vấn
đề dân tộc trong tiến trình
xây dựng chủ nghĩa xã
hội trong cuốn “Về quyền
dân tộc tự quyết” của V.I
Lênin (tài liệu số 8, Phần
III)
2. Tìm hiểu những
nguyên tắc giải quyết vấn
đề tôn giáo trong tiến
trình xây dựng chủ nghĩa
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quy luật trong tiến

Yêu cầu sinh viên
chuẩn bị

1. Đọc tài liệu số 7, 8
(Phần III)
2. Chuẩn bị nội dung
đề tài thảo luận
3. Chuẩn bị câu hỏi
thảo luận

Ghi chú

xã hội trong bài viết “Chủ
nghĩa xã hội và tôn giáo”
của V.I Lênin (tài liệu số
9, Phần III)
Tự học

Ở nhà

Xây dựng nền văn hóa xã 1. Đọc tài liệu số 1
hội chủ nghĩa
(Phần III, tr.436-454)

xác định

2. Đọc tài liệu số 2
(Phần III, tr. 245266)

2 giờ

Kiểm tra,

Kiểm tra sinh viên chuẩn bị Chuẩn bị đề cương
bài trước khi lên lớp
thảo luận ra giấy

đánh giá
Tư vấn

1. Nội dung chương 8,9
Tuần 15

Nội dung 10

Chương 10. Chủ nghĩa xã hội: hiện thực và triển vọng
Thời
Hình thức
gian,
tổ chức
dạy học địa điểm
Lý thuyết
2 giờ

Giảng
đường

Nội dung chính

Yêu cầu sinh viên
chuẩn bị

1. Chủ nghĩa xã hội hiện 1. Đọc tài liệu số 1
thực
(Phần III, tr.467-491)
2. Sự khủng hoảng và sụp 2. Đọc tài liệu số 10
đổ của mô hình chủ nghĩa (Phần III)
xã hội Xô Viết
3. Triển vọng của chủ
nghĩa xã hội

Kiểm tra
Phần III
1 giờ
Tư vấn

Lý luận của chủ nghĩa Mác Ôn tập
- Lênin về chủ nghĩa xã hội
Chuẩn bị giấy thi
(Chương 8, 9, 10)
Ôn tập chương 8, 9, 10

8. Chính sách đối với học phần và yêu cầu khác của giảng viên
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Ghi chú

- Đối với sinh viên:Sinh viên được dự thi kết thúc học phần khi có đủ các
điều kiện sau:
+ Có mặt trên lớp không dưới 80% số giờ lý thuyết của học phần
+ Có đầy đủ các điểm thành phần của học phần
- Đối với giảng viên: Học phần được giảng dạy trong 1 học kỳ, mỗi tuần 2
giờ
9. Phương pháp, hình thức kiểm tra, đánh giá kết quả học tập học phần
9.1.Mục đích và trọng số kiểm tra - đánh giá
Hình thức
Kiểm tra
thường xuyên

Tính chất của nội dung
kiểm tra

Mục đích kiểm tra

Bài tập cá nhân: Mục Đánh giá khả năng nhớ và
tiêu bậc 1: Các vấn đề lý tái hiện các nội dung cơ
thuyết
bản của học phần
Thảo luận nhóm: Mục
tiêu bậc 1 và 2: Chủ yếu
về lý thuyết, bước đầu
đòi hỏi hiểu sâu

Trọng số
10%

Đánh giá kỹ năng làm việc
nhóm, khả năng trình bày,
thuyết trình một vấn đề lý
luận cơ bản

Kiểm tra giữa
kỳ (Phần 2+
Phần 3)

Mục tiêu bậc 1, 2 và 3: Đánh giá kỹ năng nghiên
Chủ yếu về lý thuyết, cứu độc lập và kĩ năng
hiểu sâu và có liên hệ trình bày
thực tế

30%

Thi kết thúc

Mục tiêu bậc 1,2 và 3: Đánh giá trình độ nhận
hiểu sâu lý thuyết, đánh thức và kỹ năng liên hệ lý
giá được giá trị của lý luận vớithực tiễn
thuyết trên cơ sở liên hệ
lý luận với thực tế

60%

Tổng:
9.2. Tiêu chí đánh giá các loại bài tập và kiểm tra đánh giá
9.2.1. Bài tập cá nhân (đánh giá mức độ đạt mục tiêu bậc 1)
Các tiêu chí đánh giá các loại bài tập này bao gồm:
- Nội dung:
+ Nắm được được nội dung cơ bản của từng chương.
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100%

+ Trình bày được đề cương sơ lược cho từng chương và toàn học phần.
+ Sử dụng các tài liệu do giảng viên hướng dẫn (có thể sử dụng thêm tài liệu
do người học tự tìm).
- Hình thức:
Trình bày sạch sẽ, văn phong trong sáng, trích dẫn hợp lý và có dẫn xuất xứ,
độ dài từ 01 đến 02 trang khổ A4/01 chương.
9.2.2. Bài tập nhóm (đánh giá mức độ đạt mục tiêu bậc 1 và 2)
Loại bài tập này được các nhóm thực hiện trước tại nhà theo sự hướng dẫn
của giảng viên. Mỗi nhóm cử 01 người/những người đại diện trình bày trên lớp
(hoặc theo sự chỉ định của giảng viên).
Bài tập nhóm được đánh giá thông qua chất lượng báo cáo kết quả nghiên
cứu của nhóm, sự trình bày của đại diện nhóm và các ý kiến tham gia thảo luận.
Báo cáo kết quả nghiên cứu của nhóm phải thực hiện theo mẫu sau:
Báo cáo kết quả nghiên cứu nhóm
Đề tài nghiên cứu: …………………………………….
1. Danh sách nhóm và các nhiệm vụ được phân công:
STT

Họ và tên

1.

Nguyễn Văn A

2.

...

Nhiệm vụ được phân
công

Ghi chú
Nhóm trưởng

...

2. Quá trình làm việc của nhóm (miêu tả các buổi họp, có thể có biên bản
kèm theo).
3. Tổng hợp kết quả làm việc nhóm.
4. Kiến nghị, đề xuất (nếu có).
Nhóm trưởng
(Kí tên)
9.2.3. Bài kiểm tra kết thúc Phần 1,2,3 (đánh giá mức độ đạt mục tiêu bậc 2
và 3). Sau khi học xong từng phần, sinh viên sẽ làm bài kiểm tra kết thúc bằng
hình thức tự luận trên lớp .
Tiêu chí đánh giá đối với bài tự luận:
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- Nội dung:
+ Tiêu chí 1: Xác định đúng vấn đề cần phải giải quyết.
+ Tiêu chí 2: Các luận cứ và luận chứng chính xác và có sức thuyết phục,
giải quyết được vấn đề, thể hiện năng lực tư duy lý luận tốt.
+ Tiêu chí 3: Có sử dụng các tài liệu, phương pháp nghiên cứu do giảng
viên hướng dẫn.
- Hình thức:
+ Tiêu chí 4: Bố cục hợp lý, trình bày sạch sẽ, văn phong trong sáng, trích
dẫn hợp lý và có dẫn xuất xứ, độ dài từ 03 đến 04 trang khổ A4.
* Biểu điểm trên cơ sở mức độ đạt 4 tiêu chí:
Điểm

Tiêu chí

9 – 10

- Đạt cả 4 tiêu chí

7–8

- Đạt 2 tiêu chí đầu.
- Tiêu chí 3: có sử dụng các tài liệu, song chưa đầy đủ, sâu sắc, chưa có
bình luận.
- Tiêu chí 4: còn mắc vài lỗi nhỏ.

5–6

- Đạt tiêu chí 1.
- Tiêu chí 2: sức thuyết phục của các luận cứ, luận chứng chưa thật cao,
vấn đề chưa được giải quyết trọn vẹn.
- Tiêu chí 3, 4: còn mắc một vài lỗi nhỏ.

Dưới
5

- Không đạt cả 4 tiêu chí.

9.2.4. Bài thi hết học phần (đánh giá mức độ đạt mục tiêu bậc 1, 2 và 3):
Tiêu chí và biểu điểm như đối với 9.2.3.
9.3. Lịch kiểm tra, lịch thi lần 1, lịch thi lại:.........................................................
KT. HIỆU TRƯỞNG

KHOA QUẢN LÝ

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

HỌC PHẦN
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NGƯỜI BIÊN SOẠN

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN

3.TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH
(Ho Chi Minh Ideology)

1. Thông tin về giảng viên
Stt

1

Họ và tên

Lại Quốc Khánh

Học hàm,
học vị

Đơn vị
ĐH
KHXH&NV

TS

Ghi chú
ĐT: 0914871733
Email: khanhlq@vnu.edu.vn
ĐT: 0979577727

2

Nguyễn Thị Thúy
Hằng

ĐH
KHXH&NV

ThS

Email:
ngthuyhangna@yahoo.com
ĐT: 0912010021

3

Phạm Quốc Thành

ĐH
KHXH&NV

ThS

Email:
thanh.pham131@gmail.com
ĐT: 0904479909

4

Trần Thị Quang Hoa

ThS

ĐH
KHXH&NV

TS

ĐH
KHXH&NV

Email:
hoalong1526@yahoo.com
ĐT: 0983115658

5

Lưu Minh Văn

Email:
nvminhvan@yahoo.com
ĐT: 0903228011

6

Vũ Thị Minh Thắng

7

Nguyễn Thị Châu
Loan

ThS

ĐH
KHXH&NV

ThS

ĐH
KHXH&NV
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Email:
thangvtm@vnu.edu.vn
ĐT: 01685765736
Email: loanntc@vnu.edu.vn

8

9

10

11

12

Đoàn Thị Minh
Oanh

Nguyễn Mạnh Hùng

Lê Thị Hồng Điệp

Nguyễn Ngọc Diệp

Đỗ Thị Ngọc Anh

TS

TT Đào tạo, ĐT: 0915340975
bồi
dưỡng
giảng viên Lí Email:
oanhdtm@vnu.edu.vn
luận chính trị

ThS

TT Đào tạo,
bồi
dưỡng ĐT: 0903200201
giảng viên Lí Email: hungnm@vnu.edu.vn
luận chính trị

ThS

TT Đào tạo,
bồi
dưỡng ĐT: 0437531100
giảng viên Lí Email: dieplth@vnu.edu.vn
luận chính trị

ThS

TT Đào tạo, ĐT: 0945375460
bồi
dưỡng
giảng viên Lí Email:
ngocdiep229@gmail.com
luận chính trị

ThS

TT Đào tạo, ĐT: 0982889560
bồi
dưỡng
giảng viên Lí Email:
dongocanh1@yahoo.com
luận chính trị

2. Thông tin chung về học phần
- Tên học phần: Tư tưởng Hồ Chí Minh
- Mã học phần: POL1001
- Số tín chỉ: 02
- Học phần: + Bắt buộc: 
+ Lựa chọn:
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- Học phần tiên quyết: Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin
2.
- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động:
+ Nghe giảng lý thuyết:

20 giờ

+ Thảo luận:

08 giờ

+ Thực tế:

02 giờ

3. Mục tiêu của học phần
3.1. Mục tiêu chung của học phần
Sau khi học xong học phần này, sinh viên sẽ:
-Về kiến thức:
+ Nắm được khái niệm, nguồn gốc, quá trình hình thành và nội dung cơ bản
của tư tưởng Hồ Chí Minh.
+ Nắm được phương pháp và phương pháp luận của Chủ tịch Hồ Chí Minh
trong việc nhận thức và giải quyết các vấn đề lí luận và thực tiễn của dân tộc và
nhân loại.
+ Hiểu được những giá trị khoa học, cách mạng, nhân văn trong cuộc đời,
sự nghiệp, tư tưởng Hồ Chí Minh.
+ Hiểu được một cách có hệ thống nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam hành
động của Đảng và cách mạng nước ta.
- Về kỹ năng:
+ Rèn luyện năng lực tư duy lí luận.
+ Có kỹ năng làm việc cá nhân và làm việc nhóm trong việc nghiên cứu,
phân tích các tác phẩm lí luận của Hồ Chí Minh và kỹ năng trình bày, thuyết trình
một số vấn đề lý luận.
+ Có kỹ năng vận dụng lí luận, phương pháp và phương pháp luận của Hồ
Chí Minh để nghiên cứu, phân tích các vấn đề chính trị, xã hội của Việt Nam và
thế giới.
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- Về thái độ:
+ Góp phần củng cố trong sinh viên lòng tin vào con đường đi lên chủ nghĩa
xã hội ở nước ta; nâng cao lòng tự hào dân tộc và tình cảm đối với Đảng, với Bác
Hồ; xác lập ý thức trách nhiệm và thái độ tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ
quốc.
+ Góp phần đào tạo sinh viên trở thành những con người có phẩm chất đạo
đức mới, có lý tưởng và phong cách sống trong sáng, có thế ứng xử đáp ứng được
yêu cầu của một xã hội đang trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội
nhập kinh tế quốc tế.
3.2. Mục tiêu chi tiết của học phần

Mục tiêu
Nội dung

Bậc 1

Bậc 2

Bậc 3

(Nhớ)

(Hiểu)

(Phân tích, đánh
giá)

I.A.1. Khái quát nội I.B.1. Khái quát về
dung và yêu cầu cơ cuộc đời, sự nghiệp
- Giới thiệu về
bản của học phần.
và tư tưởng Hồ Chí
học phần
Minh.
- Xem phim tư
liệu về Hồ Chí
Minh
Nội dung 1

Nội dung 2
Chương mở
đầu

II.A.1. Định nghĩa và II.B.1. Cốt lõi của II.C.1. Ý nghĩa của
hệ thống tư tưởng Hồ tư tưởng Hồ Chí việc học tập học
phần Tư tưởng Hồ
Minh.
Chí Minh.
Chí Minh đối với
II.A.2. Phương pháp II.B.2. Vị trí, vai trò
sinh viên.
luận và phương pháp của học phần Tư
nghiên cứu tư tưởng tưởng Hồ Chí Minh
trong hệ thống các
Hồ Chí Minh.
học phần lý luận
chính trị.
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Nội dung 3
Chương 1

Phương
III.A.1. Các cơ sở III.B.1.
hình thành tư tưởng pháp kế thừa biện
chứng của Hồ Chí
Hồ Chí Minh.
Minh đối với các
III.A.2. Nội dung tư
giá trị tư tưởng tưởng Hồ Chí Minh
văn hóa của dân tộc
trong từng thời kỳ
và nhân loại.
hình thành và phát
triển.
III.B.2. Vai trò của
phẩm chất cá nhân
của Hồ Chí Minh
đối với sự hình
thành tư tưởng của
Người.

III.C.1. Giá trị của
tư tưởng Hồ Chí
Minh đối với dân
tộc và nhân loại.

III.B.3. Sự phát
triển của tư tưởng
Hồ Chí Minh qua
các thời kỳ.
Nội dung 4
Chương 2

Nội dung 5
Chương 3

IV.B.1.
Những
đóng góp về lý luận
và thực tiễn của Hồ
Chí Minh trong
việc giải quyết vấn
IV.A.3. Các luận
đề dân tộc và cách
điểm và quan điểm cơ
mạng giải phóng
bản của Hồ Chí Minh
dân tộc.
về cách mạng giải
phóng dân tộc.

IV.C.1. Giá trị của
tư tưởng Hồ Chí
Minh về vấn đề dân
tộc và cách mạng
giải phóng dân tộc.

V.B.1. Những đóng
góp về lý luận và
thực tiễn của Hồ
Chí Minh trong
việc giải quyết vấn

V.C.1. Giá trị của
tư tưởng Hồ Chí
Minh về chủ nghĩa
xã hội và con
đường đi lên chủ

IV.A.1. Các luận
điểm và quan điểm cơ
bản của Hồ Chí Minh
về vấn đề dân tộc.

V.A.1. Các luận điểm
và quan điểm cơ bản
của Hồ Chí Minh về
chủ nghĩa xã hội ở
Việt Nam.
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IV.C.2. Ý nghĩa của
việc học tập tư
tưởng Hồ Chí Minh
về vấn đề dân tộc
và cách mạng giải
phóng dân tộc.

V.A.2. Các luận điểm
và quan điểm cơ bản
của Hồ Chí Minh về
con đường, biện pháp
quá độ lên chủ nghĩa
xã hội ở Việt Nam.

Nội dung 6
Chương 4

Nội dung 7
Chương 5

đề chủ nghĩa xã hội nghĩa xã hội ở Việt
và con đường quá Nam.
độ lên chủ nghĩa xã
V.C.2. Ý nghĩa của
hội ở Việt Nam.
việc học tập tư
tưởng Hồ Chí Minh
về chủ nghĩa xã hội
và con đường đi lên
chủ nghĩa xã hội ở
Việt Nam.

VI.A.1. Các luận
điểm và quan điểm cơ
bản của Hồ Chí Minh
về vai trò và bản chất
của Đảng Cộng sản
Việt Nam.

VI.B.1.
Những
đóng góp về lý luận
và thực tiễn của Hồ
Chí Minh đối với
sự ra đời, tồn tại và
phát triển của Đảng
Cộng sản Việt
VI.A.2. Các luận
Nam.
điểm và quan điểm cơ
bản của Hồ Chí Minh
về xây dựng Đảng
Cộng sản Việt Nam
trong sạch, vững
mạnh.

VI.C.1. Giá trị của
tư tưởng Hồ Chí
Minh về Đảng
Cộng sản Việt
Nam.

VII.A.1. Các luận
điểm và quan điểm cơ
bản của Hồ Chí Minh
về đại đoàn kết dân
tộc.

VII.C.1. Giá trị của
tư tưởng Hồ Chí
Minh về đại đoàn
kết dân tộc và đoàn
kết quốc tế.

VII.B.1.
Những
đóng góp về lý luận
và thực tiễn của Hồ
Chí Minh đối với
sự ra đời, tồn tại và
phát triển của khối
VII.A.2. Các luận
đại đoàn kết dân tộc
điểm và quan điểm cơ
và đoàn kết quốc tế.
bản của Hồ Chí Minh
về đoàn kết quốc tế.
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VI.C.2. Ý nghĩa của
việc học tập tư
tưởng Hồ Chí Minh
về Đảng Cộng sản
Việt Nam.

VII.C.2. Ý nghĩa
của việc học tập tư
tưởng Hồ Chí Minh
về đại đoàn kết dân
tộc và đoàn kết
quốc tế.

Nội dung 8
Chương 6

Nội dung 9
Chương 7

VIII.B.1.
Những
đóng góp về lý luận
và thực tiễn của Hồ
Chí Minh trong
việc giải quyết vấn
VIII.A.2. Các luận
đề dân chủ và xây
điểm và quan điểm cơ
dựng nhà nước của
bản của Hồ Chí Minh
dân, do dân, vì dân.
về xây dựng nhà nước
của dân, do dân, vì
dân.

VIII.C.1. Giá trị
của tư tưởng Hồ
Chí Minh về dân
chủ và xây dựng
nhà nước của dân,
do dân, vì dân.

IX.A.1. Các luận
điểm và quan điểm cơ
bản của Hồ Chí Minh
về văn hóa.

IX.C.1. Giá trị của
tư tưởng Hồ Chí
Minh về văn hóa,
đạo đức và xây
dựng con người
mới.

VIII.A.1. Các luận
điểm và quan điểm cơ
bản của Hồ Chí Minh
về dân chủ.

IX.B.1.
Những
đóng góp về lý luận
và thực tiễn của Hồ
Chí Minh trong lĩnh
vực văn hóa, đạo
IX.A.2. Các luận
đức và xây dựng
điểm và quan điểm cơ
con người mới.
bản của Hồ Chí Minh
về đạo đức.
IX.A.3. Các luận
điểm và quan điểm cơ
bản của Hồ Chí Minh
về xây dựng con
người mới.

X.A.1. Hệ thống luận X.B.1. Trách nhiệm
điểm, quan điểm của của thế hệ trẻ trong
Tổng hợp kiến
Hồ Chí Minh.
việc học tập, vận
thức học phần
dụng, bổ sung và
Thăm Bảo
phát triển tư tưởng
tàng Hồ Chí
Hồ Chí Minh trong
Minh
thời đại ngày nay.
Nội dung 10
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VIII.C.2. Ý nghĩa
của việc học tập tư
tưởng Hồ Chí Minh
về dân chủ và xây
dựng nhà nước của
dân, do dân, vì dân.

IX.C.2. Ý nghĩa của
việc học tập tư
tưởng Hồ Chí Minh
về văn hóa, đạo đức
và xây dựng con
người mới.

X.C.1. Cùng với
chủ nghĩa MácLênin, tư tưởng Hồ
Chí Minh là nền
tảng tư tưởng, kim
chỉ nam hành động
của Đảng và cách
mạng Việt Nam.

4. Tóm tắt nội dung học phần
Học phần cung cấp cho sinh viên những hiểu biết cơ bản về:
- Cơ sở, quá trình hình thành và phát triển của tư tưởng Hồ Chí Minh;
- Hệ thống những quan điểm toàn diện và sâu sắc về một số vấn đề cơ bản
của cách mạng Việt Nam, bao gồm vấn đề dân tộc và cách mạng giải phóng dân
tộc; chủ nghĩa xã hội và con đường quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Đảng
Cộng sản Việt Nam; đại đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế; dân chủ và xây
dựng nhà nước của dân, do dân, vì dân; đạo đức, văn hóa và xây dựng con người
mới.
- Những đóng góp về lý luận và thực tiễn của Hồ Chí Minh đối với sự
nghiệp cách mạng của dân tộc Việt Nam.
5. Nội dung chi tiết học phần
CHƯƠNG MỞ ĐẦU: ĐỐI TƯỢNG, PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ Ý
NGHĨA HỌC TẬP HỌC PHẦN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH
I. Đối tượng nghiên cứu
1. Khái niệm tư tưởng và tư tưởng Hồ Chí Minh
2. Đối tượng của học phần Tư tưởng Hồ Chí Minh
3. Mối quan hệ của học phần Tư tưởng Hồ Chí Minh với học phần Những
nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin và học phần Đường lối cách mạng
của Đảng Cộng sản Việt Nam
II. Phương pháp nghiên cứu
1. Cơ sở phương pháp luận
2. Các phương pháp cụ thể
III. Ý nghĩa của việc học tập học phần đối với sinh viên
1. Nâng cao năng lực tư duy lý luận và phương pháp công tác
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2. Bồi dưỡng phẩm chất đạo đức cách mạng và rèn luyện bản lĩnh chính trị
CHƯƠNG I: CƠ SỞ, QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN TƯ
TƯỞNG HỒ CHÍ MINH
I. Cơ sở hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh
1. Cơ sở khách quan
2. Nhân tố chủ quan
II. Quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh
1. Thời kỳ trước 1911: Hình thành tư tưởng yêu nước và chí hướng cứu
nước
2. Thời kỳ 1911-1920: Tìm thấy con đường cứu nước, giải phóng dân tộc
3. Thời kỳ 1921-1930: Hình thành cơ bản tư tưởng về cách mạng Việt Nam
4. Thời kỳ 1930-1945: Vượt qua thử thách, kiên trì giữ vững lập trường
cách mạng
5. Thời kỳ 1945-1969: Tư tưởng Hồ Chí Minh tiếp tục phát triển, hoàn thiện
III. Giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh
1. Tư tưởng Hồ Chí Minh soi sáng con đường giải phóng và phát triển dân
tộc
2. Tư tưởng Hồ Chí Minh đối với sự phát triển thế giới
CHƯƠNG II: TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ VẤN ĐỀ DÂN TỘC VÀ
CÁCH MẠNG GIẢI PHÓNG DÂN TỘC
I. Tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc
1. Vấn đề dân tộc thuộc địa
2. Mối quan hệ giữa vấn đề dân tộc và vấn đề giai cấp
II. Tư tưởng Hồ Chí Minh về cách mạng giải phóng dân tộc
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1. Mục tiêu của cách mạng giải phóng dân tộc
2. Giải phóng dân tộc muốn thắng lợi phải đi theo con đường cách mạng vô
sản
3. Cách mạng giải phóng dân tộc trong thời đại mới phải do Đảng Cộng sản
lãnh đạo
4. Lực lượng của cách mạng giải phóng dân tộc bao gồm toàn dân tộc
5. Cách mạng giải phóng dân tộc cần được tiến hành chủ động, sáng tạo và
có khả năng giành thắng lợi trước cách mạng vô sản ở chính quốc
6. Cách mạng giải phóng dân tộc phải được tiến hành bằng con đường cách
mạng bạo lực
Kết luận
CHƯƠNG III: TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ CHỦ NGHĨA XÃ HỘI VÀ
CON ĐƯỜNG QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở VIỆT NAM
I. Tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam
1. Tính tất yếu của chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam
2. Đặc trưng của chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam
3. Quan điểm của Hồ Chí Minh về mục tiêu, động lực của chủ nghĩa xã hội
ở Việt Nam
II. Con đường, biện pháp quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam
1. Con đường
2. Biện pháp
Kết luận
CHƯƠNG IV: TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT
NAM
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I. Quan niệm của Hồ Chí Minh về vai trò và bản chất của Đảng Cộng
sản Việt Nam
1. Về sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam
2. Vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam
3. Bản chất của Đảng Cộng sản Việt Nam
4. Quan niệm về Đảng Cộng sản Việt Nam cầm quyền
II. Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam trong
sạch, vững mạnh
1. Xây dựng Đảng - quy luật tồn tại và phát triển của Đảng
2. Nội dung công tác xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam
Kết luận
CHƯƠNG V: TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẠI ĐOÀN KẾT DÂN TỘC
VÀ ĐOÀN KẾT QUỐC TẾ
I. Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc
1. Vị trí, vai trò của đại đoàn kết dân tộc trong sự nghiệp cách mạng
2. Nội dung của đại đoàn kết dân tộc
3. Hình thức tổ chức khối đại đoàn kết dân tộc
II. Tư tưởng Hồ Chí Minh về đoàn kết quốc tế
1. Sự cần thiết xây dựng đoàn kết quốc tế
2. Nội dung và hình thức đoàn kết quốc tế
Kết luận
CHƯƠNG VI: TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ DÂN CHỦ VÀ XÂY DỰNG
NHÀ NƯỚC CỦA DÂN, DO DÂN, VÌ DÂN
I. Quan niệm của Hồ Chí Minh về dân chủ
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1. Quan niệm về dân chủ
2. Thực hành dân chủ
II. Quan điểm của Hồ Chí Minh về xây dựng Nhà nước của dân, do
dân, vì dân
1. Xây dựng Nhà nước thể hiện quyền làm chủ của nhân dân lao động
2. Sự thống nhất giữa bản chất giai cấp công nhân với tính nhân dân và tính
dân tộc của Nhà nước
3. Xây dựng Nhà nước có hiệu lực pháp lý mạnh mẽ
4. Xây dựng Nhà nước trong sạch, vững mạnh, hoạt động có hiệu quả
Kết luận
CHƯƠNG VII: TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ VĂN HÓA, ĐẠO ĐỨC VÀ
XÂY DỰNG CON NGƯỜI MỚI
I. Những quan điểm cơ bản của Hồ Chí Minh về văn hóa
1. Khái niệm văn hóa theo tư tưởng Hồ Chí Minh
2. Quan điểm của Hồ Chí Minh về các vấn đề chung của văn hóa
3. Quan điểm của Hồ Chí Minh về một số lĩnh vực chính của văn hóa
II. Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức
1. Nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức
2. Sinh viên học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
III. Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng con người mới
1. Quan niệm của Hồ Chí Minh về con người
2. Quan điểm của Hồ Chí Minh về vai trò của con người và chiến lược
“trồng người”
Kết luận
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6. Tài liệu
6.1. Tài liệu bắt buộc (HLBB)
1. Đề cương học phần Tư tưởng Hồ Chí Minh do Đại học Quốc gia Hà Nội
ban hành.
2. Bộ Giáo dục và Đào tạo (2009), Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh (Dành
cho sinh viên đại học, cao đẳng khối không chuyên ngành Mác - Lênin, tư tưởng
Hồ Chí Minh), Nxb. CTQG, Hà Nội.
6.2. Tài liệu tham khảo (HLTK)
3. Hội đồng Trung ương chỉ đạo biên soạn các giáo trình quốc gia các bộ
môn khoa học Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh (2002), Giáo trình Tư tưởng
Hồ Chí Minh, Nxb. CTQG, Hà Nội.
4. Tập trích tác phẩm của Hồ Chí Minh do Bộ môn Khoa học Chính trị,
trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội biên
soạn.
5. Trần Văn Giàu (1997), Sự hình thành về cơ bản Tư tưởng Hồ Chí Minh,
Nxb. CTQG, Hà Nội.
6. Võ Nguyên Giáp (2000), Tư tưởng Hồ Chí Minh và con đường cách
mạng Việt Nam, Nxb. CTQG., Hà Nội.
7. Phạm Văn Đồng (1998), Những nhận thức cơ bản về Tư tưởng Hồ Chí
Minh, Nxb. CTQG, Hà Nội.
8. Phan Ngọc Liên, Nghiêm Văn Thái (1993), Giá trị Tư tưởng Hồ Chí
Minh trong thời đại ngày nay, Nxb. Viện Thông tin KHXH, Hà Nội.
9. Song Thành (2005), Hồ Chí Minh - Nhà tư tưởng lỗi lạc, Nxb. LLCT, Hà
Nội.
10. Song Thành (chủ biên, 2007), Hồ Chí Minh tiểu sử, Nxb. CTQG, Hà
Nội.
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11. Song Thành (1997), Một số vấn đề về phương pháp luận và phương
pháp nghiên cứu về Hồ Chí Minh, Nxb. CTQG, Hà Nội.
12. Vũ Ngọc Khánh (1999), Minh triết Hồ Chí Minh, Nxb. VH-TT, Hà Nội.
13. Trịnh Nhu - Vũ Dương Ninh (1996), Về con đường giải phóng dân tộc
của Hồ Chí Minh, Nxb. CTQG, Hà Nội.
14. Moto, F. (1997), Hồ Chí Minh giải phóng dân tộc và đổi mới, Nxb.
CTQG, Hà Nội.
15. Vũ Viết Mỹ (2002), Tìm hiểu tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội
và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, Nxb. CTQG, Hà Nội.
16. Hoàng Trang - Phạm Ngọc Anh đồng chủ biên (2000), Tư tưởng Hồ Chí
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26. Phim tư liệu: Hồ Chí Minh chân dung một con người.
7. Hình thức tổ chức dạy học
7.1. Lịch trình chung

Hình thức tổ chức dạy học học phần
Nội dung

Lên lớp
Thực tế

Tự học

Lý thuyết

Thảo luận

Nội dung 1

2

0

0

0

Nội dung 2

2

1

0

0

Nội dung 3

2

1

0

0

Nội dung 4

2

1

0

0

Nội dung 5

2

1

0

0

Nội dung 6

2

1

0

0

Nội dung 7

2

1

0

0

Nội dung 8

2

1

0

0

Nội dung 9

4

1

0

0

Nội dung 10

0

0

2

0

Tổng số

20

8

2

0

30
7.2. Lịch trình cụ thể (15 tuần, mỗi tuần 02 giờ tín chỉ)
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Hình
thức
tổ chức
dạy học

Thời
gian, địa
điểm

Nội dung
chính

Yêu cầu sinh viên chuẩn bị

Tuần 1
Lý
thuyết

2 giờ trên
giảng
đường

Nội dung
1

Tải xuống và nghiên cứu trước đề
cương học phần Tư tưởng Hồ Chí
Minh từ mạng của ĐHQGHN.
Tuần 2

Lý
thuyết

2 giờ trên
giảng
đường

Nội dung
2

- Đọc HL số 2 (tr. 11-26).
- Xây dựng đề cương sơ lược
chương mở đầu trước khi đến lớp.
Tuần 3

Lý
thuyết

2 giờ trên
giảng
đường

Nội dung
3

- Đọc HL số 2 (tr. 27-58), số 4 (Tài
liệu số 7, 26, 41, 46, 48, 49, 50).
- Xây dựng đề cương sơ lược
chương 1 trước khi đến lớp.
Tuần 4

Thảo
luận

2 giờ trên
giảng
đường

Nội dung
2
Nội dung
3

Mỗi nhóm sinh viên đọc thêm
HLTK và chuẩn bị trước báo cáo
thảo luận nhóm về một trong các
chủ đề sau:
- Ý nghĩa của việc học tập học phần
Tư tưởng Hồ Chí Minh đối với sinh
viên.
- Giá trị của tư tưởng Hồ Chí Minh
đối với dân tộc Việt Nam.
- Giá trị của tư tưởng Hồ Chí Minh
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Ghi
chú

đối với thế giới.
Tuần 5
Lý
thuyết

2 giờ trên
giảng
đường

Nội dung
4

- Đọc HL số 2 (tr. 59-98), số 4 (Tài
liệu số 3, 4, 5, 6, 8, 10, 14, 31, 36).
- Xây dựng đề cương sơ lược
chương 2 trước khi đến lớp.
Tuần 6

Lý
thuyết

2 giờ trên
giảng
đường

Nội dung
5

- Đọc HL số 2 (tr. 99-129), số 4 (Tài
liệu số 1, 2, 6, 31, 34, 35, 36, 37, 38,
39, 42).
- Xây dựng đề cương sơ lược
chương 3 trước khi đến lớp.
Tuần 7

Thảo
luận

2 giờ trên
giảng
đường

Nội dung
4
Nội dung
5

Mỗi nhóm sinh viên đọc thêm
HLTK và chuẩn bị trước báo cáo
thảo luận nhóm về một trong các
chủ đề sau:
- Những đóng góp về lý luận và thực
tiễn của Hồ Chí Minh trong việc giải
quyết vấn đề dân tộc và cách mạng
giải phóng dân tộc.
- Ý nghĩa của việc học tập tư tưởng
Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc và
cách mạng giải phóng dân tộc.
- Những đóng góp về lý luận và thực
tiễn của Hồ Chí Minh trong việc giải
quyết vấn đề chủ nghĩa xã hội và
con đường quá độ lên chủ nghĩa xã
hội ở Việt Nam.
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- Ý nghĩa của việc học tập tư tưởng
Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội và
con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở
Việt Nam.
Tuần 8
Lý
thuyết

2 giờ trên
giảng
đường

Nội dung
6

- Đọc HL số 2 (tr. 130-165), số 4
(Tài liệu số 6, 8, 9, 10, 21, 23, 26,
31, 42, 46, 48).
- Xây dựng đề cương sơ lược
chương 4 trước khi đến lớp.
Tuần 9

Lý
thuyết

2 giờ trên
giảng
đường

Nội dung
7

- Đọc HL số 2 (tr. 166-207), số 4
(Tài liệu số 3, 5, 6, 9, 11, 12, 13, 18,
19, 27, 32, 33, 44).
- Xây dựng đề cương sơ lược
chương 5 trước khi đến lớp.
Tuần 10

Thảo
luận

2 giờ trên
giảng
đường

Nội dung
6
Nội dung
7

Mỗi nhóm sinh viên đọc thêm
HLTK và chuẩn bị trước báo cáo
thảo luận nhóm về một trong các
chủ đề sau:
- Những đóng góp về lý luận và thực
tiễn của Hồ Chí Minh đối với sự ra
đời, tồn tại và phát triển của Đảng
Cộng sản Việt Nam.
- Ý nghĩa của việc học tập tư tưởng
Hồ Chí Minh về Đảng Cộng sản
Việt Nam.
- Những đóng góp về lý luận và thực
tiễn của Hồ Chí Minh đối với sự ra
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đời, tồn tại và phát triển của khối đại
đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc
tế.
- Ý nghĩa của việc học tập tư tưởng
Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân
tộc và đoàn kết quốc tế.
Tuần 11
Lý
thuyết

2 giờ trên
giảng
đường

Nội dung
8

- Đọc HL số 2 (tr. 208-236), số 4
(Tài liệu số 6, 8, 15, 16, 17, 21, 22,
25, 29, 40).
- Xây dựng đề cương sơ lược
chương 6 trước khi đến lớp.
Tuần 12

Lý
thuyết

2 giờ trên
giảng
đường

Nội dung
9

- Đọc HL số 2 (tr. 237-291), số 4
(Tài liệu số 7, 15, 20, 21, 24, 28, 37,
43, 45, 47, 48, 49, 50).
- Xây dựng đề cương sơ lược
chương 7 trước khi đến lớp.
Tuần 13

Lý
thuyết

2 giờ trên
giảng
đường

Nội dung
9

- Đọc HL số 2 (tr. 237-291), số 4
(Tài liệu số 7, 15, 20, 21, 24, 28, 37,
43, 45, 47, 48, 49, 50).
- Xây dựng đề cương sơ lược
chương 7 trước khi đến lớp.
Tuần 14

Thảo
luận

2 giờ trên
giảng
đường

Nội dung
8
Nội dung

Mỗi nhóm sinh viên đọc thêm
HLTK và chuẩn bị trước báo cáo
thảo luận nhóm về một trong các
chủ đề sau:
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9

- Những đóng góp về lý luận và thực
tiễn của Hồ Chí Minh trong việc giải
quyết vấn đề dân chủ.
- Những đóng góp về lý luận và thực
tiễn của Hồ Chí Minh trong việc giải
quyết vấn đề xây dựng nhà nước của
dân, do dân, vì dân.
- Những đóng góp về lý luận và thực
tiễn của Hồ Chí Minh trong lĩnh vực
văn hóa.
- Những đóng góp về lý luận và thực
tiễn của Hồ Chí Minh trong lĩnh vực
đạo đức.
- Những đóng góp về lý luận và thực
tiễn của Hồ Chí Minh trong lĩnh vực
xây dựng con người mới.
- Ý nghĩa của việc học tập tư tưởng
Hồ Chí Minh về dân chủ và xây
dựng nhà nước của dân, do dân, vì
dân.
- Ý nghĩa của việc học tập tư tưởng
Hồ Chí Minh về văn hóa, đạo đức và
xây dựng con người mới.
Tuần 15

Thực tế

2 giờ ở
bảo tàng
Hồ Chí
Minh

Nội dung
10

- Hoàn chỉnh đề cương các chương.
- Ôn lại toàn bộ kiến thức đã học.

8. Chính sách đối với học phần và các yêu cầu khác của giảng viên
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- Sinh viên chỉ được dự thi kết thúc học phần với điều kiện:
+ Có mặt ít nhất 80% tổng số giờ trên lớp.
+ Thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của học phần theo hướng dẫn của giảng viên.
- Sinh viên được cộng điểm vào điểm kiểm tra - đánh giá thường xuyên nếu
tích cực tham gia phát biểu ý kiến và các ý kiến phát biểu có chất lượng.
- Sinh viên được xem phim tư liệu, tham quan thực tế.
9. Phương pháp, hình thức kiểm tra - đánh giá kết quả học tập học phần
9.1. Mục đích và trọng số kiểm tra - đánh giá
Hình thức

Tính chất của nội dung
kiểm tra

Mục đích kiểm tra

Kiểm tra thường Bài tập cá nhân: Mục Đánh giá khả năng nhớ và
tiêu bậc 1: Các vấn đề lý tái hiện các nội dung cơ
xuyên
bản của học phần.
thuyết.
Thảo luận nhóm: Mục
tiêu bậc 1 và 2: Chủ yếu
về lý thuyết, bước đầu
đòi hỏi hiểu sâu.

Trọng
số
25%

Đánh giá kỹ năng làm việc
nhóm, khả năng trình bày,
thuyết trình một vấn đề lý
luận cơ bản.

Mục tiêu bậc 1, 2 và 3: Đánh giá kỹ năng nghiên
Chủ yếu về lý thuyết, cứu độc lập và kĩ năng
hiểu sâu và có liên hệ trình bày.
thực tế.

25%

Kiểm tra cuối kỳ Mục tiêu bậc 1, 2 và 3: Đánh giá trình độ nhận
hiểu sâu lý thuyết, đánh thức và kỹ năng liên hệ lý
giá được giá trị của lý luận với thực tiễn.
thuyết trên cơ sở liên hệ
lý luận với thực tế.

50%

Kiểm tra giữa
kỳ

Tổng: 100%
9.2. Tiêu chí đánh giá các loại bài tập và kiểm tra đánh giá
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9.2.1. Loại bài tập cá nhân (đánh giá mức độ đạt mục tiêu bậc 1): Xây dựng
đề cương sơ lược từng chương.
Các tiêu chí đánh giá các loại bài tập này bao gồm:
- Nội dung:
+ Nắm được được nội dung cơ bản của từng chương.
+ Trình bày được đề cương sơ lược cho từng chương và toàn học phần.
+ Sử dụng các tài liệu do giảng viên hướng dẫn (có thể sử dụng thêm tài liệu
do người học tự tìm).
- Hình thức: Trình bày rõ ràng, văn phong khoa học, trích dẫn hợp lý và có
dẫn xuất xứ, độ dài từ 01 đến 02 trang khổ A4/01 chương.
* Sinh viên phải nộp đề cương cho giảng viên vào đầu buổi học các chương.
9.2.2. Loại bài tập nhóm (đánh giá mức độ đạt mục tiêu bậc 1 và 2): Thảo
luận nhóm.
Loại bài tập này được các nhóm thực hiện trước tại nhà theo sự hướng dẫn
của giảng viên. Mỗi nhóm cử 01 người/những người đại diện trình bày trên lớp
(hoặc theo sự chỉ định của giảng viên).
Bài tập nhóm được đánh giá thông qua chất lượng báo cáo kết quả nghiên
cứu của nhóm, sự trình bày của đại diện nhóm và các ý kiến tham gia thảo luận.
Báo cáo kết quả nghiên cứu của nhóm phải thực hiện theo mẫu sau:
Báo cáo kết quả nghiên cứu nhóm
Đề tài nghiên cứu: …………………………………….
1. Danh sách nhóm và các nhiệm vụ được phân công:
STT

Nhiệm vụ được phân
công

Họ và tên

1.

Nguyễn Văn A

2.

...

Ghi chú
Nhóm trưởng

...
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2. Quá trình làm việc của nhóm (miêu tả các buổi họp, có thể có biên bản
kèm theo).
3. Tổng hợp kết quả làm việc nhóm.
4. Kiến nghị, đề xuất (nếu có).
Nhóm trưởng
(Kí tên)
* Lưu ý:
- Việc chia nhóm và bầu Nhóm trưởng được thực hiện trong tuần 1.
- Nhóm trưởng nộp bản Báo cáo kết quả nghiên cứu của nhómcho giảng
viên vào đầu giờ thảo luận.
- Điểm bài tập nhóm của mỗi sinh viên được tính theo công thức:

Sinh viên không tham gia thực hiện bài tập nhóm nào thì điểm bài tập ấy
của sinh viên tính điểm 0.
9.2.3. Loại bài tập lớn giữa kì (đánh giá mức độ đạt mục tiêu bậc 2 và 3):
Sau khi học xong chương 3, sinh viên sẽ làm bài tập lớn giữa kỳ (giảng viên cho
chủ đề để sinh viên viết tiểu luận ở nhà, nộp bài sau 2 tuần; hoặc thi trắc nghiệm
trên máy).
Tiêu chí đánh giá đối với bài viết ở nhà:
- Nội dung:
+ Tiêu chí 1: Xác định đúng vấn đề cần phải giải quyết.
+ Tiêu chí 2: Các luận cứ và luận chứng chính xác và có sức thuyết phục,
giải quyết được vấn đề, thể hiện năng lực tư duy lý luận tốt.
+ Tiêu chí 3: Có sử dụng các tài liệu, phương pháp nghiên cứu do giảng
viên hướng dẫn.
- Hình thức:
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+ Tiêu chí 4: Bố cục hợp lý, trình bày sạch sẽ, văn phong trong sáng, trích
dẫn hợp lý và có dẫn xuất xứ, độ dài từ 03 đến 04 trang khổ A4.
 Biểu điểm trên cơ sở mức độ đạt 4 tiêu chí:

Điểm

Tiêu chí

9 - 10

- Đạt cả 4 tiêu chí

7–8

- Đạt 2 tiêu chí đầu.
- Tiêu chí 3: có sử dụng các tài liệu, song chưa đầy đủ, sâu sắc, chưa có
bình luận.
- Tiêu chí 4: còn mắc vài lỗi nhỏ.

5–6

- Đạt tiêu chí 1.
- Tiêu chí 2: sức thuyết phục của các luận cứ, luận chứng chưa thật cao,
vấn đề chưa được giải quyết trọn vẹn.
- Tiêu chí 3, 4: còn mắc một vài lỗi nhỏ.

Dưới
5

- Không đạt cả 4 tiêu chí.

9.2.4. Loại bài tập lớn cuối kỳ (Thi học kỳ - đánh giá mức độ đạt mục tiêu bậc 1, 2
và 3):
- Thi viết theo hình thức đề mở.
- Tiêu chí và biểu điểm như đối với 9.2.3.
9.3. Lịch kiểm tra, lịch thi lần 1, lịch thi lại:.........................................................
KT. HIỆU TRƯỞNG

KHOA QUẢN LÝ
HỌC PHẦN
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NGƯỜI BIÊN SOẠN

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN

4.ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
(Revolutionary Strategies of Vietnamese Communist Party)
1. Thông tin về giảng viên
Stt

Họ và tên

1

Trần Kim Đỉnh

2

Nguyễn Thị Mai
Hoa

3

Phạm Thị
Lương Diệu

4

Phạm Đức Tiến

5

Nguyễn Đoàn
Phượng

6

Đinh Xuân Lý

Học hàm,
học vị

Đơn vị

Ghi chú
GV cơ hữu

PGS. TS

TT Đào tạo, bồi
dưỡng giảng viên
Lí luận chính trị

GV cơ hữu

TS

TT Đào tạo, bồi
dưỡng giảng viên
Lí luận chính trị

GV cơ hữu

ThS

TT Đào tạo, bồi
dưỡng giảng viên
Lí luận chính trị

GV cơ hữu

ThS

TT Đào tạo, bồi
dưỡng giảng viên
Lí luận chính trị

GV cơ hữu

ThS

TT Đào tạo, bồi
dưỡng giảng viên
Lí luận chính trị

GV kiêm nhiệm

PGS. TS

TT Đào tạo, bồi
dưỡng giảng viên
Lí luận chính trị

GV kiêm nhiệm

7

Triệu Quang Tiến

PGS. TS

TT Đào tạo, bồi
dưỡng giảng viên
Lí luận chính trị

8

Ngô Đăng Tri

PGS.TS

ĐH KHXH&NV

9

Vũ Quang Hiển

PGS.TS

ĐH KHXH&NV

ĐT: 0913247783

ĐT: 0988683899

ĐT: 0437613464

ĐT: 0912039345

ĐT: 0912442429

ĐT: 0912005841

ĐT: 0913319125
GV cơ hữu
ĐT: 0913593354
GV cơ hữu
ĐT: 0913084903

10

Lê Văn Thịnh

TS

ĐH KHXH&NV

88

GV cơ hữu

ĐT: 0989254941
GV cơ hữu
11

Nguyễn Huy Cát

ThS

ĐH KHXH&NV
ĐT: 0912288125
GV cơ hữu

12

Vũ Kông

ThS

ĐH KHXH&NV
ĐT: 0903227718
GV cơ hữu

13

Nguyễn Quang Liệu ThS

ĐH KHXH&NV
ĐT: 0913536802
GV cơ hữu

14

Lê Thị Quỳnh Nga

ThS

ĐH KHXH&NV
ĐT: 0983935765
GV cơ hữu

15

Đỗ Thị Thanh Loan

ThS

ĐH KHXH&NV
ĐT: 0989254941

2- Thông tin chung về học phần
- Tên học phần: Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam
- Mã học phần: HIS 1002
- Số tín chỉ: 03
- Học phần: Bắt buộc
- Học phần tiên quyết: Tư tưởng Hồ Chí Minh
- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động
+ Nghe giảng lý thuyết

: 35 giờ

+ Thảo luận

: 07 giờ

+ Tự học

: 03 giờ

- Địa chỉ Khoa/Trung tâm phụ trách học phần:
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+ Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng giảng viên Lý luận chính trị: Tầng 1, Nhà G7,
Đại học Quốc gia Hà Nội, 144. Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội
+ Khoa Lịch sử, Nhà B Trường ĐHKHXH&NV, 336, Nguyễn Trãi, Hà Nội

3. Mục tiêu của học phần
3.1. Mục tiêu chung
3.1.1. Về kiến thức: Sau khi học xong học phần “Đường lối cách mạng của
Đảng Cộng sản Việt Nam”, sinh viên cần nắm được:
+ Hoàn cảnh lịch sử, quá trình thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam - chủ thể
hoạch định đường lối cách mạng Việt Nam;
+ Những kiến thức cơ bản và có hệ thống về đường lối cách mạng của
Đảng, bao gồm hệ thống quan điểm, chủ trương, chính sách về mục tiêu, phương
hướng, nhiệm vụ và giải pháp của cách mạng Việt Nam, thể hiện qua cương lĩnh,
nghị quyết… của Đảng trong tiến trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, từ cách
mạng dân tộc dân chủ nhân dân đến cách mạng xã hội chủ nghĩa, trong đó chủ yếu
tập trung vào đường lối của Đảng thời kỳ đổi mới trên một số lĩnh vực cơ bản của
đời sống xã hội.
3.1.2.Về kỹ năng:
+ Rèn luyện năng lực tư duy lý luận, có tư duy độc lập trong phân tích và
giải quyết những vấn đề thực tiễn chính trị - xã hội.
+ Có kỹ năng làm việc cá nhân và làm việc nhóm trong nghiên cứu, đường
lối, chủ trương của Đảng; có kỹ năng trình bày một số vấn đề lý luận chính trị - xã
hội.
+ Vận dụng được kiến thức chuyên ngành để chủ động, tích cực trong giải
quyết những vấn đề kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội theo đường lối, chính sách,
pháp luật của Đảng và Nhà nước.
3.1.3.Về thái độ:
+ Tin tưởng và phấn đấu theo mục tiêu, lý tưởng và đường lối của Đảng.
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+ Ý thức được trách nhiệm của mình đối với công cuộc xây dựng chủ nghĩa
xã hội dưới sự lãnh đạo của Đảng.
+ Có thái độ nghiêm túc trong học tập và nghiên cứu khoa học, tự rèn luyện
bản thân về đạo đức và trình độ chuyên môn.
3.2. Mục tiêu chi tiết
Mục tiêu
Nội dung

Chương
đầu

Bậc 1

Bậc 2

(A-Nhớ)

(B-Hiểu)
B.1. Đối tượng nghiên
cứu của học phần
Đường lối cách mạng
của Đảng Cộng sản
Việt Nam.

I.A.1.Những
đặc
điểm chính trong
hoàn cảnh quốc tế
cuối thế kỷ XIX,
đầu thế kỷ XX.

I.B.1. Quan hệ giai
cấp, mâu thuẫn cơ bản
và chủ yếu của xã hội
Việt Nam đầu thế kỷ
XX, nhiệm vụ của
cách mạng Việt Nam.

(Chương I)

I.A.2. Điều kiện
lịch sử và sự phát
triển của phong trào
yêu nước và phong
trào công nhân Việt
Nam cuối thế kỷ
XIX, đầu thế kỷ
XX.

(C-Phân tích, đánh
giá)

C.1. Ý nghĩa khoa
học và thực tiễn của
việc nghiên cứu,
học tập học phần
Đường lối cách
mạng của Đảng
B.2. Phương pháp
Cộng sản Việt
nghiên cứu học phần
Nam.
Đường lối cách mạng
của Đảng Cộng sản
Việt Nam.

mở A.1.Nhiệm vụ, yêu
cầu của việc nghiên
cứu, học tập môn
Đường lối cách
mạng của Đảng
Cộng sản Việt Nam.

Nội dung I

Bậc 3

I.C.1.Cơ
sở
Nguyễn Ái Quốc
lựa chọn con đường
giải phóng dân tộc
theo khuynh hướng
chính trị vô sản.

I.C.2. Nội dung tư
tưởng cách mạng
của Nguyễn Ái
Quốc được truyền
bá vào Việt Nam
trong những năm
I.B.3. Ý nghĩa của
20 của thế kỷ XX.
phong trào yêu nước
I.B.2. Nguyên nhân
thất bại của các phong
trào yêu nước ở Việt
Nam từ cuối thế kỷ
XIX đến năm 1930.
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Nội dung II
(Chương II)

I.A.3. Những hoạt
động của Nguyễn
Ái Quốc trong quá
trình chuẩn bị điều
kiện cho việc thành
lập Đảng Cộng sản
Việt Nam.

và phong trào công I.C.3. Vai trò của
nhân đối với sự ra đời Nguyễn Ái Quốc
trong quá trình
của Đảng.
chuẩn bị điều kiện
I.B.4. Ý nghĩa sự ra
về tư tưởng chính
đời của Đảng Cộng
trị và tổ chức cho
sản Việt Nam.
sự ra đời của Đảng.

I.A.4. Hoàn cảnh
lịch sử và sự chỉ đạo
của Quốc tế Cộng
sản trong việc thành
lập Đảng Cộng sản
Việt Nam.

I.B.5. Nội dung Cương I.C.4. Quá trình
lĩnh chính trị đầu tiên vận động thành lập
của Đảng.
Đảng Cộng sản
Việt Nam.
I.B.6. Ý nghĩa Cương
lĩnh chính trị đầu tiên I.C.5. Các nhân tố
của Đảng đối với hình thành Đảng
phong trào cách mạng Cộng sản Việt
Việt Nam.
Nam.

II.A.1. Nội dung
chính, ý nghĩa của
Luận cương tháng
10-1930.

II.B.1.
Nội
dung
Chương trình hành
động của Đảng Cộng
sản Đông Dương (61932)

II.C.1. So sánh
Luận cương tháng
10-1930 với Cương
lĩnh chính trị đầu
tiên của Đảng.

II.B.2. Những sáng tạo
trong chủ trương khôi
phục tổ chức Đảng và
phong trào cách mạng
trong
những
năm
1930-1935.

II.C.2. Đối tượng,
mục tiêu, lực lượng
và phương pháp
trong chủ trương
đấu tranh của Đảng
giai đoạn 19361939.

II.A.2. Chủ trương
khôi phục tổ chức
Đảng và phong trào
cách mạng trong
những năm 19301935.

II.A.3. Hoàn cảnh
lịch sử giai đoạn II.B.3. Sự linh hoạt
trong chủ trương đấu
1936-1939
tranh đòi quyền dân
II.A.4. Nội dung
sinh, dân chủ của
những chủ trương
Đảng trong những năm
đấu tranh của Đảng
1936-1939.
trong giai đoạn
II.B.4. Những tác
92

II.C.3. Những sáng
tạo
trong
chủ
trương đấu tranh
của Đảng từ năm
1936-1939.
II.C.4. Chủ trương

động của hoàn cảnh
lịch sử thế giới và
II.A.5. Hoàn cảnh
trong nước đến sự
lịch sử thế giới và
chuyển hướng chỉ đạo
trong nước.
chiến lược của Đảng.
II.A.6. Nội dung
II.B.5. Nội dung Chỉ
chuyển hướng chỉ
thị “Nhật - Pháp bắn
đạo chiến lược của
nhau và hành động của
Đảng thông qua các
chúng ta” (12-3-1945)
Hội nghị 6, 7 và 8
và ý nghĩa của nó đối
của Ban chấp hành
với việc thúc đẩy thời
Trung ương Đảng
cơ cách mạng nhanh
khóa 1.
chóng chín muồi.
II.A.7. Ý nghĩa của
II.B.6. Kết quả, ý
sự chuyển hướng
nghĩa thắng lợi của
chỉ đạo chiến lược
Cách mạng tháng Tám
trên hai phương
1945.
diện lý luận và thực
tiễn.
1936-1939.

II.A.8. Chủ trương
phát động cao trào
kháng Nhật cứu
nước và đẩy mạnh
khởi nghĩa từng
phần.
II.A.9. Nội dung
chính trong chủ
trương phát động
Tổng khởi nghĩa
giành chính quyền.
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“chuyển hướng chỉ
đạo chiến lược”
cách mạng của
Đảng.
II.C.5. Sự linh hoạt
về nắm bắt, đánh
giá tình hình của
Đảng để đề ra chủ
trương tổng khởi
nghĩa.
II.C.6.
Nguyên
nhân thắng lợi của
Cách mạng tháng
Tám 1945.
II.C.7. Tính chất
của Cách mạng
tháng Tám 1945.
II.C.8. Những kinh
nghiệm lịch sử của
Cách mạng tháng
Tám 1945.

Nội dung III
(ChươngIII)

III.A.1. Hoàn cảnh III.B.1. Nội dung Chỉ
lịch sử.
thị Kháng chiến kiến
quốc của Đảng (25-11III.A.2. Kết quả, ý
1945).
nghĩa của xây dựng,
bảo vệ chính quyền III.B.2. Nguyên nhân
thời kỳ 1945-1946. thắng lợi về xây dựng,
bảo vệ chính quyền
III.A.3. Thuận lợi,
thời kỳ 1945 - 1946.
khó khăn chính khi
Đảng chủ trương
phát động cuộc
III.B.3. Nguyên nhân
kháng chiến toàn
của chủ trương phát
quốc (19-12-1946).
động cuộc kháng chiến
toàn quốc của Đảng
(19-12-1946).

III.C.1. Nội dung
của chủ trương
kháng chiến kiến
quốc của Đảng.

III.B.4. Nội dung cơ
bản của đường lối
kháng chiến toàn quốc
của Đảng.

III.C.4. Sự đúng
đắn, sáng tạo, kịp
thời của đường lối
kháng chiến toàn
quốc của Đảng.

III.A.4. Các mốc
hình thành, bổ sung,
phát triển đường lối
kháng chiến toàn
quốc của Đảng.
III.A.5. Hoàn cảnh
lịch sử hình thành,
bổ sung, phát triển
đường lối Nhớ được
nội dung chính của
đường lối hoàn
thành giải phóng
dân tộc, phát triển
chế độ dân chủ nhân
dân, tiến lên chủ
nghĩa xã hội do Đại
hội Đảng lần thứ II
(2-1951) đề ra.

III.B.5. Nội dung
đường lối hoàn thành
giải phóng dân tộc,
phát triển chế độ dân
chủ nhân dân, tiến lên
chủ nghĩa xã hội do
Đại hội Đảng lần thứ
II (2-1951) đề ra.
III.B.6. Ý nghĩa và
nguyên nhân thắng lợi
của cuộc kháng chiến
chống thực dân Pháp
xâm lược (1946-1954).
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III.C.2. Các kinh
nghiệm của Đảng
về xây dựng, bảo vệ
chính quyền thời kỳ
1945 - 1946.
III.C.3. Chủ trương
phát động cuộc
kháng chiến toàn
quốc chống thực
dân Pháp xâm lược
của Đảng (19-121946).

III.C.5. Các kinh
nghiệm của cuộc
kháng chiến chống
thực dân Pháp xâm
lược (1946-1954).
III.C.6. Yêu cầu
đặt ra khi Đảng xác
định đường lối mới
cho cách mạng cả
nước và từng miền
sau tháng 7- 1954.
III.C.7. Sự

đúng

III.B.7. Thuận lợi, khó
khăn chính của cách
mạng Việt Nam sau
tháng 7 - 1954.

đắn, sáng tạo của
đường lối chiến
lược chung của
cách mạng Việt
Nam do Đại hội III
(9-1960) của Đảng
đề ra.

III.B.8. Nội dung và ý
nghĩa của đường lối
chiến lược chung của
cách mạng Việt Nam
trong phạm vi cả nước
do Đại hội Đảng lần
III.A.8. Các mốc
thứ III (9-1960) đề ra.
chính hình thành
đường lối chiến III.B.9. Thuận lợi, khó
lược chung của cách khăn khi Đảng phát
mạng Việt Nam động và đề ra đường
trong phạm vi cả lối của cuộc kháng
nước do Đại hội III chiến chống Mỹ, cứu
(9-1960) của Đảng nước trên phạm vi toàn
quốc năm 1965.
đề ra.

III.C.8. Tư tưởng
tiến công cách
mạng của Đảng
trong việc phát
động và đề ra
đường lối của cuộc
kháng chiến chống
Mỹ, cứu nước trên
phạm vi toàn quốc
năm 1965.

III.A.6. Các kết quả
của cuộc kháng
chiến chống thực
dân Pháp xâm lược
(1946-1954).

III.A.7. Hoàn cảnh
quốc tế và trong
nước của cách mạng
Việt Nam sau tháng
7 - 1954.

III.C.9. Sự đúng
đắn, sáng tạo của
đường lối kháng
chiến chống Mỹ,
cứu nước trên phạm
vi toàn quốc của
Đảng thể hiện tập
trung trong Nghị
quyết Hội nghị
Trung ương lần thứ
11 và 12 năm 1965.

III.B.10. Nội dung và
ý nghĩa của đường lối
kháng chiến chống
Mỹ, cứu nước trên
phạm vi toàn quốc của
Đảng thể hiện tập
trung trong Nghị quyết
Hội nghị Trung ương III.C.10. Ý nghĩa
các
kinh
lần thứ 11 và 12 năm của
III.A.10. Các mốc
nghiệm lãnh đạo,
1965.
chính hình thành
chỉ đạo của Đảng
đường lối kháng III.B.11. Ý nghĩa
trong cuộc kháng
chiến chống Mỹ, thắng lợi của cuộc
chiến chống Mỹ,
cứu nước trên phạm kháng chiến chống
III.A.9. Hoàn cảnh
lịch sử khi Đảng
phát động và đề ra
đường lối của cuộc
kháng chiến chống
Mỹ, cứu nước trên
phạm vi toàn quốc
năm 1965.
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vi toàn quốc của
Đảng thể hiện tập
trung trong Nghị
quyết Hội nghị
Trung ương lần thứ
11 và 12 năm 1965.

Mỹ, cứu nước.

III.B.12. Các kinh
nghiệm lãnh đạo, chỉ
đạo của Đảng trong
cuộc kháng chiến
chống Mỹ, cứu nước
III.A.11. Kết quả (1954 - 1975).
của cuộc kháng
chiến chống Mỹ,
cứu nước.

cứu nước (1954 1975)

III.A.12.
Các
nguyên nhân thắng
lợi của cuộc kháng
chiến chống Mỹ,
cứu nước (1954 1975).
Nội dung IV
(Chương IV)

IV.A.1. Mục tiêu,
phương hướng cơ
bản của công nghiệp
hoá xã hội chủ
nghĩa thời kỳ trước
đổi mới.
IV.A.2. Nội dung
chủ trương công
nghiệp hoá được
của Đại hội III.
IV.A.3. Nội dung
công nghiệp hóa của
Hội nghị 19 Ban
chấp hành Trung
ương Đảng
IV.A.4. Nội dung
chủ trương công

IV.B.1. Tính tất yếu IV.C.1. Những đặc
của công nghiệp hoá điểm chủ yếu của
xã hội chủ nghĩa.
công nghiệp hoá
trước thời kỳ đổi
IV.B.2. Những điều
mới.
kiện của công nghiệp
hoá trước thời kỳ đổi IV.C.2. Hạn chế và
mới.
nguyên nhân hạn
chế
trong
chủ
IV.B.3. Tác dụng của
trương của Đảng về
công nghiệp hoá đối
công nghiệp hoá
với sự phát triển kinh
trước thời kỳ đổi
tế - xã hội trước thời
mới.
kỳ đổi mới.
IV.C.3. Chủ trương
IV.B.4. Bước phát
công nghiệp hoá
triển tư duy của Đảng
của Đại hội lần thứ
về công nghiệp hóa,
V của Đảng (3hiện đại hoá.
1982).
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IV.C.4. So sánh sự
khác nhau giữa chủ
trương công nghiệp
hoá của Đại hội IV
và đại hội V của
Đảng.

nghiệp hóa của Đại
hội lần thứ IV.

IV.A.5. Những hạn
chế trong nhận thức
và trong chủ trương
công nghiệp hoá
trước thời kỳ đổi
mới.

IV.B.5. Mối quan hệ
giữa quá trình công
nghiệp hoá, hiện đại
hoá với phát triển kinh
tế tri thức trong quan
điểm của Đảng.

IV.C.5. Mục tiêu,
quan điểm công
nghiệp hoá, hiện
đại hoá được đề ra
tại Đại hội lần thứ
VIII của Đảng.

IV.A.6. Những mốc
cơ bản trong quá
trình đổi mới tư duy
của Đảng về công
nghiệp hoá.

IV.B.6. Tác dụng của
quá trình công nghiệp
hoá, hiện đại hoá đối
với sự phát triển kinh
tế - xã hội.

IV.C.6.
Những
định hướng cơ bản
phát
triển
các
ngành và lĩnh vực
kinh tế trong quá
trình đẩy mạnh
công nghiệp hoá,
hiện đại hoá gắn
với phát triển kinh
tế tri thức.

IV.A.7. Nội dung
chính trong chủ
trương của Đảng về
kết hợp công nghiệp
hoá, hiện đại hoá
với phát triển kinh
tế tri thức.

IV.C.7. Giá trị
khoa học và thực
tiễn của đường lối
công nghiệp hoá,
hiện đại hoá của
Đảng thời kỳ đổi
mới.
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Nội dung
V(Chương V)

Nội dung VI
(ChươngVI)

V.A.1. Cơ chế quản V.B.1. Hạn chế của
lý kinh tế thời kỳ việc thực thi cơ chế
kinh tế kế hoạch hóa
trước đổi mới.
tập trung, quan liêu,
V.A.2. Kết quả, ý
bao cấp.
nghĩa, của việc thực
thi cơ chế kinh tế kế V.B.2. Sự hình thành
hoạch
hóa
tập tư duy của Đảng về
trung, quan liêu, bao kinh tế thị trường Đại
hội Đảng lần thứ VI
cấp.
đến Đại hội Đảng lần
V.A.3. Bản chất của
thứ VIII.
kinh tế thị trường và
kinh tế thị trường V.B.3. Sự hình thành
định hướng XHCN tư duy của Đảng về
kinh tế thị trường từ
Đại hội Đảng lần thứ
IX đến Đại hội Đảng
lần thứ X.

V.C.1. Nhu cầu đổi
mới cơ chế quản lý
kinh tế

V.A.4. Kết quả, ý
nghĩa của việc thực
thi thể chế kinh tế
thị trường định
hướng XHCN thời
kỳ đổi mới.

V.B.4. Mục tiêu và
quan điểm tiếp tục
hoàn thiện thể chế
kinh tế thị trường định
hướng XHCN.

V.C.4.
Các chủ
trương tiếp tục
hoàn thiện thể chế
kinh tế thị trường
định hướng XHCN
của Đảng.

VI.A.1.Hoàn cảnh
lịch sử hình thành
chủ trương xây
dựng hệ thống chính

VI.B.1. Cơ sở hình
thành chủ trương xây
dựng hệ thống chính
trị của Đảng thời kỳ

V.B.5. Hạn chế của
quá trình xây dựng,
hoàn thiện thể chế
kinh tế thị trường định
hướng
XHCN
và
nguyên nhân
của
những hạn chế đó.
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V.C.2. Nội dung tư
duy của Đảng về
kinh tế thị trường từ
Đại hội Đảng lần
thứ VI đến Đại hội
Đảng lần thứ VIII.
V.C.3. Nội dung tư
duy của Đảng về
kinh tế thị trường từ
Đại hội Đảng lần
thứ VIII đến Đại
hội Đảng lần thứ X.

VI.C.1.Nội
dung
chủ trương xây
dựng hệ thống
chính trị của Đảng

trị nước ta thời kỳ trước đổi mới.
trước đổi mới.
VI.B.2.Các kết quả và
VI.A.2. Hệ thống ý nghĩa của công cuộc
chính trị dân chủ xây dựng hệ thống
nhân dân (1945- chính trị thời kỳ trước
đổi mới.
1954)
VI.A.3. Hệ thống
chuyên chính vô sản
(1955-1989).
VI.A.4. Mục tiêu và
quan điểm cơ bản
của Đảng về xây
dựng hệ thống chính
trị thời kỳ đổi mới.

thời kỳ trước đổi
mới.

VI.C.2. Hạn chế và
nguyên nhân hạn
chế của công cuộc
xây dựng hệ thống
chính trị thời kỳ
VI.B.3. Quá trình hình
trước đổi mới
thành đường lối đổi
Chủ
mới hệ thống chính trị. VI.C.3.
trương xây dựng hệ
VI.B.4. Các hạn chế
thống chính trị của
và nguyên nhân của
Đảng thời kỳ đổi
các hạn chế trong xây
mới.
dựng hệ thống chính
trị thời kỳ đổi mới.

VI.A.5. Các kết quả
và ý nghĩa của việc
xây dựng hệ thống
chính trị thời kỳ đổi
mới.
Nội dung VII
(Chương VII)

VII.A.1. Những kết
quả cơ bản và ý
nghĩa xây dựng nền
văn hóa mới thời kỳ
trước đổi mới.
VII.A.2.
Những
bước phát triển
trong tư duy của
Đảng về xây dựng
và phát triển văn
hóa thời kỳ đổi mới.

VII.B.1. Tầm quan
trọng của đường lối
văn hóa của Đảng
trong cuộc đấu tranh
giành độc lập dân tộc
và kháng chiến.
VII.B.2. Nội dung cốt
lõi trong đường lối xây
dựng và phát triển văn
hóa từ Đại hội III đến
Đại hội V của Đảng.

VII.C.1. Đường lối
xây dựng và phát
triển nền văn hóa
của Đảng thời kỳ
trước đổi mới.
VII.C.2.
Quan
điểm chỉ đạo xây
dựng và phát triển
nền văn hóa của
Đảng trong thời kỳ
đổi mới.

Ý
nghĩa VII.C.3. So sánh
VII.A.3.
Chủ VII.B.3.
lối
xây
trương xây dựng và đường lối xây dựng và đường
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phát triển văn hóa phát triển văn hóa của
của Đảng thời kỳ Đảng thời kỳ đổi mới.
đổi mới.
VII.B.4. Hạn chế và
VII.A.4. Kết quả nguyên nhân hạn chế
chủ yếu của việc trong xây dựng và phát
thực
hiện
chủ triển nền văn hóa của
trương giải quyết Đảng thời kỳ đổi mới.
những vấn đề xã hội
thời kỳ trước đổi
mới.

dựng, phát triển nền
văn hóa của Đảng
trước và trong thời
kỳ đổi mới.

VII.A.5. Kết quả
chủ yếu của việc
thực
hiện
chủ
trương giải quyết
những vấn đề xã hội
thời kỳ đổi mới.

VII.B.5. Nguyên nhân
hạn chế trong chủ
trương giải quyết các
vấn đề xã hội thời kỳ
trước đổi mới.

VII.C.5.
Chủ
trương của Đảng về
giải quyết những
vấn đề xã hội thời
kỳ trước đổi mới.

VII.B.6. Những nét
mới trong nhận thức
về giải quyết những
vấn đề xã hội thời kỳ
đổi mới.

VII.C.6. Kết quả
thực
hiện
chủ
trương giải quyết
những vấn đề xã
hội của Đảng thời
kỳ trước đổi mới.

VII.B.7. Tính đồng bộ
trong chủ trương giải
quyết những vấn đề xã
hội của Đảng thời kỳ
đổi mới.
VII.B.8. Ý nghĩa của
việc thực hiện chủ
trương giải quyết các
vấn đề xã hội đối với
sự phát triển đất nước
thời kỳ đổi mới.
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VII.C.4. Giá trị
khoa học và thực
tiễn của đường lối
xây dựng và phát
triển văn hóa của
Đảng thời kỳ đổi
mới.

VII.C.7.
Quan
điểm giải quyết
những vấn đề xã
hội thời kỳ đổi mới.
VII.C.8. Nguyên
nhân hạn chế trong
thực
hiện
chủ
trương giải quyết
những vấn đề xã
hội thời kỳ đổi mới.

VII.C.9. So sánh
chủ trương giải
quyết những vấn đề
xã hội của Đảng
trước và trong sự
nghiệp đổi mới.
Nội dung VIII
(ChươngVIII)

VIII.A.1. Kết quả
thực hiện đường lối
đối ngoại của Đảng
những năm 19751986 và ý nghĩa
của nó đối với cách
mạng Việt Nam.

VIII.B.1. Hoàn cảnh
lịch sử hình thành
đường lối đối ngoại
của Đảng trong những
năm 1975-1986.

VIII.C.1. Nội dung
đường lối đối ngoại
của Đảng trong
những năm 19751986.

VIII.B.2. Những hạn
chế của đường lối đối
VIII.A.2.
Hoàn ngoại những năm
cảnh lịch sử từ giữa 1975-1985.
thập kỷ 80, thế kỷ
XX.

VIII.C.2. Nguyên
nhân những hạn chế
trong đường lối đối
ngoại của Đảng từ
năm 1975 đến năm
1986.

VIII.A.3.
Thành
tựu, ý nghĩa của
việc
thực
hiện
đường lối đối ngoại,
hội nhập kinh tế
quốc tế thời kỳ đổi
mới.

VIII.B.3. Nội dung cơ
bản đường lối đối
ngoại, hội nhập kinh tế
quốc tế.

VIII.C.3. Những
hạn chế và nguyên
nhân hạn chế trong
đường lối đối ngoại
của Đảng thời kỳ
VIII.B.4. Các giai
đổi mới.
đoạn hình thành, phát
triển đường lối đối VIII.C.4. So sánh
được đường lối đối
ngoại của Đảng.
ngoại của Đảng
VIII.B.5. Cơ hội,
trong những năm
thách thức của đất
1975-1986
và
nước trong hội nhập
đường
lối
đối
kinh tế quốc tế.
ngoại, hội nhập
kinh tế quốc tế thời
kỳ đổi mới.
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4. Nội dung chi tiết học phần:
CHƯƠNG MỞ ĐẦU:ĐỐI TƯỢNG, NHIỆM VỤ VÀ PHƯƠNG PHÁP
NGHIÊN CỨU HỌC PHẦN ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG
SẢN VIỆT NAM

I. Đối tượng và nhiệm vụ nghiên cứu
1. Đối tượng nghiên cứu
- Khái niệm đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam
- Đối tượng nghiên cứu học phần
2. Nhiệm vụ nghiên cứu
- Làm rõ sự ra đời tất yếu của Đảng Cộng sản Việt Nam.
- Làm rõ quá trình hình thành, bổ sung và phát triển đường lối cách mạng của
Đảng.
- Làm rõ kết quả thực hiện đường lối cách mạng của Đảng trong tiến trình
cách mạng Việt Nam.
II. Phương pháp nghiên cứu và ý nghĩa của việc học tập học phần
1. Phương pháp nghiên cứu
- Cơ sở phương pháp luận
- Phương pháp nghiên cứu
2. Ý nghĩa của học tập học phần
- Ý nghĩa khoa học
- Ý nghĩa thực tiễn
CHƯƠNG I: SỰ RA ĐỜI CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM VÀ
CƯƠNG LĨNH CHÍNH TRỊ ĐẦU TIÊN CỦA ĐẢNG
I. Hoàn cảnh lịch sử ra đời Đảng Cộng sản Việt Nam
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1. Hoàn cảnh quốc tế cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX
- Sự chuyển biến của chủ nghĩa tư bản và hậu quả của nó
- Ảnh hưởng của chủ nghĩa Mác-Lênin
- Tác động của Cách mạng Tháng Mười Nga và Quốc tế Cộng sản
2. Hoàn cảnh trong nước
- Xã hội Việt Nam dưới sự thống trị của thực dân Pháp
- Phong trào yêu nước theo khuynh hướng phong kiến và tư sản cuối thế kỷ
XIX, đầu thế kỷ XX
- Phong trào yêu nước theo khuynh hướng vô sản
II. Hội nghị thành lập Đảng và Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng
1. Hội nghị thành lập Đảng
- Hoàn cảnh lịch sử
- Nội dung Hội nghị
2. Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng
- Phương hướng chiến lược của cách mạng Việt Nam
- Nhiệm vụ cách mạng
- Lực lượng cách mạng
- Lãnh đạo cách mạng
- Quan hệ của cách mạng Việt Nam với phong trào cách mạng thế
giới
3. Ý nghĩa lịch sử sự ra đời Đảng Cộng sản Việt Nam và Cương lĩnh chính
trị đầu tiên của Đảng
- Xác lập sự lãnh đạo của giai cấp công nhân Việt Nam
- Xác định đúng đắn con đường giải phóng dân tộc và phương hướng phát
triển của cách mạng Việt Nam.
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- Cách mạng Việt Nam trở thành một bộ phận của cách mạng thế giới.
CHƯƠNG II: ĐƯỜNG LỐI ĐẤU TRANH GIÀNH CHÍNH QUYỀN
(1930-1945)
I. Chủ trương đấu tranh từ năm 1930 đến năm 1939
1. Trong những năm 1930-1935
- Luận cương Chính trị tháng 10-1930
- Chủ trương khôi phục tổ chức Đảng và phong trào cách mạng
2. Trong những năm 1936-1939
- Hoàn cảnh lịch sử
- Chủ trương và nhận thức mới của Đảng
II. Chủ trương đấu tranh từ năm 1939 đến năm 1945
1. Hoàn cảnh lịch sử và sự chuyển hướng chỉ đạo chiến lược của Đảng
- Tình hình thế giới và trong nước
- Nội dung chủ trương chuyển hướng chỉ đạo chiến lược
- Ý nghĩa của sự chuyển hướng chỉ đạo chiến lược
2. Chủ trương phát động Tổng khởi nghĩa giành chính quyền
- Phát động cao trào kháng Nhật, cứu nước và đẩy mạnh khởi nghĩa từng
phần
- Chủ trương phát động Tổng khởi nghĩa
- Kết quả, ý nghĩa, nguyên nhân thắng lợi và bài học kinh nghiệm của cuộc
Cách mạng Tháng Tám
CHƯƠNG III:ĐƯỜNG LỐI KHÁNG CHIẾN CHỐNG THỰC DÂN
PHÁP VÀ ĐẾ QUỐC MỸ XÂM LƯỢC (1945-1975)
I. Đường lối xây dựng, bảo vệ chính quyền và kháng chiến chống thực
dân Pháp xâm lược (1945-1954)
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1. Chủ trương xây dựng và bảo vệ chính quyền cách mạng (1945-1946)
- Hoàn cảnh nước ta sau Cách mạng Tháng Tám
- Chủ trương “kháng chiến kiến quốc” của Đảng
- Kết quả, ý nghĩa và bài học kinh nghiệm
2. Đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược và xây dựng chế
độ dân chủ nhân dân (1946-1954)
- Hoàn cảnh lịch sử
- Quá trình hình thành và nội dung đường lối
3. Kết quả, ý nghĩa lịch sử, nguyên nhân thắng lợi và bài học kinh nghiệm
- Kết quả và ý nghĩa lịch sử
- Nguyên nhân thắng lợi và bài học kinh nghiệm
II. Đường lối kháng chiến chống Mỹ cứu nước, thống nhất Tổ quốc
(1954- 1975)
1. Đường lối trong giai đoạn 1954-1964
- Bối cảnh lịch sử của cách mạng Việt Nam sau tháng 7-1954
- Quá trình hình thành, nội dung và ý nghĩa của đường lối
2. Đường lối trong giai đoạn 1965-1975
- Bối cảnh lịch sử
- Quá trình hình thành, nội dung và ý nghĩa của đường lối
3. Kết quả, ý nghĩa lịch sử, nguyên nhân thắng lợi và bài học kinh nghiệm
- Kết quả và ý nghĩa lịch sử
- Nguyên nhân thắng lợi và bài học kinh nghiệm
CHƯƠNG IV:ĐƯỜNG LỐI CÔNG NGHIỆP HOÁ
I. Công nghiệp hoá thời kỳ trước đổi mới
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1. Chủ trương của Đảng về công nghiệp hoá
- Mục tiêu và phương hướng của công nghiệp hoá xã hội chủ nghĩa
- Đặc trưng chủ yếu của công nghiệp hoá thời kỳ trước đổi mới
2. Kết quả, ý nghĩa, hạn chế và nguyên nhân
- Kết quả thực hiện chủ trương và ý nghĩa
- Hạn chế và nguyên nhân
II. Công nghiệp hoá, hiện đại hoá thời kỳ đổi mới
1. Quá trình đổi mới tư duy về công nghiệp hoá
- Đại hội VI của Đảng phê phán sai lầm trong nhận thức và chủ trương công
nghiệp hoá trước thời kỳ 1960-1985
- Quá trình đổi mới tư duy về công nghiệp hoá từ Đại hội VI đến Đại hội X
2. Mục tiêu, quan điểm công nghiệp hoá, hiện đại hoá
- Mục tiêu công nghiệp hoá, hiện đại hoá
- Quan điểm công nghiệp hoá, hiện đại hoá
3. Nội dung và định hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá gắn với phát
triển kinh tế tri thức
- Nội dung
- Định hướng phát triển các ngành và lĩnh vực kinh tế trong quá trình đẩy
mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá gắn với phát triển kinh tế tri thức
4. Kết quả, ý nghĩa, hạn chế và nguyên nhân
- Kết quả thực hiện đường lối và ý nghĩa
- Hạn chế và nguyên nhân
CHƯƠNG V:ĐƯỜNG LỐI XÂY DỰNG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG
ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA
I. Quá trình đổi mới nhận thức về kinh tế thị trường
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1. Cơ chế quản lý kinh tế thời kỳ trước đổi mới
- Cơ chế kế hoạch hóa tập trung quan liêu, bao cấp
- Nhu cầu đổi mới cơ chế quản lý kinh tế
2. Sự hình thành tư duy của Đảng về kinh tế thị trường thời kỳ đổi mới
- Tư duy của Đảng về kinh tế thị trường từ Đại hội VI đến Đại hội VIII
- Tư duy của Đảng về kinh tế thị trường từ Đại hội IX đến Đại hội X
II. Tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ
nghĩa ở nước ta
1. Mục tiêu và quan điểm cơ bản
- Thể chế kinh tế và thể chế kinh tế thị trường
- Mục tiêu hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa
- Quan điểm về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN
2. Một số chủ trương tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định
hướng xã hội chủ nghĩa
- Thống nhất nhận thức về nền kinh tế thị trường định hướng XHCN
- Hoàn thiện thể chế về sở hữu và các thành phần kinh tế, loại hình doanh
nghiệp và các tổ chức sản xuất kinh doanh
- Hoàn thiện thể chế đảm bảo đồng bộ các yếu tố thị trường và phát triển
đồng bộ các loại thị trường
- Hoàn thiện thể chế gắn tăng trưởng kinh tế với tiến bộ và công bằng xã hội
trong từng bước, từng chính sách phát triển và bảo vệ môi trường
- Hoàn thiện thể chế về vai trò lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước và
sự tham gia của các tổ chức quần chúng vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội
3. Kết quả, ý nghĩa, hạn chế và nguyên nhân
- Kết quả và ý nghĩa
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- Hạn chế và nguyên nhân
CHƯƠNG VI:ĐƯỜNG LỐI XÂY DỰNG HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ
I. Đường lối xây dựng hệ thống chính trị thời kỳ trước đổi mới (19451989)
1. Hoàn cảnh lịch sử và chủ trương xây dựng hệ thống chính trị
- Cơ sở hình thành hệ thống chuyên chính vô sản ở nước ta
- Chủ trương xây dựng hệ thống chuyên chính vô sản mang đặc điểm Việt
Nam
2. Đánh giá sự thực hiện đường lối
- Kết quả và ý nghĩa
- Hạn chế và nguyên nhân
II. Đường lối xây dựng hệ thống chính trị thời kỳ đổi mới
1. Quá trình hình thành đường lối đổi mới hệ thống chính trị
- Cơ sở hình thành đường lối
- Quá trình đổi mới tư duy về xây dựng hệ thống chính trị
2. Mục tiêu, quan điểm và chủ trương xây dựng hệ thống chính trị thời kỳ
đổi mới
- Mục tiêu và quan điểm xây dựng hệ thống chính trị
- Chủ trương xây dựng hệ thống chính trị
3. Đánh giá sự thực hiện đường lối
- Kết quả thực hiện chủ trương và ý nghĩa
- Hạn chế và nguyên nhân
CHƯƠNG VII:ĐƯỜNG LỐI XÂY DỰNG, PHÁT TRIỂN NỀN VĂN
HOÁ VÀ GIẢI QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI
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I. Quá trình nhận thức và nội dung đường lối xây dựng, phát triển nền
văn hóa
1. Thời kỳ trước đổi mới
- Quan điểm, chủ trương về xây dựng nền văn hoá mới
- Đánh giá sự thực hiện đường lối
2. Trong thời kỳ đổi mới
- Quá trình đổi mới tư duy về xây dựng và phát triển nền văn hoá
- Quan điểm chỉ đạo và chủ trương về xây dựng và phát triển nền văn hoá
- Đánh giá việc thực hiện đường lối
II. Quá trình nhận thức và chủ trương giải quyết các vấn đề xã hội
1. Thời kỳ trước đổi mới
- Chủ trương của Đảng về giải quyết các vấn đề xã hội
- Đánh giá việc thực hiện đường lối
2. Trong thời kỳ đổimới
- Quá trình đổi mới nhận thức về giải quyết các vấn đề xã hội
- Quan điểm về giải quyết các vấn đề xã hội
- Chủ trương giải quyết các vấn đề xã hội
- Đánh giá sự thực hiện đường lối
CHƯƠNG VIII: ĐƯỜNG LỐI ĐỐI NGOẠI
I. Đường lối đối ngoại thời kỳ từ năm 1975 đến năm 1986
1. Hoàn cảnh lịch sử
- Tình hình thế giới
- Tình hình trong nước
2. Nội dung đường lối đối ngoại của Đảng
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- Nhiệm vụ đối ngoại
- Chủ trương đối ngoại với các nước
3. Kết quả, ý nghĩa, hạn chế và nguyên nhân
- Kết quả và ý nghĩa
- Hạn chế và nguyên nhân
II. Đường lối đối ngoại, hội nhập kinh tế quốc tế thời kỳ đổi mới
1. Hoàn cảnh lịch sử và quá trình hình thành đường lối
- Hoàn cảnh lịch sử
- Các giai đoạn hình thành, phát triển đường lối
2. Nội dung đường lối đối ngoại, hội nhập kinh tế quốc tế
- Mục tiêu, nhiệm vụ và tư tưởng chỉ đạo
- Một số chủ trương, chính sách lớn về mở rộng quan hệ đối ngoại, hội nhập
kinh tế quốc tế
3. Thành tựu, ý nghĩa, hạn chế và nguyên nhân
- Thành tựu và ý nghĩa
- Hạn chế và nguyên nhân
6. Tài liệu
6.1. Tài liệu bắt buộc (xếp theo thứ tự ưu tiên)
1. Bộ Giáo dục và Đào tạo (2009): Giáo trình Đường lối cách mạng của
Đảng Cộng sản Việt Nam (Dành cho sinh viên đại học, cao đẳng khối không
chuyên ngành Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh), Nxb. CTQG, HN.
2. Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh, PGS. TS. Tô
Huy Rứa, GS. TS. Hoàng Chí Bảo, PGS. TS. Trần Khắc Việt, PGS. TS. Lê Ngọc
Tòng (Đồng chủ biên): Quá trình đổi mới tư duy lý luận của Đảng từ năm 1986 đến
nay, Nxb. CTQG, H.2009.
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3. Bộ Giáo dục và đào tạo (2007): Một số chuyên đề Lịch sử Đảng Cộng sản
Việt Nam, tập I, II, III. Nxb. CTQG, Hà Nội.
6.2. Tài liệu tham khảo (xếp theo thứ tự ưu tiên)
4. Hội đồng trung ương chỉ đạo biên soạn sách giáo trình quốc gia các bộ
môn khoa học Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh (2008). Giáo trình lịch sử Đảng
Cộng sản Việt Nam (tái bản có sửa chữa, bổ sung), Nxb. CTQG, Hà Nội.
5. Bộ Giáo dục và Đào tạo (2006): Giáo trình Lịch sử Đảng Cộng sản Việt
Nam (dành cho các trường đại học và cao đẳng), tái bản lần thứ nhất, Nxb. CTQG,
HN.
6. Chương trình học phần Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản
ViệtNam (ban hành theo Quyết định số 52/2008 ngày 18 tháng 9 năm 2008 của Bộ
trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo).
7. Đại học Quốc gia Hà Nội (2008): Một số chuyên đề về Đường lối cách
mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nxb. Lý luận chính trị, Hà Nội.
8. Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đảng Toàn tập, Nxb. CTQG, HN.
9. Đảng Cộng sản Việt Nam (2005), Văn kiện Đảng thời kỳ đổi mới (Đại hội
VI, VII, VIII, IX), Nxb. CTQG, Hà Nội, 2005.
10. Đảng Cộng sản Việt Nam (2006), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc
lần thứ X, Nxb. CTQG, HN.
11. Hồ Chí Minh, Toàn tập, Nxb. CTQG, HN.
12. Đối ngoại Việt nam thời kỳ đổi mới (2006), Nxb. CTQG, Hà Nội.
13. Đinh Xuân Lý (2008), Quá trình vận động thành lập Đảng Cộng sản Việt
Nam, Nxb. CTQG, Hà Nội.
14. Đinh Xuân Lý (2007), Tư tưởng Hồ Chí Minh về đối ngoại và sự vận
dụng của Đảng trong thời kỳ đổi mới, Nxb. CTQG, Hà Nội
15. Hồ Tố Lương (2007), Quốc tế Cộng sản với cách mạng Việt Nam, Nxb.
CTQG, Hà Nội.
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16. Lê Mậu Hãn (2000), Các Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam, Nxb. CTQG,
Hà Nội.
17. Lê Mậu Hãn (2000), Các cương lĩnh cách mạng của Đảng Cộng sản Việt
Nam, Nxb. CTQG, Hà Nội.
18. Phạm Xanh (1990), Nguyễn Ái Quốc với việc truyền bá chủ nghĩa MácLênin ở Việt Nam 1921 - 1930, Nxb. Thông tin lý luận, Hà Nội.
19. Văn Tạo (chủ biên, 1995), Cách mạng tháng Tám một số vấn đề lịch sử,
Nxb. Khoa học Xã hội, Hà Nội.
20. Ban chỉ đạo tổng kết chiến tranh trực thuộc Bộ Chính trị (1996). Tổng kết
cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, thắng lợi và bài học, Nxb. CTQG, HN.
21. Ban chỉ đạo tổng kết chiến tranh trực thuộc Bộ Chính trị (1995). Tổng kết
cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, thắng lợi và bài học, Nxb. CTQG, HN.
22. Viện Sử học Việt Nam (2003). Việt Nam những sự kiện lịch sử (19451975), NXB Giáo dục, HN.
23. Viện Sử học Việt Nam (2007). Việt Nam những sự kiện lịch sử (19752000). NXB Giáo dục, HN.
24. PGS.TS Nguyễn Trọng Phúc (2003). Tìm hiểu lịch sử Đảng Cộng sản
Việt Nam qua các Đại hội và hội nghị Trung ương (1930-2002). Nxb Lao động, Hà
Nội.
25. Nguyễn Xuân Dũng (2002), Một số định hướng đẩy mạnh công nghiệp
hoá, hiện đại hoá ở Việt Nam giai đoạn 2001-2010, Nxb. Khoa học Xã hội.
26. Nguyễn Khánh (1999), Đổi mới bước phát triển tất yếu đi lên CNXH ở
Việt Nam, Nxb. CTQG, Hà Nội.
27. Đào Duy Tùng (1994), Quá trình hình thành con đường đi lên chủ nghĩa
xã hội ở Việt Nam, Nxb. CTQG, Hà Nội.
28. Nguyễn Phú Trọng (2006), Đổi mới và phát triển - những vấn đề lý luận
và thực tiễn, Nxb. CTQG, Hà Nội.
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29. Trần Văn Bính (Chủ biên), (2005), Lý luận văn hóa và đường lối văn hóa
của Đảng, Nxb. Lý luận chính trị, Hà Nội.
30. Bộ Văn hóa- Thông tin (1995), Đường lối văn hóa của Đảng, Hà Nội.

7. Hình thức tổ chức dạy học
7.1. Lịch trình chung
Hình thức tổ chức dạy học học
phần
Nội dung

Lên lớp

Thực hành
Tự học

Lý thuyết

Thảo luận

Điền dã…

Mở đầu

2

0

0

0

Nội dung 1 (Chương 1)

4

1

0

1

Nội dung 2 (Chương 2)

3

0

0

1

Nội dung 3 (Chương 3)

5

1

0

0

Nội dung 4 (Chương 4)

4

1

0

0

Nội dung 5 (Chương 5)

4

1

0

0

Nội dung 6 (Chương 6)

4

1

0

0

Nội dung 7 (Chương 7)

4

1

0

0

Nội dung 8 (Chương 8)

5

1

0

1

Tổng số: 45

35

7

0

3

7.2. Lịch trình tổ chức dạy học cụ thể
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Hình thức
tổ chức
dạy học

Thời
gian, địa
điểm

Nội dung chính

Yêu cầu sinh viên chuẩn bị

Tuần 1: 3 giờ (3 giờ lý thuyết)
Lý thuyết

3 giờ tại Chương Mở đầu:
- Nghiên cứu trước toàn bộ đề
lớp
cương học phần
Nội dung 1 - Chương 1
- Đọc HL 1: tr. 11-18, HL 4: tr.
17- 48; HL 5: tr. 7-60.
- Cần đọc thêm các HL tham khảo
khác
- Tự chuẩn bị đề cương theo các
đề mục của Mở đầu và Chương 1.
Tuần 2: 3 giờ (2 giờ lý thuyết + 1 giờ tự học)

Lý thuyết

Tự học

2 giờ tại Nội dung 1 - Chương 1 - Đọc HL 1: tr. 19-47, HL 3: tr. 7lớp
104, HL 4: tr. 17- 48; HL 5: tr.
(tiếp)
20- 60
1 giờ tự
học
- Cần đọc thêm các HL tham khảo
khác
- Chuẩn bị đề cương chương I
Tuần 3: 3 giờ (2 giờ lý thuyết + 1 giờ thảo luận )

Lý thuyết

Thảo
luận

2 giờ tại
lớp
1 giờ tại
lớp

Nội dung 1 - Chương 1 - Đọc HL 1: tr. 48-80, HL 2: tr.
20-62; HL 3: tr. 107-175, HL 4:
(tiếp)
tr. 61- 159; HL 5: tr. 49-116…
Nội dung 2 - Chương
- Cần đọc thêm các HL tham khảo
II
khác
- Chuẩn bị đề cương chương 2.

114

Tuần 4: 3 giờ (2 giờ lý thuyết + 1 giờ tự học)
Lý thuyết

Tự học

2 giờ tại
lớp

Nội dung 2 (tiếp)

1 giờ ở
nhà

- Đọc tiếp các HL 1: tr. 48-80,
HL 2: tr. 20-62; HL 3: tr. 107175, HL 4: tr. 49-116; HL 5: tr.
61-149…
- Chuẩn bị đề cương chương 3.

Tuần 5: 3 giờ (3 giờ lý thuyết)
Lý thuyết

3 giờ tại
lớp

Nội dung 3 – Chương - Đọc các HL 1: tr. 81-102; HL
2: tr. 63-90; HL 3: tr. 176-250,
III
HL 4: tr. 117-186; HL 5: tr. 150198…
- Cần đọc thêm các HL tham khảo
khác
- Chuẩn bị đề cương chương 4
Tuần 6: 3 giờ (2 giờ lý thuyết + 1 giờ thảo luận)

Lý thuyết

Thảo luận

2 giờ tại Nội dung 3 (tiếp)
lớp
1 giờ tại
lớp

- Đọc các HL 1: tr. 102-120; HL
2: tr. 91-120; HL 4: tr. 189-332;
HL 5: tr. 199-265…
- Cần đọc thêm các HL tham khảo
khác
- Chuẩn bị đề cương chương 4.

Tuần 7: 3 giờ (3 giờ lý thuyết)
Lý thuyết

3 giờ tại
lớp

Nội dung 4 – Chương - Đọc các HL 1: tr. 121-147; HL
2: tr. 121-164 và tr. 165-109; HL
IV
3, tập 3: tr. 7-53; HL 4: tr. 387450; HL 5: tr. 266-352…
- Ôn tập trước, chuẩn bị kiểm tra
giữa học phần
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Tuần 8: 3 giờ (2 giờ lý thuyết + 1 thảo luận)
Lý thuyết
Thảo luận

2 giờ tại Nội dung 4 (tiếp)
lớp
Nội dung 5 - Chương V
1 giờ tại
lớp

- Đọc các HL 1: tr. 121-147; HL
2: tr. 121-164 và tr. 165-209; HL
3, tập 3: tr. 7-53; HL 4: tr. 387450; HL 5: tr. 266-352…
- Cần đọc thêm các HL tham khảo
khác
- Chuẩn bị đề cương chương 5.

Tuần 9: 3 giờ (3 giờ lý thuyết)
Lý thuyết

3 giờ tại
lớp

Nội dung 5 - Chương - Đọc các HL 1: tr. 148-173; HL
2: tr. 210-270; HL 3, tập 3: tr. 54V
104; HL 4: tr. 387-450; HL 5: tr.
266- 352…
- Chuẩn bị đề cương chương 6.
Tuần 10: 3 giờ (2 giờ lý thuyết + 1 giờ thảo luận)

Lý thuyết

Thảo luận

2 giờ tại Nội dung 5 (tiếp)
lớp
Nội dung 6 -Chương VI
1 giờ tại
lớp

- Đọc tiếp các HL 1: tr. 148-173;
HL 2: tr. 210-270; HL 3, tập 3: tr.
53-104; HL 4: tr. 387- 450; HL 5:
tr. 266-352…
- Chuẩn bị đề cương chương 6.

Tuần 11: 3 giờ (2 giờ lý thuyết + 1 giờ thảo luận)
Lý thuyết

Thảo luận

2 giờ tại Nội dung 6 -Chương VI - Đọc các HL 1: tr. 174-198; HL
2: tr. 271-320; HL 3, Tập 1: tr.
lớp
311- 361; HL 3 tập 3: tr. 227-317;
1 giờ tại
HL 4: tr. 387- 470; HL 5: tr. 266lớp
384…
- Chuẩn bị đề cương chương 7.
Tuần 12: 3 giờ (3 giờ lý thuyết)
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Lý thuyết

3 giờ tại Nội dung 7 - Chương - Đọc tiếp các HL 1: tr. 174-198;
HL 2: tr. 271-320; HL 3, tập 1: tr.
lớp
VII
311-361; HL 3, tập 3: tr. 227317; HL 4: tr. 387-470; HL 5: tr.
266- 384…
- Chuẩn bị đề cương chương 7.
Tuần 13: 3 giờ (2 giờ lý thuyết + 1 giờ thảo luận)

Lý thuyết

Thảo luận

2 giờ tại Nội dung 7 – Chương - Đọc các HL 1: tr. 199-233; HL
lớp
số 2: tr. 321-364; HL 3, tập 1: tr.
VII
311- 361; HL 3, tập 3: tr. 1051 giờ tại Nội dung 8 – Chương
127; HL 4: tr. 387- 470; HL 5: tr.
lớp
VIII
266-384…
- Đọc thêm các HL tham khảo
khác
Tuần 14: 3 giờ (2 giờ lý thuyết + 1 giờ tự học)

Lý thuyết

Tự học

2 giờ tại
lớp

Nội dung 8 - Chương
VIII

1 giờ ở
nhà

- Đọc các HL 1: tr. 199-233; HL
2: tr. 321-364; HL 3, tập 1: tr.
311- 361; HL 3, tập 3: tr. 105127; HL 4: tr. 387- 470; HL 5: tr.
266-384…
- Chuẩn bị đề cương chương 8

Tuần 15: 3 giờ (2 giờ lý thuyết + 1 giờ thảo luận)
Lý thuyết

Thảo luận

2 giờ tại Nội dung 8 (tiếp)
lớp
1 giờ tại
lớp

- Đọc các HL 1: tr. 234-263; HL
2: tr. 400-475; HL 3, tập 3: tr.
128- 189; HL 4: tr. 387-470; HL
5: tr. 266-384…
- Cần đọc thêm các HL tham
khảo khác
- Chuẩn bị trước ý kiến thảo luận
cuối học phần
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- Thi hết học phần: Đề thi mở (được sử dụng tài liệu lúc thi); Thời gian làm
bài: 120 phút; Lịch thi của phòng Đào tạo các đơn vị.
- Thi lại: Đề thi mở (được sử dụng tài liệu lúc thi); Thời gian làm bài: 120
phút; Lịch thi của phòng Đào tạo các đơn vị.
8. Chính sách của học phần đối với sinh viên:
- Có mặt trên lớp không dưới 80% số giờ lý thuyết của học phần
- Có đầy đủ các điểm thành phần của học phần
- Bài tập nhóm (đánh giá mức độ đạt mục tiêu bậc 1 và 2)
9. Phương pháp, hình thức kiểm tra - đánh giá kết quả học tập học phần
9.1. Hình thức kiểm tra - đánh giá
Kết hợp nhiều hình thức: Vấn đáp, trắc nghiệm, tự luận, tiểu luận, bài tập cá
nhân, bài tập nhóm, thảo luận...

9.2. Kiểm tra đánh giá thường xuyên
- Dự học đầy đủ, đúng giờ (5 điểm)
- Cộng thêm 1 điểm/lần khi đánh giá những nội dung theo chính sách của học
phần, như tham gia học tập trên lớp (phát biểu đúng); làm bài tập cá nhân, bài tập
nhóm, viết đề cương, tiểu luận, tự học.
- Trừ 1 điểm/lần nghỉ học (hoặc 2 lần đi muộn), không thực hiện những điểm
theo chính sách của học phần.
9.3. Kiểm tra- đánh giá giữa kỳ
- Kiểm tra giữa kỳ 1 lần, hình thức do giảng viên quy định và chỉ kiểm tra 1
lần, nếu chưa đạt không được kiểm tra lại; thời gian, nội dung kiểm tra do giảng
viên quyết định.
- Thi hết học phần theo hình thức Tự luận- đề thi mở (hoặc kết hợp trắc
nghiệm). Đề thi do chủ nhiệm bộ môn hoặc Phòng Đào tạo quyết định. Thời gian
làm bài: 120 phút.
9.4. Công thức tính điểm học phần
TT

Nội dung kiểm tra đánh giá

Hệ số

1

Kiểm tra, đánh giá thường xuyên: chuyên cần, thảo 20% (0,2) a x 0,2
luận...

2

Kiểm tra- đánh giá định kỳ: kiểm tra giữa kỳ
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Kết quả

30% (0,3) b x 0,3

3

Thi kết thúc học phần

50% (0,5) c x 0,5

4

Điểm học phần: d= (a x 0,2) + (b x 0,3) + (c x 0,5)

d

Các điểm đều tính theo thang 10.
9.5. Tiêu chí chung đánh giá các loại bài tập, kiểm tra, thi
- Bài tập cá nhân (đánh giá mức độ đạt mục tiêu bậc 1)
Các tiêu chí đánh giá các loại bài tập cá nhân bao gồm:
Nội dung:
+ Nắm được nội dung cơ bản.
+ Trình bày được đề cương sơ lược của từng nội dung.
+ Sử dụng các tài liệu do giảng viên hướng dẫn (có thể sử dụng thêm tài liệu
do người học tự tìm).
Hình thức:
Trình bày sạch sẽ, văn phong trong sáng, trích dẫn hợp lý và có dẫn xuất xứ.
- Bài tập nhóm (đánh giá mức độ đạt mục tiêu bậc 1 và 2)
Loại bài tập các nhóm thực hiện trước tại nhà theo sự hướng dẫn của giảng
viên. Mỗi nhóm cử 01 người/những người đại diện trình bày trên lớp (hoặc theo sự
chỉ định của giảng viên).
Bài tập nhóm được đánh giá thông qua chất lượng báo cáo kết quả nghiên
cứu của nhóm, sự trình bày của đại diện nhóm và các ý kiến tham gia thảo luận.
Báo cáo kết quả nghiên cứu của nhóm thực hiện theo mẫu sau:
Báo cáo kết quả nghiên cứu nhóm
Đề tài nghiên cứu: ...........................................................
1. Danh sách nhóm và các nhiệm vụ được phân công:
STT
Họ và tên
Nhiệm vụ được phân công
1.

Nguyễn Văn A

2.

...

Ghi chú
Nhóm trưởng

...

2. Quá trình làm việc của nhóm (miêu tả các buổi họp nhóm, có biên bản
kèm theo).
3. Tổng hợp kết quả làm việc nhóm.
4. Kiến nghị, đề xuất.
Nhóm trưởng
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(Kí tên)
- Kiểm tra, thi
+ Tiêu chí 1: Xác định đúng vấn đề cần phải giải quyết.
+ Tiêu chí 2: Các luận cứ và luận chứng chính xác và có sức thuyết phục,
giải quyết được vấn đề, thể hiện năng lực tư duy tốt.
+ Tiêu chí 3: Có phương pháp nghiên cứu thích hợp; sử dụng các tài liệu
tham khảo.
+ Tiêu chí 4: Bố cục hợp lý, trình bày sạch sẽ, văn phong trong sáng, trích
dẫn hợp lý và có dẫn xuất xứ.
Biểu điểm trên cơ sở mức độ đạt 4 tiêu chí:

Điểm

Tiêu chí

9 – 10

- Đạt cả 4 tiêu chí

7- 8

- Đạt 2 tiêu chí đầu. Tiêu chí 3: Có sử dụng các tài liệu, song chưa
đầy đủ, sâu sắc, chưa có bình luận. Tiêu chí 4: Còn mắc vài lỗi nhỏ.

5- 6

- Đạt tiêu chí 1. Tiêu chí 2: Sức thuyết phục của các luận cứ, luận
chứng chưa thật cao, vấn đề chưa được giải quyết trọn vẹn. Tiêu chí
3, 4: Còn mắc một vài lỗi nhỏ.

Dưới 5

- Không đạt cả 4 tiêu chí.

9.6. Lịch thi và kiểm tra
- Kiểm tra, đánh giá giữa kỳ: Do giảng viên quy định, thích ứng với tiến độ
giảng dạy và học tập.
- Lịch thi:
+ Thi hết học phần: Theo lịch của Phòng Đào tạo các đơn vị.
+ Thi lại: Theo lịch của Phòng Đào tạo các đơn vị.
KT. HIỆU TRƯỞNG

KHOA QUẢN LÝ

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

HỌC PHẦN
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NGƯỜI BIÊN SOẠN

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN

5.TIN HỌC CƠ SỞ 1
(Introduction to Informatics 1)
1. Thông tin về giảng viên
Các giảng viên của Bộ môn Tin học, Khoa Toán – Cơ – Tin học, Trường
Đại học Khoa học Tự nhiên.
2. Thông tin chung về học phần
-

Tên học phần: Tin học cơ sở 1

-

Đối tượng học: Dành cho mọi sinh viên trong ĐHQGHN

-

Mã học phần: INT1003

-

Học phần: Bắt buộc

-

Các học phần tiên quyết: Không

-

Số tín chỉ: 2
+ Phần 1: Các kiến thức cơ bản của công nghệ thông tin, thời lượng 10
giờ tín chỉ.
+ Phần 2: Sử dụng máy tính, thời lượng 20 giờ tín chỉ (tương đương 40
tiết học tại phòng máy).

-

Giờ tín chỉ đối với các hoạt động:
+ Nghe giảng lý thuyết: 10 giờ tín chỉ.
+ Làm bài tập và thảo luận : 0.
+ Thực hành: 20 giờ tín chỉ (bằng 40 tiết học tại phòng máy).
+ Thời gian thi hết học phần 60 phút hoặc 120 phút tuỳ theo hình thức thi
là trắc nghiệm hay tự luận.

-

Yêu cầu về thiết bị dạy học:
+ Phòng học lý thuyết: máy tính giáo viên, kết nối mạng Internet, máy
chiếu (projector), màn chiếu, bảng và phấn viết.
+ Phòng máy tính: có đủ máy tính cho 1 sinh viên/1 máy (có kết nối
mạng Internet khi học sử dụng Internet), mỗi nhóm không quá 30 sinh
viên; máy chiếu, màn chiếu, bảng và phấn viết.
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+ Đầy đủ các phần mềm (theo nội dung học phần).
3. Mục tiêu của học phần
3.1. Mục tiêu chung
Học phần nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về công nghệ
thông tin, hệ thống hóa các kiến thức sinh viên đã được học ở trường phổ thông và
bổ sung một số kiến thức mới.
Sau khi học xong sinh viên có kiến thức cơ bản, hệ thống về công nghệ
thông tin, hiểu rõ về các chức năng và cách làm việc với máy tính trong công việc
thông thường (làm việc với hệ điều hành, soạn thảo văn bản, bảng tính, trình chiếu,
tìm kiếm thông tin trên mạng…); Sử dụng thành thạo phần mềm cụ thể tương ứng.
3.1.1. Mục tiêu về kiến thức
Học phần trang bị cho sinh viên:
- Các kiến thức cơ bản về thông tin (khái niệm thông tin, dữ liệu, đơn vị đo
tin, mã hoá thông tin, xử lý thông tin);
- Các kiến thức về công cụ xử lý thông tin (máy tính, nguyên lý máy tính, các
thiết bị, các loại phần mềm…), nguyên lý Von Neumann;
- Các kiến thức cơ bản về mạng truyền thông;
- Hiểu biết một số phần mềm thông dụng (hệ điều hành, các phần mềm hỗ trợ
công tác văn phòng và khai thác Internet ...);
3.1.2. Mục tiêu về kỹ năng
Sau khi học xong, sinh viên có thể sử dụng thành thạo máy tính và một số phần
mềm văn phòng thông dụng để có thể:
- Soạn thảo tài liệu;
- Quản lý dữ liệu qua các bảng tính;
- Trình chiếu;
- Khai thác Internet để tìm kiếm thông tin và liên lạc qua thư điện tử;
- Làm được trang web đơn giản;
- Tổ chức lưu trữ thông tin trên máy tính và sử dụng máy tính để giải quyết
vấn đề thông dụng.
3.1.3 Mục tiêu về thái độ người học
Có ý thức ứng dụng công nghệ thông tin vào công việc hàng ngày, nâng cao
chất lượng của công việc, phong cách làm việc trong xã hội hiện đại.
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3.2. Mục tiêu chi tiết
Phần 1. Các kiến thức cơ bản về công nghệ thông tin
Nội dung
Nội dung 1.
Thông tin và
xử lý thông
tin
Nội dung 2.
Xử lý thông
tin bằng máy
tính điện tử
Nội dung 3.
Máy tính
điện tử
Nội dung 4.
Các hệ đếm
thường dùng
trong tin học

Kiến thức bắt buộc
Nắm được khái niệm cơ bản về
thông tin và xử lý thông tin .

Tham khảo, sinh viên tự đọc,
không bắt buộc
Các cách tiếp cận đơn vị đo
thông tin

Hiểu biết việc xử lý thông tin bằng
máy tính điện tử

Nắm được cấu trúc cơ bản của
MTĐT, quá trình thi hành lệnh của
máy tính điện tử, Nguyên lý Von
Neumann

Mô tả một số loại thiết bị ngoại
vi, CPU

Nắm vững khái niệm, ý nghĩa về hệ
đếm cơ số 2, 8,10, 16 và thành thạo
trong việc đổi biểu diễn giữa các số
hệ 2, 10 và 16

Nội dung 5.
Một số kiến
thức về đại
số logic

Nắm vững một số kiến thức ban
đầu về đại số logic, các mạch logic

Dạng chuẩn tuyển, chuẩn hội
của một hàm đại số logic.

Nội dung 6.

Hiểu rõ cách biểu diễn thông tin
trong máy tính đối với một số loại
dữ liệu

Chuẩn dữ liệu dấu phảy động
IEEE 7054.

Biểu diễn
thông tin
trong máy
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Nội dung

Kiến thức bắt buộc

Tham khảo, sinh viên tự đọc,
không bắt buộc

tính
Nội dung 7.
Thuật toán
xử lý thông
tin

Nắm vững khái niệm thuật toán và
các phương pháp biểu diễn thuật
toán, các đặc trưng của thuật toán,
độ phức tạp của thuật toán

Nội dung 8.

Nắm được khái niệm hệ điều hành,
các chức năng của hệ điều hành, sự
Hệ điều hành
tiến triển của các hệ điều hành

Một số hệ điều hành điển hình
(giới thiệu minh họa về một số
hệ điều hành máy tính: giao tiếp
qua dòng lệnh, Windows,
Linux, UNIX )

Nội dung 9.

Sơ bộ về quy trình phát triển
phần mềm thác nước và tiến
hoá.

Phần mềm

Hiểu khái niệm về phần mềm, phân
loại phần mềm hệ thống và ứng
dụng.Một số loại phần mềm.

Phần mềm mã nguồn mở
Nội dung 10. Nắm được khái niệm ngôn ngữ lập
trình và các mức khác nhau của
Ngôn ngữ
ngôn ngữ lập trình, khái niệm về
lập trình và
chương trình dịch và các loại
chương trình
chương trình dịch.
dịch

Quá trình thực hiện chương
trình trên ngôn ngữ bậc cao,
môi trường lập trình tích hợp

Nội dung 11. Hiểu rõ mạng máy tính, giao thức,
topology, phân loại mạng theo tiêu
Mạng máy
chí địa lý.
tính

Nguyên lý CSMA/CD trong
mạng cục bộ, thiết bị mạng

Nội dung 12.

Một số dịch vụ cơ bản của
Internet một số giao thức chính
của Internet

Internet

Nắm vững khái niệm mạng
Internet, hiểu rõ giao thức TCP/IP

Nội dung 13. Hiểu biết về ứng dụng công nghệ
124

Lịch sử phát triển của các ngôn
ngữ lập trình

Nội dung
Ứng dụng
của công
nghệ thông
tin

Kiến thức bắt buộc

Tham khảo, sinh viên tự đọc,
không bắt buộc

thông tin trong các lĩnh vực của đời
sống.

Nội dung 14. Có hiểu biết đúng về an toàn thông
tin và mạng, các phần mềm có hại
Công nghệ
(virus, worm, spyware, ...), tội
thông tin và
phạm tin học, sở hữu trí tuệ và luật
xã hội
pháp về CNTT

Ứng dụng của CNTT
Sở hữu trí tuệ
Luật CNTT

Phần 2. Sử dụng máy tính
Nội dung
Nội dung 1.
Sử dụng hệ điều
hành

Các kỹ năng cần đạt được
- Biết khởi động và tắt máy an toàn
- Biết tạo hệ thống thư mục, tổ chức lưu trữ, quản lý các tệp, kể
cả chia sẻ qua mạng
- Biết cấu hình hệ thống
- Thực hiện được các ứng dụng từ hệ điều hành

Nội dung 2.
Phần mềm soạn
thảo văn bản

- Nắm được các khái niệm cơ bản, môi trường làm việc của hệ
soạn thảo, các thao tác mở, lưu văn bản.
- Sử dụng được bộ gõ tiếng Việt
- Thực hiện thành thạocác thao tác nhập, sửa, tìm kiếm, cắt
dán... để soạn thảo văn bản
- Biết định dạng văn bản
- Biết và chèn được các đối tượng (trong đó có hình ảnh) trong
văn bản
- Biết và làm được bảng biểu
- Biết và in ấn được.
- Biết và điền được tên tự động từ một bảng danh sách người
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Nội dung

Các kỹ năng cần đạt được
nhận (mail merge)
- Biết và tổ chức được một văn bản dài, làm mục lục tự động

Nội dung 3.
Phần mềm đồ họa

Nội dung 4.
Bảng tính

- Biết khái niệm cơ bản về đồ họa
- Biết và sử dụng được công cụ để vẽ các hình hình học cơ bản,
tô màu, cắt dán, sao chép, sửa chữa ảnh, chèn chữ, lấy ảnh
màn hình...
- Nắm được các khái niệm cơ bản, môi trường làm việc của
bảng tính điện tử.
- Biết và tạo lập được các trang (sheet) của bảng tính.
- Biết và soạn thảo được nội dung các ô và định dạng các kiểu
dữ liệu cơ bản.
- Lập được công thức và sử dụng được các hàm, chèn được
đối tượng,
- Nắm được các thao tác với cơ sở dữ liệu.
- Biết và làm được biểu đồ
- Biết hoàn tất các thủ tục trước khi in và thực hiện in ấn

Nội dung 5.
Phần mềm trình
chiếu

- Biết cách làm việc với công cụ trình chiếu, biết thay đổi các
thiết đặt cơ sở.
- Soạn được bài trình chiếu
- Biết và thực hiện được các thao tác với văn bản và đồ hoạ
- Vẽ được đồ thị, biểu đồ, các đối tượng đồ họa
- Biết và sử dụng được các hiệu ứng trình chiếu
- Biết hoàn tất và tiến hành được bài trình chiếu
- Biết cách kết hợp các thao tác, các đối tượng và các hiệu ứng
tạo ra một bài trình chiếu đạt chất lượng cao.

Nội dung 6.
Internet

- Sử dụng được trình duyệt web để truy cập web, biết và sử
dụng được các công cụ tìm kiếm trên web.
- Sử dụng được email để gửi thư, nhận thư và cấu hình hệ
thống email tương ứng với tài khoản của mình.
- Xây dựng được trang web đơn giản

4. Tóm tắt nội dung học phần
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- Phần 1: Cung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ sở về thông tin, máy tính,
phần mềm và các ứng dụng công nghệ thông tin.
- Phần 2: Cung cấp kiến thức và rèn luyện kỹ năng sử dụng hệ điều hành, sử
dụng các phần mềm văn phòng thông dụng và khai thác một số dịch vụ trên
Internet.
5. Nội dung chi tiết của học phần
Phần 1. Các kiến thức cơ bản vể công nghệ thông tin
I. Thông tin và xử lý thông tin
1. Thông tin
2. Mã hoá thông tin
3. Xử lý thông tin
II. Xử lý thông tin bằng máy tính điện tử
1. Xử lý thông tin tự động bằng máy tính điện tử
2. Tin học và công nghệ thông tin
III. Máy tính điện tử
1. Nguyên lý Von Neumann
2. Kiến trúc chung của máy tính điện tử
3. Đơn vị số học - ALU
4. Đơn vị điều khiển – CU
5. Bộ nhớ
6. Bộ xử lý và và cách thức thi hành lệnh
7. Các thiết bị ngoại vi
IV. Các hệ đếm thường dùng trong tin học
1. Hệ đếm
2. Hệ đếm nhị phân và hệ đếm cơ số 16
3. Đổi biểu diễn số trong các hệ đếm khác nhau
V. Một số kiến thức về đại số logic
1. Các hàm đại số logic
2. Biểu diễn hàm đại số logic
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3. Áp dụng đại số logic trong việc thiết kế các mạch logic
VI. Biểu diễn thông tin trong máy tính
1. Phân loại dữ liệu
2. Dữ liệu kiểu số (số dấu phảy tĩnh, số dấu phảy động chuẩn IEEE)
3. Dữ liệu phi số (văn bản, logic, dữ liệu đa phương tiện...)
4. Truyền tin giữa các máy tính
VII. Thuật toán xử lý thông tin
1. Khái niệm bài toán và thuật toán
2. Đặc trưng của thuật toán
3. Các phương pháp diễn đạt thuật toán
4. Sơ lược về đánh giá thuật toán
VIII. Hệ điều hành
1. Khái niệm về hệ điều hành
2. Các chức năng của hệ điều hành
3. Sự tiến triển của các hệ điều hành
IX. Phần mềm
1. Khái niệm về phần mềm
2. Phần mềm hệ thống
3. Phần mềm ứng dụng và một số loại phần mềm ứng dụng
4. Phần mềm mã nguồn mở
X. Ngôn ngữ lập trình và chương trình dịch
1. Khái niệm về ngôn ngữ lập trình
2. Các mức khác nhau của ngôn ngữ lập trình: ngôn ngữ máy, hợp ngữ
(assembly) và ngôn ngữ thuật toán.
3. Khái niệm chương trình dịch
XI. Mạng máy tính
1. Mạng máy tính
2. Các mô hình xử lý cộng tác
XII. Internet
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1. Lịch sử ra đời của Internet
2. Các tài nguyên và dịch vụ trên Internet
3. Công nghệ Internet (TCP/IP)
XIII. Ứng dụng của công nghệ thông tin
1. Các bài toán khoa học kỹ thuật
2. Các bài toán quản lý
3. Tự động hoá
4. Công nghệ thông tin trong hoạt động văn phòng
5. Công nghệ thông tin và giáo dục
6. Thương mại điện tử
7. Công nghệ thông tin và cuộc sống hàng ngày
XIV. Công nghệ thông tin và xã hội
1. Công nghệ thông tin và xã hội
2. An toàn thông tin và tội phạm công nghệ thông tin
3. Sở hữu trí tuệ và bản quyền phần mềm
phần 2. Sử dụng máy tính
I. Sử dụng hệ điều hành
1. Tổ chức thông tin trên bộ nhớ ngoài: Cấu trúc cây phân cấp của hệ thống tệp
và thư mục, quy ước đặt tên tệp và thư mục (MS Windows / PC Linux)
2. Các chức năng thông dụng của hệ điều hành máy tính cá nhân dùng giao diện
đồ họa (MS Windows / PC Linux)
-

Giới thiệu chung, khởi động, đăng nhập và kết thúc phiên làm việc

-

Làm việc với một cửa sổ

-

Làm việc trên màn hình nền Desktop

-

Làm việc với một ứng dụng

-

Quản trị tệp và thư mục

- Giới thiệu về một số kỹ năng nâng cao
II. Phần mềm soạn thảo văn bản
1. Bắt đầu với soạn thảo văn bản.
-

Khởi động và đóng phần mềm
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-

Màn hình làm việc

-

Tạo mới, ghi, mở và đóng văn bản

2. Các phương tiện soạn thảo và sửa
-

Đánh dấu, sao chép, cắt dán

-

Tìm kiếm và thay thế

-

Môi trường tiếng Việt

3. Định dạng văn bản
-

Định dạng chữ, đoạn văn bản

-

Đánh chỉ số

-

Tạo chương, mục

4. Bảng biểu, hình vẽ và công thức
-

Tạo bảng và các thao tác với bảng

-

Vẽ hình và nhúng hình ảnh trong văn bản

-

Viết công thức

5. Định dạng trang và in ấn
-

Định dạng trang

- In ấn
III. Phần mềm đồ họa
1. Tạo mới, mở và đóng một hình vẽ
2. Đặt mầu và chọn bút vẽ
3. Vẽ tự do
4. Vẽ các hình hình học
5. Tô mầu, cắt dán, sao chép
6. Đưa văn bản vào hình
IV. Bảng tính
1. Khái niệm bảng tính
2. Bắt đầu với phần mềm bảng tính
-

Khởi động

-

Màn hình làm việc

-

Tạo mới, mở, đóng bảng tính
130

3. Các thao tác cơ bản
-

Sao chép, cắt, dán, di chuyển

-

Điều chỉnh ô, dòng, cột

-

Lên trang và in

4. Xử lý dữ liệu
-

Định dạng dữ liệu

-

Tìm kiếm, thay thế

-

Sắp xếp

5. Tính toán trên bảng
-

Công thức và hàm

-

Các hàm cơ bản

6. Biểu đồ và hình vẽ
7. Dàn trang và in ấn
V. Phần mềm trình chiếu
1. Phần mềm trình chiếu
-

Khởi động

-

Mở /đóng một trình chiếu

-

Màn hình làm việc

2. Các thao tác cơ bản với slide
-

Tạo mới, chèn, xóa một slide

-

Thay đổi bài trí (layout), thay đổi khuôn mẫu (template)

-

Làm việc với slide master

-

Làm việc với các đối tượng
o Đối tượng văn bản
o Đối tượng hình ảnh
o Đối tượng bảng biểu
o Đối tượng âm thanh

3. Các hiệu ứng và chế độ trình chiếu
VI. Internet
1. Các khái niệm cơ bản về Internet
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2. E-mail
-

Khái niệm về hệ thống e-mail

-

Soạn, gửi và nhận e-mai

-

Gửi kèm tệp, chuyển tiếp e-mai

-

Quản lý e-mail

3. Web
-

Sơ lược về siêu văn bản và hệ thống World-Wide-Web

-

Trình duyệt

-

Các công cụ tìm kiếm thông tin trên web

4. Giới thiệu ngôn ngữ siêu văn bản
-

HTML

-

Tạo trang web đơn giản
6. Tài liệu

Tài liệu bắt buộc
[1] Bài giảng của giáo viên.
[2] Phạm Hồng Thái, Đào Minh Thư, Lương Việt Nguyên, Dư Phương Hạnh,
Nguyễn Việt Tân,. Giáo trình thực hành Tin học Cơ sở, NXB Đại học Quốc
gia Hà nội, 2008.
[3] Đào Kiến Quốc, Bùi Thế Duy, Giáo trình Tin học cơ sở, NXB Đại học Quốc
gia Hà nội, 2006.
[4] Tài liệu hướng dẫn sử dụng Openoffice/Writer tại địa chỉ:
http://www.coltech.vnu.edu.vn/FreeSoftware/Office tools/OpenOffice-ViDocs/Writer
[5] Tài liệu hướng dẫn sử dụng Openoffice/Calc tại địa chỉ:
http://www.coltech.vnu.edu.vn/FreeSoftware/Office tools/OpenOffice-ViDocs/Calc
[6] Tài liệu hướng dẫn sử dụng Openoffice/Impress tại địa chỉ:
http://www.coltech.vnu.edu.vn/FreeSoftware/Office tools/OpenOffice-ViDocs/Impress
Tài liệu tham khảo
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[7] Hoàng Chí Thành, Giáo trình tin học cơ sở, NXB Đại học quốc gia Hà Nội,
2006.
[8] Ngô Thị Thảo, Giáo trình tin học cơ sở, NXB Đại học Quốc gia Hà nội,
2008.
7. Tổ chức giảng dạy
Lưu ý chung:
- Nội dung chi tiết học phần là bắt buộc, là cơ sở để đào tạo, ra đề đánh giá
chung trong toàn ĐHQGHN. Phần phân bố thời lượng cũng như phần tiến trình
dạy học cụ thể chỉ mang tính giới thiệu, định hướng, mỗi giảng viên cần soạn thảo
giáo án riêng theo mẫu đã trình bày.
- Về cơ bản, phần 1 và phần 2 có thể tổ chức dạy học song song, hoặc cũng
có thể tổ chức dạy học phần 1 trong 5 tuần đầu và phần 2 trong 10 tuần tiếp theo
của học kỳ.
- Khối kiến thức cơ bản được giảng dạy hoàn toàn trên lớp trong 10 tiết tín
chỉ. Hầu hết các vấn đề thuộc phần này đã được đề cập trong chương trình phổ
thông, do vậy ở bậc đại học các kiến thức đó cần được trình bày theo định hướng
hệ thống hóa, bổ sung và nâng cao.
- Bài giảng của giảng viên cần đưa lên mạng để sinh viên truy cập, tham
khảo.
- Về thực hành kỹ năng, ở trường phổ thông, sinh viên đã được học soạn
thảo văn bản, và sử dụng Internet ở mức độ đơn giản. Một số nội dung khác như
bảng tính, trình chiếu chưa được học. Do đó cần chú trọng giới thiệu kỹ lưỡng hơn
các nội dung này.
- Phần 2 chủ yếu là để rèn luyện kỹ năng cơ bản sử dụng các phần mềm
thông dụng.
- Thực hành sử dụng hệ điều hành có thể lựa chọn MS Window hoặc PC
Linux; Thực hành soạn thảo văn bản, trình chiếu, bảng tính, internet, đồ hoạ có thể
lựa chọn bộ phần mềm văn phòng của Microsoft hoặc bộ phần mềm văn phòng mã
nguồn mở Open Office. Việc lựa chọn phần mềm cụ thể là do từng đơn vị đào tạo
nhưng có thông báo trước.
7.1. Lịch trình chung
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Phần 1. Các kiến thức cơ bản về công nghệ thông tin
Hình thức tổ chức dạy học
Lên lớp

Nội dung

Lý
thuyết

Nội dung 1. Thông tin và xử lý thông
tin

Bài
tập

Thảo
luận

Thực
hành

Tự
học

Tổng số

0.5

0.5

1.5

1.5

1

1

2

2

1

1

Nội dung 10. Ngôn ngữ lập trình và
chương trình dịch

1

1

Nội dung 11. Mạng máy tính

1

1

Nội dung 12. Internet

1

1

1

1

Nội dung 2. Xử lý thông tin bằng
máy tính điện tử
Nội dung 3. Máy tính điện tử
Nội dung 4. Các hệ đếm thông
thường dùng trong tin học
Nội dung 5.Một số kiến thức về đại
số lôgic
Nội dung 6. Biểu diễn thông tin trong
máy tính
Nội dung 7. Thuật toán xử lý thông
tin
Nội dung 8. Hệ điều hành
Nội dung 9. Phần mềm

Nội dung 13. Ứng dụng của công
nghệ thông tin
Nội dung 14. Công nghệ thông tin và
xã hội
Tổng

10
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Phần 2. Sử dụng máy tính
Toàn bộ thời gian được dạy trên phòng thực hành với tổng số giờ là 20 giờ
tín chỉ (tương đương 40 tiết thực học tại phòng máy).
Bảng tính và Trình chiếu chưa được học ở phổ thông nên sẽ sử dụng nhiều
thời gian hơn phần soạn thảo văn bản.
Hình thức tổ chức
Lên lớp

Nội dung

Thực Tự
Lý
Bài Thảo
hành học
thuyết tập luận

Tổng

Nội dung 1. Sử dụng hệ điều hành

1

1

Nội dung 2. Phần mềm soạn thảo văn bản

2

2

Nội dung 3. Phần mềm đồ họa

2

2

Nội dung 4. Bảng tính

7

7

Nội dung 5. Phần mềm trình chiếu

4

4

Nội dung 6. Internet

4

4

Tổng
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7.2. Lịch trình dạy học cụ thể
Phần 1. Các kiến thức cơ bản về công nghệ thông tin
Tuần 1: Nội dung 1, 2, 3
Hình thức tổ Thời gian,
chức dạy

Nội dung chính

Yêu cầu sinh

Ghi chú

viên chuẩn bị

địa điểm

học
Lý thuyết
2 giờ tín chỉ

Giảng

Nội dung 1. Thông tin

đường

và xử lý thông tin

Yêu cầu
sinh viên tự

Nội dung 2. Xử lý đọc trước [2]thông tin bằng máy nguyên lý

Giảng

viên

hệ

thống hoá các kiến
thức sinh viên đã được
học ở phổ thông và

tính điện tử.

Von

làm rõ hơn khái niệm

Nội dung 3. Máy tính

Neumann; [2]

xử lý thông tin;nêu,

điện tử: Kiến trúc cơ

-Hệ đếm,Đại

phân tích định nghĩa
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bản của máy tính điện

số logic

tin học và công nghệ
thông tin.

tử, các thành phần của
máy tính, quá trình thi

Giảng

viên

hệ

hành lệnh của máy

thống hoá lại kiến trúc

tính điện tử. Nguyên

và các thiết bị tương

lý Von Neumann

ứng của máy tính
Mô tả rõ chu trình
lệnh; nêu nguyên lý
Von

Neumann,

ý

nghĩa của nguyên lý
này.
Tuần 2: Nội dung 4, 5, 6 và 7
Hình thức tổ Thời gian,
chức dạy

Nội dung chính

địa điểm

Yêu cầu sinh

Ghi chú

viên chuẩn bị

học
Lý thuyết
2 giờ tín chỉ

Giảng

Nội dung 4. Các hệ Đọc trước

đường

đếm

thường

dùng phần Hệ đếm,

trong tin học

Thuật toán,

- Hệ đếm và hệ đếm Phần mềm,
Hệ điều hành
nhị phân.
- Đổi hệ đếm, chú ([2])

Giảng viênnhắc lại
về hệ đếm theo vị trí,
sau đó trình bày quy
tắc đổi biểu diễn giữa
hệ 10, 2 và 16
Biểu diễn hàm đại

trọng đến hệ đếm cơ

số logic và ứng dụng

số 2 và 16

trong thiết kế các

Nội dung 5. Một số

mạch logic.

kiến thức về đại số
lôgic
- Các hàm đại số
logic, biểu diễn các
hàm đại số logic
- Thết kế mạch logic
Nội dung 6. Biểu diễn
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Nội dung chính

Hình thức tổ Thời gian,
chức dạy

địa điểm

Yêu cầu sinh

Ghi chú

viên chuẩn bị

học
thông tin trong máy
tính
- Phân loại dữ liệu
- Biểu diễn dữ liệu
- Mã tiếng Việt
- Truyền tin
Nội dung 7. Thuật
toán xử lý thông tin
- Khái niệm thuật toán
- Các phương pháp
biểu diễn thuật toán
Tuần 3: Nội dung 7, 8, 9
Hình thức tổ Thời gian,
chức dạy

Nội dung chính

Yêu cầu sinh
viên chuẩn bị

địa điểm

học
Lý thuyết
2 giờ tín chỉ

Giảng

Nội

dung

đường

toán

xử

7.Thuật
lý

Sinh viên

thông đọc trước tài

tin(tiếp)

liệu[2] - phần

- Đặc trưng của thuật Ngôn ngữ lập
toán.

trình, Chương

- Khái niệm về độ trình dịch
phức tạp của thuật
toán
Nội dung 8. Hệ điều
hành
- Khái niệm hệ điều
hành, chức năng của
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Ghi chú

hệ điều hành
- Sự tiến triển của hệ
điều hành
Nội dung 9. Phần
mềm
- Khái niệm phần
mềm, phân loại phần
mềm ở mức hệ thống
và ứng dụng
- Quy trình phần mềm
- Phần mềm mã nguồn
mở

Tuần 4: Nội dung 10, 11
Hình thức tổ Thời gian,
chức dạy

Nội dung chính

Yêu cầu sinh

địa điểm

viên chuẩn bị

học
Lý thuyết
2 giờ tín chỉ

Giảng

Nội dung 10. Ngôn Đọc phần [2]

đường

ngữ

lập

trình

và –Mạng máy

chương trình dịch
- Khái niệm ngôn ngữ
lập trình
- Các mức khác nhau
của ngôn ngữ lập trình
- Chương trình dịch
Nội dung 11. Mạng
máy tính
- Khái niệm
- Phân loại mạng
- Tôpô
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tính; Internet

Ghi chú

Nội dung chính

Hình thức tổ Thời gian,
chức dạy

địa điểm

Ghi chú

Yêu cầu sinh
viên chuẩn bị

học
- Giao thức
- Thiết bị
Tuần 5: Nội dung 12, 13, 14
Nội dung chính

Hình thức tổ Thời gian,
chức dạy

Ghi chú

Yêu cầu sinh
viên chuẩn bị

địa điểm

học
Lý thuyết
2 giờ tín chỉ

Giảng

Nội dung 12. Internet

đường

bày các nội dung:
- Mạng Internet và luật công
một số dịch vụ trên nghệ thông tin - Phần mềm có hại và

Đọc thêm về

Giảng

viên

trình

Internet

các cách mà tin tặc có

- Một số giao thức

thể gây tác hại.

chính của Internet.

- Một số vấn đề về sở

Nội dung 13. Ứng

hữu trí tuệ có liên

dụng của công nghệ

quan đến bản quyền

thông tin

phần mềm

Nội dung 14. Công

-

nghệ thông tin và xã

thông tin liên quan

hội

đến

- An ninh hệ thống

trong lĩnh vực CNTT

- Sở hữu trí tuệ
- Ứng dụng công nghệ
thông tin trong cuộc
sống ngày này
Phần 2- Sử dụng máy tính
Tuần 6: Nội dung 1, nội dung 2
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Luật
các

công
tội

nghệ
phạm

Hình thức tổ Thời gian,
chức dạy

Nội dung chính

Yêu cầu sinh

địa điểm

Ghi chú

viên chuẩn bị

học
Thực hành
2 giờ tín chỉ

Phòng máy

Nội dung 1. Sử dụng Tham khảo

Ngoài việc trình diễn

hệ điều hành

một cách có hệ thống

[2].p.9-p.60

- Khởi động, tắt máy

để sinh viên làm theo,

(4 tiết thực

- Các thành phần cơ

giảng viên phải nhấn

học)

bản của giao diện đồ

mạnh việc sinh viên

họa

phải có nỗ lực rất cao,

(biểu

(icon),

tượng

cửa

sổ

ngoài giờ học tại

(windows), trình đơn

phòng thực hành, sinh

(menu)...)

viên phải tìm mọi

-

Màn

hình

nền

cách để tăng cường

Desktop và trình đơn

thời gian tự luyện tập

Start; cách sử dụng

kỹ năng.

- Các thao tác trên cửa
sổ
- Các thao tác với hệ
thống tệp và thư mục
- Chia sẻ tệp và thư
mục qua mạng
Nội dung 2. Phần
mềm soạn thảo văn
bản

Đọc [4].

- Mở, đóng văn bản

Chương 1,

- Soạn tiếng Việt

Chương 2.

- Kỹ năng sửa (đánh
dấu, chế độ chèn/đè,
tìm kiếm, thay thế)
- Định dạng về Font,
size, kiểu chữ, lề,
paragraph,

bullet,

style
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Tham
khảo/thực
hành theo yêu
cầu [1].p70p105

Hình thức tổ Thời gian,
chức dạy

Nội dung chính

địa điểm

Yêu cầu sinh

Ghi chú

viên chuẩn bị

học
- Bảng biểu
Tuần 7: Nội dung 2, nội dung 3
Hình thức tổ Thời gian,
chức dạy

Nội dung chính

địa điểm

Yêu cầu sinh
viên chuẩn bị

học
Thực hành
2 giờ tín chỉ

Phòng máy

Nội dung 2. Phần Đọc [4].
mềm soạn thảo văn Chương 3,
bản (tiếp)

Chương 4.

(4 tiết thực

- Chèn đối tượng (ký

học)

hiêu, hình ảnh, công
thức toán học...)
- Điền tên tự động từ
một bảng danh sách
người nhận (mail
merge)
- Đánh số trang tự
động
- Lập mục lục tự động
- Dàn trang
- In ấn
Nội dung 3. Phần
mềm đồ họa
- Mở, lưu, đóng ảnh
- Chọn mầu và công
cụ vẽ
- Vẽ các hình hình học
cơ bản
- Chèn chữ
- Cắt dán
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Thực hành
theo yêu cầu
[2].p95-p105

Ghi chú

Tuần 8: Nội dung 4
Hình thức tổ Thời gian,
chức dạy

Nội dung chính

địa điểm

Yêu cầu sinh

Ghi chú

viên chuẩn bị

học
Kiểm tra
1 giờ tín chỉ
Thực hành

Phòng

Kiểm tra giữa kỳ

máy
Phòng máy

1 giờ tín chỉ
(2 tiết thực

Nội dung 4.Bảng tính

Đọc

- Màn hình làm việc

[5].Chương 6

- Mở đóng bảng tính

[5].Chương 1

- Các khái niệm cơ

học)

bản
- Nhập dữ liệu vào ô

Thực hành
[2]. P150-194

Tuần 9: Nội dung 4
Hình thức tổ Thời gian,
chức dạy

Nội dung chính

địa điểm

Yêu cầu sinh
viên chuẩn bị

học
Thực hành

Phòng máy

2 giờ tín chỉ
(4 tiết thực
học)

Nội dung 4.Bảng tính
(tiếp)
- Một số thao tác soạn
thảo (Sao chép, cắt,
dán, di chuyển)
- Định dạng ô, dòng,
cột và bảng tính
- Tính toán trên bảng
- Công thức và hàm

Tuần 10: Nội dung 4
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Thực hành
[2]. P194-200

Ghi chú

Hình thức tổ Thời gian,
địa điểm
chức dạy
học
Thực hành

Phòng máy

2 giờ tín chỉ
(4 tiết thực
học)

Nội dung chính

Yêu cầu sinh
viên chuẩn bị

Ghi chú

Nội dung 4.Bảng tính Thực hành
[2]. P240-270
(tiếp)
- Tìm kiếm, thay
thế,sắp xếp
- Liên kết dữ liệu

Tuần 11: Nội dung 4
Hình thức tổ Thời gian,
chức dạy
địa điểm
học
Thực hành

Phòng máy

2 giờ tín chỉ
(4 tiết thực
học)

Nội dung chính

Yêu cầu sinh
viên chuẩn bị

Nội dung 4.Bảng tính Thực hành
(tiếp)
[2]. P220-240
- Biều đồ
- Định dạng trang
- In ấn

Ghi chú

Trong trường hợp
không có máy in, dùng
print preview để sinh
viên thấy hình ảnh bản
in.

Tuần 12: Nội dung 5
Hình thức tổ Thời gian,
địa điểm
chức dạy
học
Thực hành
2 giờ tín chỉ
(4 tiết thực
học)

Phòng máy

Nội dung chính

Yêu cầu sinh
viên chuẩn bị

Nội dung 5. Phần Tham khảo
[2].p121-130
mềm trình chiếu
- Mở và đóng một
[6].p4-25
trình chiếu
- Thay đổi bài trí
(layout), khuôn mẫu
(template), slide chủ
(master)
- Tạo mới, chèn, xóa
slide
- Bổ sung đối tượng
văn bản
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Ghi chú

Hướng dẫn một số kỹ
năng làm trình chiếu (kể
cả kỹ thuật, hiệu ứng và
phong cách)
Có thể soạn thảo trước
một bản trình chiếu
tương đối mẫu mực, rồi
yêu cầu sinh viên làm
theo.

Tuần 13: Nội dung 5
Hình thức tổ Thời gian,
chức dạy
địa điểm
học
Thực hành

Phòng máy

2 giờ tín chỉ

Nội dung chính

Yêu cầu sinh
viên chuẩn bị

Ghi chú

Nội dung 5. Phần Tham khảo
mềm trình chiếu (tiếp) [2].p130-147
- Vẽ hình

(4 tiết thực
học)

- Chèn bảng biểu
- Chèn âm thanh
- Các hiệu ứng
- Các chế độ trình
chiếu
- In tài liệu trình chiếu

Tuần 14:Nội dung 6
Hình thức tổ Thời gian,
chức dạy
địa điểm
học
Thực hành

Phòng máy

2 giờ tín chỉ
(4 tiết thực
học)

Nội dung chính

Yêu cầu sinh
viên chuẩn bị

Tham khảo
Nội dung 6.Internet
- Hệ thống www, [2]. 284-290
URL
- Tra cứu web
- Các công cụ tìm
kiếm
- Lập hộp thư,
- Nhận và gửi thư,
- Cấu hình dịch vụ thư
với tài khoản cá nhân

Tuần 15: Nội dung 6
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Ghi chú

Hướng dẫn sinh viên
dùng web, cho sinh viên
tra cứu một số site tiêu
biểu, trong đó có chính
website của nhà trường
với các thông tin và dịch
vụ
Hướng dẫn sinh viên
sử dụng một trong các
công cụ tìm kiếm như
Google, Live Search,
Yahoo, Xalô..với cú
pháp tra cứu
Hướng dẫn lập hộp
thư trên gmail hay yahoo
mail hoặc của trường.
Hướng dẫn cấu hình
mail và quản trị mail

Hình thức tổ Thời gian,
chức dạy
địa điểm
học
Thực hành

Phòng máy

2 giờ tín chỉ
(4 tiết thực
học)

Nội dung chính

Yêu cầu
sinh viên
chuẩn bị

Nội dung 6.Internet Tham khảo
(tiếp)
[2]. p291- Giới thiệu về ngôn 300
ngữ siêu văn bản html
- Một số thẻ (tag) để
xây dựng trang web
đơn giản

Ghi chú

Cấp cho sinh viên tài
liệu về ngôn ngữ html ở
mức đơn giản, hướng
dẫn sinh viên một phần
mềm làm website đơn
giản. Giao cho sinh viên
làm website cá nhân với
một số mục do giảng
viên định trước.
Giới thiệu cho sinh
viên một mạng xã hội
trên web như Facebook
để sinh viên có thể tạo
các web cá nhân trên
Internet, tạo cơ hội giao
lưu với nhau lâu dài trên
mạng.

E-learning
Bài giảng điện tử cần được tổ chức phù hợp với chương trình và được khuyến
khích cài đặt trên LMS của ĐHQGHN.
8. Chính sách đối với học phần
- Sinh viên thực hiện đầy đủ nhiệm vụ học phần được ghi trong đề cương học
phần. Tự đọc tài liệu và chuẩn bị bài theo hướng dẫn trong đề cương.
- Sinh viên kiểm tra đạt yêu cầu ngay từ khi nhập học có thể được miễn tham
dự (lên lớp) đối với phần đó nhưng vẫn phải thi cuối học phần.
- Nếu không được miễn như trường hợp trên, sinh viên phải tham dự ít nhất
80% số buổi lên lớp và thực hành, không đảm bảo điều kiện này sinh viên không
được thi và phải nhận điểm F.
9. Đánh giá
9.1. Trọng số các phần
o Điểm chuyên cần: hệ số 0,1
o Điểm kiến thức: hệ số 0,9; trong đó
 Điểm phần các khái niệm cơ bản về công nghệ thông tin hệ số 0,4
gồm 2 bài kiểm tra: giữa kỳ (tỷ lệ 30%) và cuối kỳ (tỷ lệ 70%)
 Điểm phần sử dụng máy hệ số 0,5 gồm 2 bài kiểm tra: giữa kỳ (tỷ lệ
30%) và cuối kỳ (tỷ lệ 70%)
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- Trong trường hợp nhà trường tổ chức họcsử dụng hệ thống e-learnning, yêu
cầu sinh viên phải thảo luận qua mạng, việc tham dự qua mạng là một yếu tố để
đánh giá điểm chuyên cần.
- Nếu sinh viên thiếu một điểm thành phần, sẽ không được tính điểm hết học
phần. Nếu việc thiếu điểm thành phần (không tham gia kiểm tra/thi) có lý do chính
đáng, sinh viên có thể được bảo lưu điểm các thành phần khác để thi lại (điểm I);
nếu không có lý do chính đáng sinh viên sẽ nhận điểm F.
9.2. Tiêu chí đánh giá các loại bài tập và kiểm tra
- Phần lý thuyết: theo hình thức trắc nghiệm chung.
- Bài tập thực hành trên máy: các tiêu chí đánh giá các loại bài tập này bao gồm:
+ Yêu cầu về nội dung:
1) Xác định được mục đích câu hỏi
2) Sử dụng thao tác, đúng lệnh, công thức, hàm
3) Có phương pháp giải tối ưu
4) Có kết quả đúng
+ Yêu cầu về hình thức:
5) Trình bầy đẹp, ngắn gọn, rõ ràng dễ hiểu
9.3. Lịch thi, kiểm tra
- Kiểm tra giữa kỳ (tuần 8, sau nội dung phần soạn thảo): theo lịch dạy học trình
cụ thể.
- Thi cuối kỳ: theo lịch thi chung.
KT. HIỆU TRƯỞNG

KHOA QUẢN LÝ

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

HỌC PHẦN
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NGƯỜI BIÊN SOẠN

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
6. TIN HỌC CƠ SỞ 3
(Introduction to Informatics 3)
1. Thông tin về giảng viên
Các giảng viên của Bộ môn Tin học, Khoa Toán – Cơ – Tin học, Trường
Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội.
2. Thông tin chung về học phần
-

Tên học phần: Tin học cơ sở 3

-

Đối tượng học: định hướng dành cho sinh viên các ngành khoa học tự nhiên
và công nghệ (trừ nhóm ngành Công nghệ thông tin, ngành Toán – Tin ứng
dụng)

-

Mã học phần: INT1005

-

Học phần: Bắt buộc

-

Số tín chỉ: 2
Học phần này cung cấp cho sinh viên những kiến thức chung, cơ bản về lập

trình, ngôn ngữ lập trình bậc cao: tư duy, phương pháp, các bước để xây dựng
chương trình hoàn chỉnh; các kỹ năng lập trình được thể hiện qua một ngôn ngữ
lập trình bậc cao cụ thể; Tuỳ vào nhu cầu thực tế hàng năm của mỗi ngành, đơn vị
đào tạo có thể chọn một ngôn ngữ lập trình bậc cao (được đưa trong “tài liệu triển
khai”).
-

Học phần tiên quyết: Tin học cơ sở 1

-

Giờ tín chỉ đối với các hoạt động
+ Lý thuyết: 12 giờ tín chỉ.
+ Làm bài tập và thảo luận trên lớp: 3giờ tín chỉ.
+ Thực hành: 15 giờ tín chỉ (bằng 30 tiết học tại phòng máy).

- Yêu cầu về trang thiết bị:
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+ Phòng học lý thuyết: máy tính giáo viên, máy chiếu (projector), màn
chiếu.
+ Phòng máy tính: 1 sinh viên/1 máy, mỗi nhóm không quá 30 sinh viên.
+ Đầy đủ phần mềm phù hợp theo đề cương học phần.
3. Mục tiêu của học phần
3.1. Mục tiêu chung
Học phần Tin học cơ sở 3 - “Lập trình tính toán khoa học kỹ thuật” nhằm
cung cấp cho sinh viên những kiến thức và kỹ năng cơ bản để lập trình bằng một
ngôn ngữ lập trình bậc cao cụ thể, tính toán giải các bài toán khoa học kỹ thuật
thường gặp.
3.1.1. Mục tiêu kiến thức
Sau khi học xong, sinh viên có được những kiến chung, cơ bản về lập trình,
ngôn ngữ lập trình bậc cao: các cấu trúc điều khiển, các kiểu dữ liệu có cấu trúc,
hàm, thủ tục/chương trình con, biến cục bộ, biến toàn cục, vào ra dữ liệu tệp; các
bước để xây dựng chương trình hoàn chỉnh; chú trọng phương pháp lập trình
hướng thủ tục.
3.1.2. Mục tiêu kỹ năng
Sau khi học xong, sinh viên đạt được kỹ năng lập trình bằng một ngôn ngữ
lập trình bậc cao cụ thể đã lựa chọn để tính toán giải các bài toán khoa học kỹ
thuật thường gặp.
Chú ý: Tuỳ vào nhu cầu thực tế hàng năm của mỗi ngành, đơn vị đào tạo có
thể chọn một ngôn ngữ lập trình bậc cao (được đưa trong “tài liệu triển khai”) để
thực hiện dạy học.
3.1.3 Mục tiêu về thái độ người học
Có ý thức rèn luyện kỹ năng làm việc chính xác, cẩn thận và theo phong
cách công nghiệp, hệ thống.
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3.2. Mục tiêu chi tiết
Nội dung
Nội dung 1.
Mở đầu

Yêu cầu
Nắm được các khái niệm cơ bản về lập trình, đặc điểm của một
số ngôn ngữ lập trình phổ biến
Hiểu được ưu điểm/nhược điểm của ngôn ngữ lập trình được
chọn so với một số ngôn ngữ lập trình phổ biến khác
Hiểu các đặc điểm của bài toán lập trình khoa học kỹ thuật và
biết những ngôn ngữ bậc cao nào phù hợp hơn với nhiệm vụ này

Nội dung 2.
Các kiểu dữ liệu
cơ bản và các
phép toán

Nắm được các khái niệm kiểu dữ liệu (chuẩn) của ngôn ngữ lập
trình, tên kiểu, kích thước, miền giá trị
Hiểu rõ khi nào thì sử dụng kiểu dữ liệu cụ thể, sự chuyển kiểu
Sử dụng biến, kiểu hợp lý
Nắm đựợc khái niệm và sử dụng được câu lệnh khai báo biến,
hằng
Hiểu trình tự kết hợp của các toán tử. Biết và sử dụng được các
toán tử trong ngôn ngữ lập trình, thứ tự độ ưu tiên

Nội dung 3.
Cấu trúc chương
trình đơn giản

Nội dung 4.
Xuất/nhập dữ liệu
đơn giản

Hiểu cấu trúc tổng quát của chương trình, ý nghĩa của các thành
phần
Biết các bước xây dựng chương trình: viết mã nguồn, biên dịch,
sửa lỗi, cho chạy .. trong một môi trường phát triển cụ thể
Hiểu cú pháp các hàm nhập xuất; các kí tự điều khiển đặc biệt.
Vận dụng được để nhập /xuất dữ liệu hợp lý

Nội dung 5.

Hiểu rõ các loại điều khiển, ý nghĩa

Các cấu trúc điều
khiển

Hiểu rõ cú pháp, chức năng các cấu trúc điều khiển; sử dụng
được các cấu trúc đó
Xác định sự khác nhau và sử dụng hợp lý giữa các cấu trúc điều
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Nội dung

Yêu cầu
khiển
Hiểu vòng lặp vô hạn

Nội dung 6.

Nắm được khái niệm mảng

Dữ liệu kiểu mảng Khai báo mảng, cách sử dụng mảng
Hiểu được giới hạn của mảng trong bộ nhớ, lỗi gây ra khi truy
cập phần tử vượt giới hạn mảng
Con trỏ và cấp phát động bộ nhớ
Nội dung 7.

Hiểu khái niệm hàm, ưu điểm của hàm

Giới thiệu về hàm

Hiểu việc phân rã chương trình, phân chia bài toán cụ thể thành
các mô đun con (hàm/chương trình con)
Xây dựng hàm/chương trình con, lời gọi hàm và truyền đối số
Hiểu khái niệm biến cục bộ, toàn cục. Hiểu phạm vi và khả năng
truy xuất của các loại biến: biến cục bộ, biến ngoài
Hiểu khái niệm tham số, đối số, kiểu và giá trị trả về của hàm,
truyền tham số cho hàm, phân biệt sự khác nhau giữa các cách
truyền đối số

Nội dung 8.

Cấu trúc dữ liệu do người dùng định nghĩa

Xây dựng kiểu dữ
liệu mới
Nội dung 9.
Làm việc với tệp

Hiểu khái niệm tệp; biết sử dụng các thao tác với tệp: mở, đóng,
đọc, ghi,.. với tệp

4. Tóm tắt nội dung học phần
- Kiến thức cơ bản về lập trình: Phương pháp lập trình, ngôn ngữ lập trình
bậc cao, các bước để xây dựng chương trình, các cấu trúc điều khiển, các kiểu dữ
liệu, cấu trúc mảng, hàm, thủ tục/chương trình con, biến cục bộ, biến toàn cục, vào
ra dữ liệu tệp.
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- Rèn luyện kỹ năng sử dụng thành thạo một ngôn ngữ lập trình bậc cao được
lựa chọn (C/ FORTRAN):
5. Nội dung chi tiết của học phần
1. Mở đầu
-

Khái niệm về lập trình

-

Đặc điểm của các bài toán khoa học kỹ thuật

-

Các ngôn ngữ lập trình

- Minh họa cụ thể về ngôn ngữ lập trình.
2. Các kiểu dữ liệu cơ bản và các phép toán
-

Khái niệm kiểu dữ liệu, các kiểu dữ liệu cơ bản

-

Biến, hằng và biểu thức

-

Các phép toán

-

Minh họa cụ thể về kiểu dữ liệu, các phép toán trong ngôn ngữ lập trình đã
được chọn.
3. Cấu trúc chương trình đơn giản
-

Cấu trúc chương trình

-

Khai báo biến, hằng

-

Câu lệnh

- Minh họa cụ thể trong ngôn ngữ lập trình đã được chọn
4. Xuất/nhập dữ liệu đơn giản
-

Xuất dữ liệu ra thiết bị chuẩn

-

Nhập dữ liệu từ thiết bị chuẩn

- Minh họa về xuất/nhập trong một ngôn ngữ lập trình cụ thể đã được chọn
5. Các cấu trúc điều khiển
-

Các loại cấu trúc điều khiển

-

Cấu trúc tuần tự, ý nghĩa

-

Cấu trúc rẽ nhánh, chức năng

-

Cấu trúc lặp, ý nghĩa

-

Minh họa cụ thể về các cấu trúc điều khiển trong ngôn ngữ lập trình đã
được chọn.
6. Dữ liệu kiểu mảng
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-

Mảng: khái niệm, khai báo và sử dụng mảng

-

Một số thao tác với mảng

-

Xâu ký tự và một số thao tác làm việc với xâu ký tự

-

Con trỏ và cấp phát bộ nhớ động

- Minh họa cụ thể về mảng trong ngôn ngữ lập trình cụ thể đã được chọn.
7. Giới thiệu về hàm
-

Khái niệm về hàm; ưu điểm của việc dùng hàm

-

Định nghĩa hàm; lời gọi hàm và truyền đối số

-

Phạm vi của biến

-

Hàm đệ quy

- Minh họa về hàm trong ngôn ngữ lập trình cụ thể đã được chọn.
8. Xây dựng kiểu dữ liệu mới
-

Xây dựng kiểu dữ liệu mới, cách sử dụng

-

Minh họa về xây dựng kiểu và cách sử dụng trong ngôn ngữ lập trình cụ thể
đã được chọn.
9. Làm việc với tệp
-

Khái niệm về tệp

-

Một số thao tác với tệp: Mở tệp, đóng tệp, đọc và ghi tệp

-

Minh họa thao tác với tệp trong ngôn ngữ lập trình cụ thể đã được chọn.
6. Tài liệu

Tài liệu bắt buộc
[1] Bài giảng của giáo viên
[2] Phan Văn Tân, Ngôn ngữ lập trình Fortran 90, NXB Đại học Quốc gia Hà

nội, 2005.
[3] Brian W. Kernighan and Dennis M. Ritchie. The C programming

language. Prentice Hall, 1988.
Tài liệu tham khảo
[4] Hoàng Chí Thành, Ngôn ngữ lập trình C. NXB Đại học Quốc gia Hà Nội,

2009
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[5] J.Glenn Brookshear, Computer Science: An Overview, Addision Wesley

2009
7.Tổ chức giảng dạy
Các lưu ý chung
Nội dung chi tiết học phần là bắt buộc, cơ sở để đào tạo, ra đề và đánh giá
chung trong toàn ĐHQGHN. Phần phân bố thời lượng cũng như phần tiến trình
dạy học cụ thể chỉ mang tính giới thiệu, định hướng, mỗi giáo viên cần soạn thảo
giáo án riêng theo mẫu đã trình bày.
Nội dung được trình bày ở đây là kiến thức chung về lập trình và ngôn ngữ
lập trình bậc cao; khi tiến hành dạy học, giáo viên cần chọn một ngôn ngữ lập trình
cụ thể để minh họa.
Phần “tài liệu triển khai” sẽ trình bày cụ thể đối với từng ngôn ngữ lập trình
lựa chọn. Vì thế cần kết hợp và thống nhất giữa tài liệu này và “tài liệu triển khai”
trong việc dạy học. Yêu cầu rèn kỹ năng lập trình qua một ngôn ngữ lập trình bậc
cao cụ thể là rất quan trọng, sinh viên phải lập trình được để giải các bài toán khoa
học kỹ thuật không quá phức tạp.
Ngôn ngữ lập trình để minh họa: C / Fortran.
7.1 Lịch trình chung
Hình thức tổ chức giảng dạy
STT

Nội dung

Lên lớp
Thực
Lý
Bài Thảo hành
thuyết tập luận

Tự
học

Tổng

Nội dung 1. Mở đầu
- Khái niệm về lập trình,
1

1

1

1

1

- Ngôn ngữ lập trình,
- Bảng chữ cái, tên, từ khoá
2

Nội dung 2. Các kiểu dữ liệu cơ
bản và các phép toán
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Hình thức tổ chức giảng dạy
STT

Lên lớp

Nội dung

Thực
Lý
Bài Thảo hành
thuyết tập luận

Tự
học

Tổng

- Các kiểu dữ liệu cơ bản
- Các phép toán
- Biến hằng, biểu thức
Nội dung 3.Cấu trúc chương trình
đơn giản
- Cấu trúc trúc chương trình
3

- Khai báo biến, hằng và cách sử
dụng

1

1

2

1

0.5

1.5

- Biên dịch và thực hiện chương
trình
4

Nội dung 4. Xuất/nhập dữ liệu
đơn giản
Nội dung 5. Các cấu trúc điều
khiển

5

- Cấu trúc tuần tự

2

1

1.5

4.5

2

1

3

6

- Cấu trúc rẽ nhánh /Lựa chọn
- Cấu trúc lặp
Nội dung 6. Dữ liệu kiểu mảng
- Mảng và cách sử dụng
6

- Xâu ký tự
- Con trỏ,cấp phát động và giải
phóng bộ nhớ
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Hình thức tổ chức giảng dạy
STT

Lên lớp

Nội dung

Thực
Lý
Bài Thảo hành
thuyết tập luận

Tự
học

Tổng

Nội dung 7. Giới thiệu về hàm
- Khái niệm hàm/chương trình
con, ưu điểm của hàm/chương
trình con
- Khai báo và định nghĩa
7

- Lời gọi hàm/chương trình con
và truyền tham số, giá trị trả về

2

1

2

5

2

1

2

5

2

3

1

1

13

30

- Biến và pham vi
- Phân rã bài toán, phân chia
thành các hàm/thủ tục
- Tổ chức dữ liệu, truyền tham số
giữa các hàm/thủ tục
Nội dung 8. Xây dựng kiểu dữ
liệu mới
8

- Khái niệm
- Câu lệnh khai báo kiểu mới và
cách sử dụng,

9

Nội dung 9. Làm việc với tệp

1

Kiểm tra giữa kỳ
Tổng cộng
7.2 Lịch trình dạy học cụ thể
Tuần 1: Nội dung 1và 2
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13

4

Hình thức tổ Thời gian,
chức dạy
địa điểm
học
Lý thuyết
2 giờ tín chỉ

Giảng
đường

Nội dung chính

Nội dung 1. Mở đầu:
- Khái niệm về lập trình,
- Các phương pháp lập trình,
ưu điểm của lập trình có cấu
trúc.
- Các bước xây dựng chương
trình.
- Đặc điểm của bài toán khoa
học kỹ thuật.
- Ngôn ngữ lập trình, đặc
điểm của của ngôn ngữ được
chọn
Nội dung 2. Các kiểu dữ liệu
cơ bản và các phép toán
- Các kiểu dữ liệu cơ bản: tên,
kích thước, miền giá trị, quy
tắc chuyển kiểu tự động.
- Các phép toán: phép gán,
các phép toán số học, so sánh,
logic, các phép toán thao tác
trên bit, độ ưu tiên của các
toán tử
- Khái niệm biến, hằng, biểu
thức
- Lệnh khai báo biến, hằng

Tuần 2: Nội dung 3 và 4
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Yêu cầu sinh
viên chuẩn bị

Đọc tài liệu
phần kiểu dữ
liệu, các cấu
trúc điều
khiển
([2].p9-20;
[3].p35-48)

Ghi chú

Hình thức tổ Thời gian,
chức dạy

Nội dung chính

địa điểm

Yêu cầu sinh

Ghi chú

viên chuẩn bị

học
Lý thuyết
2 giờ tín chỉ

Giảng

Nội dung 3. Cấu trúc chương

Đọc tài liệu

Giao bài

đường

trình đơn giản

phần các cấu

tập cho

trúc điều

sinh viên

- Cấu trúc, ý nghĩa các thành
phần
- Lệnh và khối lệnh;
- Biên dịch và thực hiện

khiển
([2].chương
2; [3].p124128)

chương trình
- Ví dụ chương trình đơn giản
để minh hoạ
Nội dung 4. Xuất/nhập dữ
liệu đơn giản
- Sử dụng các hàm nhập / xuất
chuẩn (cách dùng, ý nghĩa,
định dạng dữ liệu nhập xuất)
Tuần 3: Nội dung 3, 5
Hình thức tổ Thời gian,
chức dạy

Nội dung chính

địa điểm

Yêu cầu sinh

Ghi chú

viên chuẩn bị

học
Lý thuyết
2 giờ tín chỉ

Giảng

Nội dung 5. Các cấu trúc

Đọc tài liệu

Giao bài

đường

điều khiển

([2].chương

tập

- Cấu trúc tuần tự
- Cấu trúc rẽ nhánh : cú pháp,
sơ đồ khối của cấu trúc, ý
nghĩa
- Cấu trúc lặp : cú pháp, sơ đồ
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2,3; [3].p5058)

khối của cấu trúc, ý nghĩa
(chú tới điều kiện trước)
- Lặp vô hạn vàkết thúc sớm
vòng lặp
Thực hành

Phòng

Thực hành nội dung 3- Sử

Giáo viên

máy

dụng môi trường tích hợp/

chuẩn bị

công cụ soạn thảo chương

một số

trình: soạn thảo, ghi mở file

chương

chương trình,..

trình (có

1 giờ tín chỉ
(2 tiết thực
học)

thể chưa

- Biên dịch và thực hiện

hoàn thiện)

chương trình, nhập dữ liệu

đơn giản

vào, xem kết quả

để minh

- Cách tra cứu hàm thư viện,
- Sửa một số lỗi cú pháp phổ

hoạ sửa lỗi
cú pháp.

biến
- Gỡ rối chương trình

Tuần 4: Nội dung 4,5

Hình thức tổ

Thời

chức dạy

gian, địa

học

điểm

Bài tập
1 giờ
(2 tiết thực

Giảng
đường

Nội dung chính

Yêu cầu sinh

Ghi chú

viên chuẩn bị

Nội dung 5
Bài tập phần cấu trúc điều
khiển (nội dung 5)

học)
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Làm các bài tập

Giao bài tập

đã cho

chuẩn
thực hành

bị

Thực hành
1 giờ tín chỉ

Phòng
máy

Thực hành Nội dung 4,5
- Sử dụng một số hàm/thao

Chuẩn bị các bài
tập đã được giao

tác nhập/xuất dữ liệu.

(2 tiết)

-Lập trình giải một số bài
toán đơn giản.
- Các bài toán minh hoạ
cấu trúc điều khiển

Tuần 5: Nội dung 5, 6

Lý thuyết
2 giờ tín chỉ

Giảng

Nội dung 6. Dữ liệu kiểu

Đọc tài liệu

đường

mảng

phần mảng

- Khái niệm về mảng

([2].chương 5;

- Mảng 1 chiều,

[3].p78-100)

- Mảng 2 chiều, nhiều
chiều
- Con trỏ: khái niệm, cách
sử dụng.
- Cấp phát vùng nhớ
- Liên hệ giữa con trỏ và
mảng
- Xâu ký tự
Thực hành
1 giờ tín chỉ
(2 tiết)

Phòng
máy

Làm các bài tập

Nội dung 5
Các bài toán minh hoạ cấu
trúc điều khiển
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đã cho phần cấu
trúc điều khiển

Giao bài tập

Tuần 6: Nội dung 6
Hình thức tổ
chức dạy
học
Bài tập
1 giờ

Thời
gian, địa
điểm

Nội dung chính

Giảng
đường

Nội dung 6.

Phòng
máy

Nội dung 6

Bài tập phần Mảng

Yêu cầu sinh
viên chuẩn bị

Ghi chú

Làm các bài tập
đã cho

Giao bài tập
chuẩn
bị
thực hành

(2 tiết thực
học)
Thực hành
1 giờ

-

(2 tiết)

-

Thực hành viết & chạy Chuẩn bị các
các chương trình về chương trình bài
nhập, in mảng, một số tập
thao tác đơn giản trên
mảng
Thực hiện các bài tập
thực hành được giao
trong tuần 4

Tuần 7: Nội dung 6, 7
Hình thức tổ
Thời
chức dạy
gian, địa
học
điểm
Lý thuyết
2 giờ tín chỉ

Giảng
đường

Nội dung chính

Nội dung 7. Giới thiệu về
hàm
- Khái niệm, ý nghĩa ưu
điểm của việc sử dụng
hàm/chương trình con
- Định nghĩa hàm/chương
trình con
- Lời gọi hàm/chương trình
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Yêu cầu sinh
viên chuẩn bị

Đọc tài liệu
chương trình
con/hàm
([2].chương 4;
[3].p59-77)

Ghi chú

Giao bài tập

con
- Truyền tham số
- Các loại biến, phạm vi
của biến
- Giá trị trả về của hàm
- Đệ quy
- Phân rã bài toán, phân
chia thành các hàm/thủ tục
- Tổ chức dữ liệu, truyền
tham số giữa các hàm/thủ
tục
Thực hành
1 giờ

Phòng
máy

Nội dung 6
-

(2 tiết)
-

Thực hành viết & chạy
các chương trình về sắp
xếp mảng.
Thực hiện các bài tập
thực hành được giao
trong tuần 5

Tuần 8. Nội dung 6
Hình thức Thời gian,
tổ chức dạy địa điểm
học
Bài tập
1 giờ tín chỉ

Giảng
đường

Nội dung chính

Nội dung 6. Bài tập về
chương trình con/hàm

(2 tiết thực
học)
Thực hành
1 giờ(2 tiết)

Phòng máy
-

Kiểm tra tại phòng máy
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Yêu cầu sinh
viên chuẩn bị

Ghi chú

Thực hành

Phòng máy

1 giờ

Nội dung 6(tiếp)
Các chương trình:

(2 tiết)

Chuẩn bị các
chương trình
bài tập

Xâu kí tự
Cấp phát động

-

Tuần 9: Nội dung 6, 8
Hình thức tổ Thời gian,
chức dạy
địa điểm
học
Lý thuyết
2 giờ tín chỉ

Giảng
đường

Nội dung chính

Nội dung 8. Xây dựng kiểu
dữ liệu mới
-

Thực hành

Phòng máy

1 giờ

khái niệm,
khai báo,
cách sử dụng

Nội dung 6(tiếp)
Các chương trình:

(2 tiết)

-

Yêu cầu sinh
viên chuẩn bị

Đọc tài liệu
phần xây
dựng kiểu
mới
([2].chương
8; [3].p105150)

Ghi chú

Giao bài
tập

Chuẩn bị các
chương trình
bài tập

Xâu kí tự
Cấp phát động

Tuần 10: Nội dung 7,8
Hình thức tổ Thời gian,
chức dạy học địa điểm
Bài tập
1 giờ tín chỉ

Giảng
đường

Nội dung chính

Yêu cầu sinh
viên chuẩn bị

Bài tập về Nội dung 8

Làm các bài
tập được giao

Ghi chú

(2 tiết thực
học)
Thực hành
1 giờ tín chỉ
(2 tiết)

Phòng
máy

Nội dung 7
Thực hành viết chương trình
có các chương trình con/hàm
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Chuẩn bị các Giao bài
bài thực hành tập

Tuần 11: Nội dung 7, 9
Nội dung chính

Hình thức tổ Thời gian,
chức dạy

địa điểm

Yêu cầu sinh

Ghi chú

viên chuẩn bị

học
Lý thuyết
1 giờ tín chỉ

Giảng
đường

Nội dung 9. Làm việc với tệp Đọc tài liệu
- Khái niệm kiểu tệp

phần xây

Giao bài
tập

dựng kiểu

- Mở / đóng tệp, định vị con

mới

trỏ

([2].chương

- Đọc/ghi tệp

7; [3].p130136)

Thực hành
1 giờ tín chỉ

Phòng
máy

Nội dung 7 (tiếp)
Thực hành viết chương trình

Chuẩn bị các

Giao bài

bài thực hành tập

có các chương trình con/hàm

(2 tiết)

Tuần 12: Thực hành nội dung 8
Hình thức tổ Thời gian,
chức dạy

Nội dung chính

địa điểm

Yêu cầu sinh

Ghi chú

viên chuẩn bị

học
Thực hành
1giờ tín chỉ

Phòng
máy

- Thực hành viết chương trình Chuẩn bị
về kiểu dữ liệu mới

trước các
chương trình

(2 tiết)
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Giao bài tập

Tuần 13: Thực hành nội dung 8
Hình thức tổ Thời gian,
chức dạy
địa điểm
học
Thực hành
1 giờ tín chỉ

Phòng
máy

Nội dung chính

Thực hành viết chương trình
về kiểu dữ liệu mới (tiếp)

Yêu cầu sinh
viên chuẩn bị

Ghi chú

Chuẩn bị
trước các
chương trình

(2 tiết thực
học)
Tuần 14: Thực hành nội dung 9
Hình thức
tổ chức dạy
học

Thời gian,
địa điểm

Thực hành

Phòng máy

1 giờ

Nội dung chính

Viết và thực hiện các chương
trình nội dung 9

(2 tiết)

Yêu cầu sinh
viên chuẩn bị

Ghi chú

Chuẩn bị các
chương trình
bài tập

Tuần 15: Thực hành nội dung 9 (tiếp)
Hình thức
tổ chức dạy
học

Thời gian,
địa điểm

Thực hành

Phòng máy

1 giờ
(2 tiết)

Nội dung chính

Viết và thực hiện các chương
trình nội dung 9 (tiếp)

Yêu cầu sinh
viên chuẩn bị

Ghi chú

Chuẩn bị các
chương trình
bài tập

E-learning
Bài giảng điện tử cần được tổ chức lại phù hợp với chương trình và được
khuyến khích cài đặt trên LMS của ĐHQGHN.
8. Chính sách đối với học phần
- Sinh viên thực hiện đầy đủ nhiệm vụ học phần được ghi trong đề cương
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học phần. Tự đọc tài liệu và chuẩn bị bài theo hướng dẫn trong đề cương
- Sinh viên phải tham dự ít nhất 80% số buổi lên lớp và thực hành, không
đảm bảo điều kiện này sinh viên không được thi và phải nhận điểm F.
9. Đánh giá
9.1. Trọng số các phần
o Điểm chuyên cần : hệ số 0,1
o Một lần kiểm tra giữa kỳ: hệ số 0,3
o Điểm thi cuối học phần với nội dung vấn đáp và lập trình trực tiếp trên máy: hệ
số 0,6.
Trong trường hợp nhà trường tổ chức học sử dụn hệ thống e-learnning, có yêu
cầu sinh viên phải thảo luận qua mạng, việc tham dự qua mạng là một yếu tố để
đánh giá điểm chuyên cần.
9.2. Lịch thi, kiểm tra
- Kiểm tra giữa kỳ (tuần 9, sau nội dung phần Mảng): theo lịch dạy học trình cụ
thể.
- Thi cuối kỳ (theo lịch thi chung).
TÀI LIỆU TRIỂN KHAI
ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN TIN HỌC CƠ SỞ 3
Trong đề cương học phần Tin học cơ sở 3 đã nêu nội dung chi tiết học phần
cũng như yêu cầu về kiến thức, kỹ năng cần đạt được về lập trình, ngôn ngữ lập
trình bậc cao. Trong quá trình triển khai dạy học, giáo viên cần chọn một ngôn ngữ
lập trình để minh họa. Việc sử dụng một ngôn ngữ cụ thể trong quá trình dạy học
nhằm hai mục đích chính sau:
- Minh họa các khái niệm về lập trình và ngôn ngữ lập trình bậc cao.
- Rèn luyện kỹ năng lập trình cho sinh viên.
Trong tài liệu này giới thiệu hai ngôn ngữ lập trình C và FOTRAN để lựa
chọn. Tuỳ vào nhu cầu thực tế của mỗi ngành, đơn vị đào tạo có thể chọn một
trong các ngôn ngữ lập trình bậc cao cụ thể đó để triển khai.
Lựa chọn 1. Ngôn ngữ lập trình C
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Mục tiêu chi tiết của học phần
Nội dung
Nội dung 1
Mở đầu

Yêu cầu
Nắm được các khái niệm cơ bản về lập trình, đặc điểm của ngôn
ngữ lập trình C
Hiểu được ưu điểm / nhược điểm của ngôn ngữ lập trình C so với
một số ngôn ngữ lập trình phổ biến khác.
Các đặc điểm của bài toán lập trình khoa học kỹ thuật và tại sao
chọn ngôn ngữ C.

Nội dung 2
Các kiểu dữ liệu
cơ bản và các
phép toán

Nắm được các khái niệm kiểu dữ liệu (chuẩn) tên kiểu, kích thước,
miền giá trị,
Hiểu rõ khi nào thì sử dụng kiểu dữ liệu cụ thể, sự chuyển kiểu
Sử dụng biến, kiểu hợp lý
Nắm được khái niệm, câu lệnh khai báo và sử dụng
Biết cách sử dụng các toán tử trong ngôn ngữ lập trình, thứ tự độ
ưu tiên. Hiểu trình tự kết hợp của các toán tử.

Nội dung 3
Xây dựng chương
trình

Hiểu cấu trúc tổng quát của chương trình, ý nghĩa của các thành
phần, lệnh và khối lệnh.
Hiểu được các bao hàm tệp, khai báo macro và ý nghĩa.
Biết các bước xây dựng chương trình: viết mã nguồn, biên dịch,
sửa lỗi, cho chạy ... trong một môi trường phát triển cụ thể.

Nội dung 4
Nhập xuất dữ liệu
Nội dung 5
Các cấu trúc điều
khiển

Hiểu cú pháp các hàm nhập xuất; các kí tự điều khiển đặc biệt.
Vận dụng để nhập /xuất dữ liệu hợp lý. Hiểu cơ chế bộ đệm nhập
liệu.
Hiểu rõ cú pháp, chức năng các cấu trúc điều khiển; sử dụng được
các cấu trúc đó
Xác định sự khác nhau giữa các cấu trúc điều khiển lặp; biết cách
sử dụng break, continue
Hiểu vòng lặp vô hạn
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Nội dung 6

Nắm được khái niệm mảng 1, 2 nhiều chiều;

Mảng và con trỏ

Hiểu khái niệm con trỏ, địa chỉ
Phân biệt mảng con trỏ và con trỏ mảng.
Nắm được cách phân bố các phần tử mảng trong bộ nhớ, sự cấp
phát bộ nhớ cho con trỏ, sự khác nhau giữa con trỏ và mảng.
Hiểu được giới hạn của mảng trong bộ nhớ, lỗi gây ra khi truy cập
phần tử vượt giới hạn mảng
Hiểu địa chỉ phân đoạn và độ rời

Nội dung 7
Hàm

Hiểu khái niệm hàm, ưu điểm của hàm, khái niệm nguyên mẫu và
định nghĩa hàm
Hiểu việc phân rã chương trình, phân chia bài toán cụ thể thành
các hàm
Hiểu khái niệm biến cục bộ, toàn cục, biến tĩnh, biến ngoài. Hiểu
phạm vi và khả năng truy xuất của các loại biến: cục bộ, tĩnh,
ngoài
Hiểu khái niệm tham số, đối số, kiểu và giá trị trả về của hàm,
truyền tham số cho hàm. Phân biệt sự khác nhau giữa truyền tham
số theo giá trị, con trỏ.
Hiểu và sử dụng được đối dòng lệnh (đối của hàm main)

Nội dung 8

Hiểu khái niệm trừu tượng dữ liệu

Cấu trúc dữ liệu

Hiểu ý nghĩa của cấu trúc (struct) và câu lệnh khai báo cấu trúc,
truy xuất các thành phần.
Hiểu khái niệm và khai báo mảng cấu trúc, union (hợp). Vận dụng
được kiểu cấu trúc, union, trường bit
Hiểu khái niệm và xây dựng cấu trúc tự trỏ, danh sách liên kết

Nội dung 9

Hiểu khái niệm tệp; Biết cách sử dụng các hàm thao tác với tệp

Làm việc với tệp

Phân biệt giữa tệp nhị phân và tệp văn bản, việc đọc ghi kí tự \n\r
trong các tệp văn bản và nhị phân
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Nội dung chi tiết của học phần
1. Mở đầu
- Khái niệm về lập trình
- Các ngôn ngữ lập trình
- Ngôn ngữ lập trình C
2. Các kiểu dữ liệu cơ bản và các phép toán
- Các kiểu dữ liệu cơ bản
- Biến, hằng và biểu thức
- Các phép toán
3. Cấu trúc chương trình đơn giản
- Cấu trúc chương trình
- Khai báo biến
- Tệp bao hàm (include)
- Câu lệnh
4. Xuất nhập dữ liệu đơn giản
- Xuất dữ liệu ra thiết bị chuẩn: các hàm putch, puts, printf
- Nhập dữ liệu từ thiết bị chuẩn: các hàm getch, gets, scanf
5. Các cấu trúc điều khiển
- Cấu trúc tuần tự
- Cấu trúc rẽ nhánh (if, switch)
- Cấu trúc lặp (for, while, do while)
6. Mảng, con trỏ và xâu ký tự
- Mảng một chiều và nhiều chiều
- Con trỏ và địa chỉ
- Các phép toán với con trỏ
- Liên hệ giữa con trỏ và mảng
- Xâu ký tự và một số hàm làm việc với xâu ký tự
7. Giới thiệu về hàm
- Khái niệm
- Prototype, định nghĩa và các kiểu của hàm
- Biến cục bộ
- Truyền tham số và giá trị trả lại
- Đệ quy
- Hàm main và đối số dòng lệnh
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8. Cấu trúc dữ liệu
- Khái niệm về trừu tượng dữ liệu
- Cấu trúc dữ liệu đơn giản
- Cấu trúc dữ liệu nâng cao (mảng, con trỏ, tích hợp,..)
9. Làm việc với tệp
- Các hàm fopen, fclose, fscanf, fprintf, fflush
- Đọc và ghi tệp ngẫu nhiên: các hàm fread, frwite
Tài liệu học tập
Tài lệu bắt buộc
Brian W. Kernighan and Dennis M. Ritchie. The C programming language.
Prentice Hall 1988.
Tài liệu tham khảo
Hoàng Chí Thành, Ngôn ngữ lập trình C. NXB Đại học Quốc gia Hà Nội,
2009
J.Glenn Brookshear, Computer Science: An Overview, Addision Wesley 2009
Tổ chức giảng dạy
Lịch trình chung
Thời gian (giờ tín chỉ)
TT

Nội dung

Lý
Bài
thuyết tập

Nội dung 1. Mở đầu
Khái niệm về lập trình, đặc điểm bài toán khoa học
kỹ thuật.
1

1

Ngôn ngữ lập trình,
Đặc điểm của C,
Bảng chữ cái, tên, từ khoá
Nội dung 2. Các kiểu dữ liệu cơ bản của C và
các phép toán

2

Các kiểu dữ liệu cơ bản

1

Các phép toán trong C
Biến hằng, biểu thức
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Thực Kiểm
hành tra

Nội dung 3. Cấu trúc chương trình
Cấu trúc chương trình đơn giản:
3

Cấu trúc,
Khai báo biến,

1

1

1

0.5

Lệnh và khối lệnh;
Biên dịch và thực hiện chương trình
4

Nội dung 4. Nhập và xuất dữ liệu
Xuất nhập dữ liệu đơn giản
Nội dung 5. Các cấu trúc điều khiển

5

Tuần tự
Lựa chọn/rẽ nhánh (if, switch)

2

1

1.5

2

1

3

2

1

2

2

1

2

Lặp (while, do...while, for)
Nội dung 6. Mảng và con trỏ
Mảng
6

Con trỏ
Xâu ký tự
Cấp phát động và giải phóng bộ nhớ

7

Nội dung 7. Hàm
Nội dung 8. Kiểu cấu trúc và danh sách liên kết

8

Cấu trúc dữ liệu struct
Cấu trúc tự trỏ và danh sách liên kết

9

Nội dung 9. Thao tác cơ bản với tệp

1

2

Kiểm tra giữa kỳ

1

Tổng cộng theo các loại hoạt động

13

Tổng cộng số giờ tín chỉ

30

Lịch trình dạy học cụ thể
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4

13

Tuần 1. Nội dung 1 và 2
Hình thức

Thời gian,

tổ chức

địa điểm

Nội dung chính

Yêu cầu sinh viên
chuẩn bị

dạy học
Lý
thuyết

Giảng
đường

Nội dung 1. Mở đầu
-

2 giờ

Khái niệm về lập trình,
đặc điểm của bài toán
khoa học kỹ thuật.

-

Các phương pháp lập
trình, ưu điểm của lập
trình có cấu trúc

-

Các bước xây dựng
chương trình

Nội dung 2.Các kiểu dữ
liệu và phép toán
-

Các kiểu dữ liệu cơ bản:
tên, kích thước, miền giá
trị, quy tắc chuyển kiểu
tự động

-

Các phép toán: phép gán,
các phép toán số học, so
sánh, logic,

-

Các phép toán thao tác
trên bit

-

Các toán tử tích luỹ, tăng
/giảm 1,toán tử điều
kiện, toán tử &, *

-

Khái niệm biến, hằng,
biểu thức

Tuần 2. Nội dung 3 và 4
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Đọc tài liệu về các
kiểu dữ liệu, biểu
diễn số thực
([2].chương1,2)

Ghi chú

Hình thức

Thời

tổ chức dạy

gian, địa

học

điểm

Lý thuyết
2 giờ

Nội dung chính

Yêu cầu sinh viên

Ghi chú

chuẩn bị

Giảng

Nội dung 3. Cấu trúc

đường

chương trình
-

Đọc tài liệu
[2]. Chương 7

Cấu trúc, ý nghĩa các
thành phần

-

Lệnh và khối lệnh;

-

Biên dịch và thực hiện
chương trình

-

Ví dụ chương trình đơn
giản để minh hoạ

Nội dung 4. Xuất nhập dữ
liệu đơn giản
-

Sử dụng các hàm nhập /
xuất chuẩn của C (cách
dùng, ý nghĩa, định dạng
dữ liệu nhập xuất)

Tuần 3: Nội dung 3, 5
Hình thức

Thời gian,

tổ chức

địa điểm

Nội dung chính

Yêu cầu sinh viên

Ghi chú

chuẩn bị

dạy học
Lý thuyết
2 giờ

Giảng

Nội dung 5. Các cấu trúc

đường

điều khiển
-

Cấu trúc tuần tự

-

Cấu trúc rẽ nhánh if: cú
pháp, sơ đồ khối của cấu
trúc, ý nghĩa

-

Cấu trúc rẽ nhánh switch:
cú pháp, ý nghĩa
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Đọc tài liệu

Giao

[2]. Chương 3

tập chuẩn
bị
hành

bài
thực

-

Cấu trúc lặp while: cú
pháp, sơ đồ khối của cấu
trúc, ý nghĩa (chú tới
điều kiện trước)

-

Cấu trúc lặp do while:cú
pháp,sơ đồ khối của cấu
trúc, ý nghĩa (phân biệt
điều kiện lặp với while)

-

Cấu trúc lặp for: cú
pháp,sơ đồ khối của cấu
trúc, ý nghĩa (chú tới
trường hợp các biểu thức
rỗng, nhiều biều thức
cách nhau bởi dấu phẩy)

-

Câu lệnh break,
continue, kết thúc sớm
vòng lặp

Thực hành Phòng máy
1 giờ

Nội dung 3
-

Soạn thảo, ghi mở file
chương trình

(2 tiết)
-

Biên dịch và thực hiện
chương trình, nhập dữ
liệu vào, xem kết quả

-

Cách tra cứu hàm thư
viện,

-

Sửa một số lỗi cú pháp
phổ biến

-

Gỡ rối chương trình

Tuần 4: Nội dung 4,5
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Hình thức tổ
chức dạy
học
Bài tập

Thời
gian, địa
điểm

Nội dung chính

Giảng
đường

1 giờ

Nội dung 5
Bài tập phần cấu trúc điều
khiển

(2 tiết thực
học)

Thực hành
1 giờ tín chỉ

Phòng
máy

Thực hành Nội dung 4,5
- Sử dụng một số hàm
nhập/xuất dữ liệu: printf,
scanf, gets, getchar,...

(2 tiết)

Yêu cầu sinh
viên chuẩn bị

Ghi chú

Làm các bài tập
đã cho

Giao bài tập
chuẩn
bị
thực hành

Chuẩn bị các bài
tập đã được giao

-Lập trình giải một số bài
toán đơn giản.
- Các bài toán minh hoạ
cấu trúc điều khiển

Tuần 5. Nội dung 5, 6

Hình thức
tổ chức
dạy học

Thời gian,
địa điểm

Lý thuyết

Giảng
đường

2 giờ

Nội dung chính

Nội dung 6. Mảng và con
trỏ
-

Mảng 1 chiều,
Mảng 2 chiều
Giới thiệu mảng nhiều
chiều
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Yêu cầu sinh
viên chuẩn bị

Đọc [2]
chương 5

Ghi chú

Giao bài tập chuẩn
bị thực hành

-

Thực hành Phòng máy
1 giờ

Con trỏ và các phép
toán trên con trỏ: Khai
báo con trỏ, phép gán
con trỏ, truy xuất giá trị
qua con trỏ, số học địa
chỉ
Cấp phát vùng nhớ cho
con trỏ
Xâu ký tự
Liên hệ giữa con trỏ và
mảng
Nội dung 5. Thực hành
các chương trình phần
cấu trúc điều khiển

Chuẩn bị các
chương trình
bài tập

(2 tiết)

Tuần 6. Nội dung 5, 6
Hình thức
tổ chức
dạy học
Bài tập
1giờ tín
chỉ

Thời gian,
địa điểm

Giảng
đường

Nội dung chính

Bài tập phần mảng

Yêu cầu sinh
viên chuẩn bị

Làm các bài
tập đã cho

(2 tiết thực
học)
Thực hành Phòng máy
1 giờ

Thực hành các chương
trình phần Mảng

(2 tiết)

Tuần 7. Nội dung 6, 7
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Chuẩn bị các
chương trình
bài tập

Ghi chú

Giao bài tập chuẩn
bị thực hành

Hình thức
tổ chức
dạy học

Thời gian,
địa điểm

Lý thuyết

Giảng
đường

2 giờ

Nội dung chính

-

-

1 giờ

Thực hành nội dung 6
-

(2 tiết)

Đọc tài liệu
phần hàm
Khái niệm hàm, ý nghĩa
([2].chương
ưu điểm của việc sử
4)
dụng hàm
Nguyên mẫu hàm, định
nghĩa hàm
Lời gọi hàm
Truyền tham số: tham
trị, con trỏ,
Các loại biến, phạm vi
của biến
Giá trị trả về của hàm
Hàm đệ quy
Đối của hàm main

Nội dung 7. Hàm

-

Thực hành Phòng máy

Yêu cầu sinh
viên chuẩn bị

Mảng 1 chiều
Mảng 2 chiều
Xâu kí tự
Cấp phát động

Ghi chú

Giao bài tập thực
hành

Chuẩn bị các
chương trình
bài tập

Tuần 8. Nội dung 7, Kiểm tra
Hình thức
tổ chức
dạy học
Bài tập
1 giờ tín
chỉ

Thời gian,
địa điểm

Giảng
đường

Nội dung chính

Bài tập Hàm

Yêu cầu sinh
viên chuẩn bị

Làm các bài
tập đã cho

(2 tiết thực
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Ghi chú

Giao bài tập chuẩn
bị thực hành

học)
Thực hành Phòng máy

-

Kiểm tra tại phòng máy

1 giờ
(2 tiết)

Tuần 9. Nội dung 8
Hình thức
tổ chức
dạy học

Thời gian,
địa điểm

Lý thuyết

Giảng
đường

2 giờ

Thực hành Phòng máy
1 giờ

Nội dung chính

Yêu cầu sinh
viên chuẩn bị

Ghi chú

Đọc tài liệu
Giao bài tập thực
Nội dung 8. Kiểu cấu
trúc & danh sách liên kết phần kiểu cấu hành
trúc, union
- Khái niệm trừu tượng
([2]. Chương
hoá dữ liệu
6)
- Dữ liệu kiểu struct
(khái niệm, khai báo,
cách sử dụng)
- Mảng kiểu cấu trúc
- Giới thiệu cấu trúc tự
trỏ và danh sách liên
kết
Dữ liệu kiểu union và
trường bit (bit field)
Viết và thực hiện các
chương trình nội dung 7

(2 tiết)

Tuần 10. Nội dung 7, 8
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Chuẩn bị các
chương trình
bài tập

Hình thức
tổ chức
dạy học
Bài tập
1 giờ tín
chỉ

Thời gian,
địa điểm

Giảng
đường

Nội dung chính

Yêu cầu sinh
viên chuẩn bị

Bài tập phần cấu trúc &
danh sách liên kết

Làm các bài
tập đã cho

Viết và thực hiện các
chương trình nội dung
7(tiếp)

Chuẩn bị các
chương trình
bài tập

Ghi chú

Giao bài tập chuẩn
bị thực hành

(2 tiết thực
học)
Thực hành Phòng máy
1 giờ
(2 tiết)

Tuần 11. Nội dung 7, 8
Hình thức
tổ chức
dạy học

Thời gian,
địa điểm

Lý thuyết

Giảng
đường

1 giờ

Nội dung chính

Nội dung 9. Thao tác cơ
bản với tệp
-

-

Thực hành Phòng máy
1 giờ

Khái niệm kiểu FILE,
các mode làm việc (nhị
phân, văn bản)
Mở / đóng tệp, định vị
con trỏ
Đọc/ghi tệp (tuần tự,
ngẫu nhiên)

Viết và thực hiện các
chương trình nội dung 7
(tiếp theo)

(2 tiết)
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Yêu cầu sinh
viên chuẩn bị

Ghi chú

Giao bài tập thực
Đọc tài liệu
[2]. Chương 7 hành
phần 5

Chuẩn bị các
chương trình
bài tập

Tuần 12. Nội dung 9
Hình thức
tổ chức
dạy học

Thời gian,
địa điểm

Thực hành Phòng máy
1 giờ

Nội dung chính

Viết và thực hiện các
chương trình nội dung 8

Yêu cầu sinh
viên chuẩn bị

Ghi chú

Chuẩn bị các
chương trình
bài tập

(2 tiết)

Tuần 13. Nội dung 9
Hình thức
tổ chức
dạy học

Thời gian,
địa điểm

Thực hành Phòng máy
1 giờ

Nội dung chính

Viết và thực hiện các
chương trình nội dung 8
(tiếp)

Yêu cầu sinh
viên chuẩn bị

Ghi chú

Chuẩn bị các
chương trình
bài tập

(2 tiết)

Tuần 14. Nội dung 9
Hình thức
tổ chức
dạy học

Thời gian,
địa điểm

Thực hành Phòng máy
1 giờ

Nội dung chính

Viết và thực hiện các
chương trình nội dung 9

(2 tiết)
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Yêu cầu sinh
viên chuẩn bị

Chuẩn bị các
chương trình
bài tập

Ghi chú

Tuần 15. Nội dung 9
Hình thức
tổ chức
dạy học

Thời gian,
địa điểm

Nội dung chính

Thực hành Phòng máy
1 giờ

Yêu cầu sinh
viên chuẩn bị

Viết và thực hiện các
chương trình nội dung 9
(tiếp)

Ghi chú

Chuẩn bị các
chương trình
bài tập

(2 tiết)

Lựa chọn 2. Ngôn ngữ lập trình FORTRAN
Mục tiêu chi tiết của học phần
Nội dung

Yêu cầu

Nội dung 1

Nắm được các khái niệm về lập trình

Mở đầu

Các ngôn ngữ lập trình
Ngôn ngữ lập trình Fortran, Fortran 77 và Fortran 90
Các đặc điểm của bài toán lập trình khoa học kỹ thuật và tại sao
chọn ngôn ngữ Fortran.

Nội dung 2

Nắm được các kiểu dữ liệu cơ bản

Các kiểu dữ liệu

Nắm được các khái niệm biến, hằng, cách khai báo, các biểu

cơ bản và các phép thức và lệnh gán
toán

Biết sử dụng các phép toán, các hàm toán học

Nội dung 3

Biết định dạng một chương trình

Xây dựng một

Viết 1 số chương trình đơn giản

chương trình đơn
giản

Biết các bước xây dựng chương trình: viết mã nguồn, biên dịch,
sửa lỗi, cho chạy
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Nội dung 4
Thao tác vào/ra dữ
liệu đơn giản

Biết cách sử dụng các lệnh PRINT, READ
Định dạng dữ liệu vào/ra với lệnh FORMAT

Nội dung 5

Cấu trúc tuần tự

Các cấu trúc điều

Cấu trúc rẽ nhánh (IF…THEN…, IF…THEN…ELSE…)

khiển

Cấu trúc lặp (vòng lặp DO)

Nội dung 6

Mảng một chiều

Thao tác với mảng

Mảng hai chiều

dữ liệu

Mảng nhiều chiều

Nội dung 7

Sử dụng hàm FUNCTION

Chương trình con

Sử dụng thủ tục SUBROUTINE
Đệ quy

Nội dung 8
Làm việc với các
tệp

Đóng/mở tệp (lệnh OPEN, CLOSE)
Vào/ra dữ liệu trên tệp (lệnh WRITE/READ)

Nội dung 9

Định dạng mã nguồn chương trình

Fortran 90 +

Con trỏ và cấp phát bộ nhớ động
Cấu trúc dữ liệu do người dùng định nghĩa
Phép toán dựng sẵn cho biến mảng
Lập trình hướng đối tượng
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Nội dung chi tiết của học phần
1. Mở đầu
- Khái niệm về lập trình
- Đặc điẻm của bài toán khoa học kỹ thuật
- Các ngôn ngữ lập trình
- Ngôn ngữ lập trình Fortran
- Fortran 77 và Fortran 90
2. Các kiểu dữ liệu cơ bản và các phép toán
- Các kiểu dữ liệu cơ bản
- Biến, hằng, các biểu thức và lệnh gán
- Các phép toán, hàm toán học
3. Cấu trúc chương trình đơn giản
- Định dạng một chương trình
- Ví dụ chương trình đơn giản
4. Thao tác vào ra dữ liệu đơn giản
- Các lệnh PRINT, READ
- Định dạng dữ liệu vào/ra với lệnh FORMAT
5. Các cấu trúc điều khiển đơn giản
- Cấu trúc tuần tự
- Cấu trúc rẽ nhánh (IF…THEN…, IF…THEN…ELSE…)
- Cấu trúc lặp (vòng lặp DO)
6. Thao tác với mảng dữ liệu
- Mảng một chiều
- Mảng hai chiều
- Mảng nhiều chiều
7. Chương trình con
- Sử dụng hàm FUNCTION
- Sử dụng thủ tục SUBROUTINE
- Đệ quy
8. Làm việc với các tệp
- Đóng/mở tệp (lệnh OPEN, CLOSE)
- Vào/ra dữ liệu trên tệp (lệnh WRITE/READ)
9. Fortran 90 +
- Định dạng mã nguồn chương trình
- Con trỏ và cấp phát bộ nhớ động
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-

Cấu trúc dữ liệu do người dùng định nghĩa
Phép toán dựng sẵn cho biến mảng
Lập trình hướng đối tượng

Tài liệu học tập
Tài liệu bắt buộc
Bài giảng của giáo viên
Phan Văn Tân, Ngôn ngữ lập trình Fortran 90, NXB Đại học Quốc gia Hà nội,
2005.
Tài liệu tham khảo
J.Glenn Brookshear, Computer Science: An Overview, Addision Wesley 2009

Tổ chức giảng dạy
Lịch trình chung
Thời gian (giờ tín chỉ)
STT

Nội dung

Lý
thuyết

Nội dung 1.
Khái niệm về lập trình,
Đặc điểm của bài toán khoa học kỹ thuật
Ngôn ngữ lập trình,
Ngôn ngữ lập trình Fortran
1

Fortran 77 và Fortran 90

1

Nội dung 2.
Các kiểu dữ liệu cơ bản
Biến, hằng và biểu thức, lệnh gán
2

Các phép toán, hàm toán học

1
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Bài
tập

Thực Kiểm
hành tra

Nội dung 3.
Cấu trúc chương trình
Ví dụ chương trình đơn giản
3

Biên dịch và thực hiện chương trình

1

1

1

0.5

Nội dung 4.
Thao tác vào ra dữ liệu đơn giản thông qua các
lệnh PRINT, READ
4

Định dạng dữ liệu vào ra với lệnh FORMAT
Nội dung 5. Các cấu trúc điều khiển của
FORTRAN
Tuần tự
Rẽ nhánh (IF…THEN…, IF…THEN…ELSE)

5

Lặp (DO)

2

1

1.5

2

1

3

2

1

2

2

1

2

Nội dung 6. Mảng
Mảng một chiều
Mảng 2 chiều
6

Mảng nhiều chiều
Nội dung 7.
Chương trình con: sử dụng hàm với
FUNCTION, thủ tục với SUBFUNCTION
Biến và phạm vi

7

Đệ quy
Nội dung 8.

9

Giới thiệu Fortran 90 +
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Định dạng mã nguồn chương trình
Con trỏ và cấp phát bộ nhớ động
Cấu trúc dữ liệu do người dùng định nghĩa
Phép toán dựng sẵn cho biến mảng
Lập trình hướng đối tượng
Nội dung 9. Làm việc với tệp
Đóng/mở tệp (OPEN, CLOSE)
8

Vào ra dữ liệu trên tệp (WRITE, READ)

10

Kiểm tra giữa kỳ

1

2
1

Tổng cộng theo các loại hoạt động
Tổng cộng số giờ tín chỉ

13

4

13
30

Lịch trình dạy học cụ thể

Tuần 1. Nội dung 1 và 2

Hình
thức tổ
chức dạy
học
Lý
thuyết
2 giờ

Thời
gian,
địa
điểm
Giảng
đường

Nội dung chính

Nội dung 1. Mở đầu
-

Khái niệm về lập trình,
Đặc điểm của bài toán khoa học kỹ
thuật
Các phương pháp lập trình, ưu
điểm của lập trình có cấu trúc
Các bước xây dựng chương trình
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Yêu cầu
sinh viên
chuẩn bị

Đọc tài liệu
[2].
Chương1

Ghi chú

Ngôn ngữ lập trình, đặc điểm của
ngôn ngữ lập trình Fortran
Fortran 77 và Fortran 90

-

Nội dung 2. Các kiểu dữ liệu cơ bản
và các phép toán
Các kiểu dữ liệu cơ bản
Biến, hằng và các biểu thức, lệnh
gán
Các phép toán, các hàm toán học

-

Tuần 2. Nội dung 3 và 4

Hình
thức tổ
chức dạy
học

Thời
gian, địa
điểm

Lý thuyết Giảng
đường
2 giờ

Nội dung chính

Nội dung 3. Cấu trúc chương
trình
-

Cấu trúc, ý nghĩa các thành
phần
Lệnh và khối lệnh;
Biên dịch và thực hiện chương
trình
Một số ví dụ về chương trình
đơn giản

Nội dung 4. Xuất nhập dữ liệu
đơn giản:
-

Sử dụng các lệnh PRINT,
READ
Định dạng dữ liệu vào, ra với
FORMAT
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Yêu cầu sinh
viên chuẩn bị

Đọc tài liệu
[2]. Chương
1

Ghi chú

Giao bài thực
hành

Tuần 3. Nội dung 5
Hình thức
tổ chức
dạy học

Thời gian,
địa điểm

Lý thuyết

Giảng
đường

2 giờ

Nội dung chính

Yêu cầu sinh
viên chuẩn bị

Ghi chú

Nội dung 5. Cấu trúc
điều khiển chương trình

Đọc trước tài
liệu phần cấu
trúc điều
khiển

Giao bài tập thực
hành

-

-

Thực hành Phòng máy
1 giờ

-

(2 tiết)
-

Cấu trúc tuần tự
Cấu trúc rẽ nhánh IF:
cú pháp, sơ đồ khối của ([2].Chương
cấu trúc, ý nghĩa
2)
Cấu trúc lặp DO: cú
pháp,sơ đồ khối của cấu
trúc, ý nghĩa
Câu lệnh ngắt vòng lặp,
kết thúc sớm vòng lặp
Soạn thảo, ghi mở file
chương trình
Biên dịch và thực hiện
chương trình, nhập dữ
liệu vào, xem kết quả
Cách tra cứu hàm thư
viện,
Sửa một số lỗi cú pháp
phổ biến

Chuẩn bị các
chương trình
bài tập

Tuần 4. Nội dung 4, 5
Hình thức
tổ chức
dạy học

Thời gian,
địa điểm

Nội dung chính

Bài tập

Giảng

Bài tập nội dung 5 (Cấu

đường

trúc điều khiển)

1 giờ tín
chỉ
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Yêu cầu sinh
viên chuẩn bị

Ghi chú

(2 tiết)
Thực hành Phòng máy

-

1 giờ
(2 tiết)

-

Thực hành về cách sử

Chuẩn bị các

dụng hàm nhập xuất dữ

chương trình

liệu

bài tập

Thực hành các bài tập
minh hoạ cấu trúc điều
khiển

Tuần 5. Nội dung 5, 6
Hình thức

Thời gian,

tổ chức

địa điểm

Nội dung chính

Yêu cầu sinh

Ghi chú

viên chuẩn bị

dạy học
Lý thuyết
2 giờ

Giảng

Nội dung 6. Thao tác với

Đọc trước tài

đường

mảng dữ liệu

liệu phần

Giao bài tập

mảng

-

Khái niệm

-

Mảng 1 chiều

([2].Chương

-

Mảng 2 chiều và mảng

5)

nhiều chiều
Thực hành Phòng máy

-

1 giờ

Thực hành các bài tập

Chuẩn bị các

minh hoạ cấu trúc điều

chương trình

khiển (tiếp)

bài tập

(2 tiết)

Tuần 6. Nội dung 6
Hình thức

Thời gian,

tổ chức

địa điểm

Nội dung chính

Yêu cầu sinh

Ghi chú

viên chuẩn bị

dạy học
Bài tập

Giảng

-

Chữa các bài tập theo
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Làm bài tập

Giao bài tập

1 giờ

đường

nội dung 6

đã được giao

Thực hành các bài tập

Chuẩn bị các

theo nội dung 6

chương trình

( 2 tiết )
Thực hành Phòng máy

-

1 giờ

bài tập

(2 tiết)

Tuần 7. Nội dung 6, 7
Hình thức

Thời gian,

tổ chức

địa điểm

Nội dung chính

Yêu cầu sinh

Ghi chú

viên chuẩn bị

dạy học
Lý thuyết
2 giờ

Giảng

Nội dung 7. Chương

Đọc trước tài

Giao bài tập nội

đường

trình con

liệu phần

dung 7

-

Xây dựng và sử dụng
hàm FUNCTION

-

Thực hành Phòng máy
1 giờ

chương trình
con

Xây dựng và sử dụng

([2].Chương

thủ tục SUBROUTINE

4)

-

Đệ quy

-

Thực hành các bài tập

Chuẩn bị các

theo nội dung 6 (tiếp)

chương trình
bài tập

(2 tiết )

Tuần 8. Nội dung 7, Kiểm tra
Hình thức

Thời gian,

tổ chức

địa điểm

Nội dung chính

Yêu cầu sinh
viên chuẩn bị

dạy học
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Ghi chú

Bài tập
1 giờ

Giảng

-

đường

Chữa các bài tập theo

Làm bài tập

nội dung 7

đã được giao

Giao bài tập

( 2 tiết )
Kiểm tra

Phòng máy

-

Kiểm tra giữa kỳ

Kiểm tra và chấm
trực tiếp chương

1 giờ

trình.

(2 tiết )

Tuần 9. Nội dung 7, 8
Hình thức

Thời gian,

tổ chức

địa điểm

Nội dung chính

Yêu cầu sinh

Ghi chú

viên chuẩn bị

dạy học
Lý thuyết
2 giờ

Giảng
đường

Nội dung 8. Fortran 90
-

Định dạng mã nguồn
chương trình

-

Con trỏ và cấp phát bộ

Đọc tài liệu
phần con trỏ
và cấp phát
động

nhớ động
-

Cấu trúc dữ liệu do
người dùng định nghĩa

-

Phép toán dựng sẵn cho
biến mảng

-

Lập trình hướng đối
tượng

Thực hành Phòng máy
1 giờ

-

Thực hành các bài tập

Chuẩn bị các

theo nội dung 7

chương trình
bài tập

(2 tiết )
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Giao bài tập

Tuần 10. Nội dung 7, 8
Hình thức

Thời gian,

tổ chức

địa điểm

Nội dung chính

Yêu cầu sinh

Ghi chú

viên chuẩn bị

dạy học
Bài tập
1 giờ

Giảng

Chữa bài tập nội dung 8

đường

Thực hành Phòng máy

-

1 giờ

Thực hành các bài tập

Chuẩn bị các

theo nội dung 7

chương trình
bài tập

(2 tiết )

Tuần 11. Nội dung 7, 8
Lý thuyết
1 giờ

Giảng

Nội dung 8. Thao tác cơ

Đọc trước tài

Giao bài tập nội

đường

bản với tệp

liệu phần

dung 8

-

-

Đóng mở tệp với

đọc/ghi tệp

OPEN/CLOSE

([2].Chương

Vào ra dữ liệu trên tệp

7)

với READ, WRITE
Thực hành Phòng máy
1 giờ

-

Thực hành các bài tập

Chuẩn bị các

theo nội dung 7

chương trình
bài tập

(2 tiết )

Tuần 12. Nội dung 8
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Hình thức

Thời gian,

tổ chức

địa điểm

Nội dung chính

Yêu cầu sinh

Ghi chú

viên chuẩn bị

dạy học
Thực hành Phòng máy

-

1 giờ

Thực hành các bài tập

Chuẩn bị các

theo nội dung 8

chương trình
bài tập

(2 tiết )

Tuần 13. Nội dung 8
Hình thức
tổ chức
dạy học

Thời gian,
địa điểm

Thực hành Phòng máy

-

1 giờ

Nội dung chính

Yêu cầu sinh
viên chuẩn bị

Thực hành các bài tập
theo nội dung 8

Chuẩn bị các
chương trình
bài tập

Nội dung chính

Yêu cầu sinh
viên chuẩn bị

Thực hành các bài tập
theo nội dung 9

Chuẩn bị các
chương trình
bài tập

Ghi chú

(2 tiết)

Tuần 14. Nội dung 9
Hình thức
tổ chức
dạy học

Thời gian,
địa điểm

Thực hành Phòng máy
1 giờ

-

(2 tiết)

Tuần 15. Nội dung 9
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Ghi chú

Hình thức
tổ chức
dạy học

Thời gian,
địa điểm

Thực hành Phòng máy

-

1 giờ

Nội dung chính

Yêu cầu sinh
viên chuẩn bị

Thực hành các bài tập
theo nội dung 9 (tiếp)

Chuẩn bị các
chương trình
bài tập

Ghi chú

(2 tiết)

KT. HIỆU TRƯỞNG

KHOA QUẢN LÝ

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

HỌC PHẦN
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NGƯỜI BIÊN SOẠN

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

7.TIẾNG ANH CƠ SỞ 1
(General English 1)
1. Thông tin về giảng viên
- Họ và tên: Các giảng viên thuộc Khoa Tiếng Anh, trường Đại học Ngoại ngữ,
Đại học Quốc gia Hà Nội
- Chức danh, học hàm, học vị:
- Thời gian, địa điểm làm việc:
- Địa chỉ liên hệ:
- Điện thoại:
- E-mail:
2. Thông tin chung về học phần
- Tên học phần:

Tiếng Anh cơ sở 1

- Số giờ:

120 giờ

- Số giờ tự học:

240 giờ

- Mã học phần:

FLF1105

- Loại hình học phần:

Bắt buộc

- Học phần tiên quyết: Không
- Số giờ phân bổ cho các kỹ năng:
+ Nghe:

2 tiết/ tuần

+ Đọc:

2 tiết/ tuần

+ Nói:

2 tiết/ tuần

+ Viết:

2 tiết/ tuần

Chú ý:
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- Một giờ thực dạy là 50 phút;
- Mỗi giờ thực học trên lớp tương ứng với 2 giờ tự học ở nhà;
- Số giờ kiểm tra đánh giá là 14 giờ (12% của 120 giờ);
- Các kiến thức ngôn ngữ về ngữ âm, ngữ pháp, từ vựng được dạy trong các giờ kỹ
năng.
3. Mục tiêu học phần
3.1. Mục tiêu chung
Sinh viên có thể:
-

hiểu được những câu và cách diễn đạt phổ biến với các chủ đề gần gũi với cuộc
sống hàng ngày;
giao tiếp trong những tình huống đơn giản thông qua việc trao đổi thông tin
trực tiếp;
miêu tả một cách đơn giản về bản thân và về các hoạt động và những vấn đề
gần gũi, liên quan trực tiếp đến cuộc sống của mình;

3.2. Mục tiêu cụ thể
3.2.1. Về kiến thức ngôn ngữ
Ngữ âm
Kết thúc chương trình, sinh viên có thể:
-

phát âm tương đối rõ ràng dù vẫn còn nhiều ảnh hưởng của tiếng mẹ đẻ và
thường cần thương lượng để người tham gia hội thoại có thể hiểu.

Ngữ pháp
Kết thúc chương trình, sinh viên có thể:
-

-

có vốn kiến thức cơ bản về các cách diễn đạt cho những tình huống giao tiếp
hàng ngày: thông tin cá nhân, thói quen, nhu cầu, sở thích, hỏi đáp về những
thông tin đơn giản;
sử dụng các cấu trúc câu cơ bản trong đó có các cụm từ cố định, các cách diễn
đạt theo công thức.

Từ vựng:
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Kết thúc chương trình, sinh viên có thể:
- có đủ vốn từ để thực hiện những giao dịch đơn giản hàng ngày với các tình
huống và chủ đề quen thuộc.
3.2.2. Về các kỹ năng ngôn ngữ
Kỹ năng đọc
Kết thúc chương trình, sinh viên có thể:
-

hiểu những văn bản ngắn, đơn giản về những chủ đề quen thuộc cụ thể được
diễn đạt bằng ngôn ngữ gần gũi hàng ngày;
hiểu được các bài đọc ngắn, đơn giản gồm những từ vựng được sử dụng với tần
xuất cao.
o Đọc hiểu thư tín đơn giản về những chủ đề quen thuộc;
o Đọc tìm kiếm thông tin cụ thể và dễ nhận biết từ những tài liệu đơn giản
hàng ngày như quảng cáo, thực đơn, lịch trình, danh sách … ;
o Đọc hiểu những biển thông báo hàng ngày ở những nơi công cộng, ví dụ
trên đường phố, quán ăn, nhà ga, nơi làm việc, biển chỉ đường, thông
báo, các biển báo nguy hiểm… ;
o Đọc hiểu luật lệ và quy định khi được diễn đạt bằng ngôn ngữ đơn giản.

Kỹ năng nghe
Kết thúc chương trình, sinh viên có thể:
- nghe những cụm từ, những cách diễn đạt liên quan đến cuộc sống hàng ngày
như (các thông tin cá nhân, gia đình, mua bán, công việc, …) khi người nói nói
rõ ràng và chậm rãi;
- hiểu chủ đề mà người khác đang thảo luận khi họ nói một cách rõ ràng, chậm
rãi;
- hiểu được nội dung chính trong các thông báo hay chỉ dẫn đơn giản;
- hiểu và nhận biết được một số thông tin đơn giản trình bày trên đài/ TV khi
những thông tin đó liên quan đến những chủ đề gần gũi hàng ngày và nội dung
được phát với tốc độ chậm.
Kỹ năng nói
Kết thúc chương trình, sinh viên có thể:
-

giao tiếp được trong những tình huống cố định và với những hội thoại ngắn về
những chủ đề gần gũi và với sự giúp đỡ của người khác khi cần thiết;
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-

-

-

-

hỏi và trả lời câu hỏi cũng như trao đổi ý kiến và thông tin về những chủ đề
quen thuộc trong những tình huống giao tiếp quen thuộc hàng ngày: thói quen
hàng ngày, sở thích …;
thực hiện các chức năng ngôn ngữ hội thoại để thiết lập các mối quan hệ xã hội
như chào hỏi, giới thiệu, cảm ơn, xin lỗi …;
miêu tả cảm xúc và thái độ một cách đơn giản;
hiểu và tham gia thảo luận các chủ đề đơn giản: hẹn gặp, kế hoạch cuối tuần,
đưa ra gợi ý;
biết cách đồng ý hay phản đối ý kiến của người khác dưới hình thức đơn giản;
làm việc theo nhóm để thực hiện những nhiệm vụ đơn giản như bàn về một chủ
đề quen thuộc, hay thảo luận một tài liệu với những cách diễn đạt và ngôn ngữ
đơn giản;
thực hiện những giao dịch hàng ngày đơn giản như mua bán hàng hóa và dịch
vụ, tìm thông tin về du lịch, sử dụng các phương tiện công cộng, hỏi và chỉ
đường, mua vé, gọi món ăn;
trao đổi thông tin về số lượng, giá cả, …;
miêu tả người, sự vật, nơi chốn, công việc, việc học tập, thói quen hàng ngày,
kinh nghiệm cá nhân, thông tin cá nhân, sở thích …;
kể chuyện, miêu tả một cách đơn giản các hoạt động, sự kiện;
đưa ra một thông báo đơn giản khi được chuẩn bị trước;
trình bày một chủ đề ngắn về những vấn đề liên quan đến cuộc sống hàng ngày,
đưa ra lý do và có thể trả lời một số các câu hỏi đơn giản.

Kỹ năng viết
Kết thúc chương trình, sinh viên có thể:
-

viết thư cá nhân đơn giản;
viết các tin nhắn đơn giản;
viết các cụm từ, các câu đơn giản sử dụng những từ nối;
viết về những chủ đề quen thuộc gần gũi như tả người, nơi chốn…

 Các nhóm kỹ năng khác
Kết thúc chương trình, sinh viên có thể:
- có khái niệm và bắt đầu làm quen với làm việc theo nhóm;
- tìm kiếm và khai thác thông tin trên mạng Internet để phục vụ cho việc học tập
học phần.
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3.2.3. Về mặt thái độ
- Nhận thức được tầm quan trọng của học phần;
- Xây dựng và phát huy tối đa tinh thần tự học thông qua nghiên cứu sách ngữ
pháp, đọc thêm các tài liệu trên mạng Internet…;
- Thực hiện nghiêm túc thời gian biểu, làm việc và nộp bài đúng hạn;
- Tự giác trong học tập và trung thực trong thi cử;
- Phát huy tối đa khả năng sáng tạo khi thực hiện các hoạt động trên lớp cũng như
ở nhà;
- Tham gia tích cực và có tinh thần xây dựng vào các hoạt động trên lớp;
- Chia sẻ thông tin với bạn bè và với giảng viên;
- Chủ động đặt câu hỏi về những thắc mắc của mình.
4. Tóm tắt nội dung học phần
Chương trình tiếng Anh cơ sở 1 là chương trình đầu tiên trong ba chương trình
đào tạo tiếng Anh dành cho tiếng Anh không chuyên bậc đại học. Học phần
cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về:
Các thời thể ngữ pháp tiếng Anh dành cho người mới bắt đầu như động từ
to be, thời hiện tại đơn, quá khứ đơn, các cách đặt câu hỏi để lấy thông tin …;
Những từ vựng được sử dụng trong các tình huống hàng ngày và để nói về
các chủ đề quen thuộc của cuộc sống như bản thân, gia đình, quê hương, đất nước
…;
Bảng phiên âm quốc tế và cách phát âm phụ âm, nguyên âm, các âm phổ
biến trong tiếng Anh. Bên cạnh đó, sinh viên cũng được học về cách phát âm các
dạng của động từ to be, các động từ được chia ở dạng hiện tại và quá khứ;
-

Các kỹ năng ngôn ngữ đọc, nghe, nói, viết ở dạng làm quen ban đầu.

Danh mục các từ viết tắt trong đề cương:
BGU:

Basic Grammar in Use

EVU - ELE:

English Vocabulary in Use - Elementary

LE:

Listening Extra
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NCE – ELE:

New Cutting Edge - Elementary

RE:

Reading Extra

SE:

Speaking Extra

SV:

Sinh viên

WE:

Writing Extra

5. Nội dung chi tiết học phần
Nội dung

Các tiểu mục
- Các kĩ năng
+ Reading: Đọc tìm kiếm thông tin cụ thể, chi tiết.
+ Listening: Nghe thông tin cụ thể điền vào mẫu.

Module 1:
Personal
information

+ Speaking: Đặt câu hỏi; cung cấp thông tin.
+ Writing: Viết, điền mẫu.
- Kiến thức ngôn ngữ:
+ Ngữ âm: Bảng chữ cái tiếng Anh và hệ thống phiên âm quốc tế.
+ Ngữ pháp: Động từ to be, đại từ quan hệ.
+ Từ vựng: Những từ để miêu tả thông tin cá nhân.
- Các kĩ năng
+ Reading: Đọc lướt chủ đề và loại văn bản; đọc quét tìm những
từ cụ thể, suy luận thông tin từ ngữ cảnh.

Module 2:
Family

+ Listening: Nghe tìm thông tin chi tiết để ghép thông tin.
+ Speaking: Miêu tả những đặc điểm giống nhau giữa các thành
viên trong gia đình.
+ Writing: Viết ghi chú cá nhân.
- Kiến thức ngôn ngữ:
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+ Ngữ âm: Phụ âm tiếng Anh, trọng âm, viết tắt của to be.
+ Ngữ pháp: Thời hiện tại tiếp diễn.
+ Từ vựng: Từ vựng chỉ các thành viên trong gia đình, tình cảm
với gia đình.
- Các kĩ năng
+ Reading: Đọc và rút ra được những thông tin quan trọng.
+ Listening: Nghe thông tin chi tiết để hoàn thành bản ghi chú.
+ Speaking: Nhắc lại thông tin theo cách khác.
Module 3:
Daily
Activities

+ Writing: Ghi lại nhật ký, kỷ niệm.
- Kiến thức ngôn ngữ:
+ Ngữ âm: Nguyên âm tiếng Anh, cách đọc âm cuối “-s”, âm /ә/,
trọng âm câu.
+ Ngữ pháp: Thời hiện tại đơn, quá khứ đơn.
+ Từ vựng: Từ vựng chỉ các hoạt động thường ngày, các ngày
trong tuần.
- Các kĩ năng
+ Reading: Đọc tìm chi tiết.
+ Listening: Nghe thông tin chi tiết để ghép thông tin, điền mẫu.
+ Speaking: Đưa ra lời khuyên và gợi ý.

Module 4:
Homes

+ Writing: Viết báo cáo.
- Kiến thức ngôn ngữ:
+ Ngữ âm: Phụ âm “r”; dạng đọc nhẹ và nối; ngữ điệu.
+ Ngữ pháp: Thời hiện tại đơn.
+ Từ vựng: Từ vựng chỉ các phòng, đồ vật trong nhà, tình cảm
với gia đình.

200

- Các kĩ năng
+ Reading: Đọc hiểu ý chính.
+ Listening: Nghe thông tin chi tiết về hướng dẫn chỉ đường.
+ Speaking: Hỏi và cung cấp thông tin.
Module 5:
Town &
Country

+ Writing: Viết thư cá nhân (Đưa chỉ dẫn); viết bài giới thiệu
ngắn.
- Kiến thức ngôn ngữ:
+ Ngữ âm: Âm cuối “-es” được phát âm thành /iz/; dạng đọc nhẹ
trong các câu hỏi của thì hiện tại đơn; dạng đọc nhẹ của a, the;
các âm tiết của từ
+ Ngữ pháp: Câu hỏi với từ để hỏi là Wh-.
+ Từ vựng: Từ vựng liên quan đến địa danh, nơi chốn.
- Các kĩ năng
+ Reading: Đọc cấu trúc văn bản.
+ Listening: Nghe thông tin chi tiết để điền mẫu
+ Speaking: Hỏi và cung cấp thông tin.

Module 6:
Travel &
Tourism

+ Writing: Viết bưu thiếp.
- Kiến thức ngôn ngữ:
+ Ngữ âm: Các nguyên âm: /ɜ:/, /ɔ:/, /æ/, /Λ/, /ɑ:/, /ɔ/ ngữ điệu
diễn tả thái độ lịch sự
+ Ngữ pháp: Các dạng câu hỏi và cách trả lời để lấy và cung cấp
thông tin
+ Từ vựng: Từ vựng liên quan đến du lịch, khám phá, các kỳ
nghỉ.

Module 7:
Food &

- Các kĩ năng
+ Reading: Đọc và lựa chọn thông tin có liên quan tới thói quen
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Drink

ăn uống của cá nhân.
+ Listening: Nghe để lấy thông tin chi tiết về cách chế biến một
món ăn.
+ Speaking: Miêu tả hoặc hướng dẫn cách chế biến một món ăn
đơn giản.
+ Writing: Viết thư miêu tả về một món ăn.
- Kiến thức ngôn ngữ:
+ Ngữ âm: Các phụ âm: /θ/, /ð/.
+ Ngữ pháp: Các cụm từ chỉ khối lượng.
+ Từ vựng: Mở rộng vốn từ về các món ăn và cách chế biến một
món ăn đơn giản.
- Các kĩ năng
+ Reading: Đọc lướt để hiểu đại ý của một bài khóa; đọc để tìm ý
chính.
+ Listening: Nghe thông tin chi tiết về miêu tả người.

Module 8:
Describing
People

+ Speaking: Học cách miêu tả khuôn mặt người.
+ Writing: Viết email cho bạn miêu tả một người mới quen.
- Kiến thức ngôn ngữ:
+ Ngữ âm: Âm /w/; can, can’t; các dạng phủ định.
+ Ngữ pháp: Thời quá khứ đơn.
+ Từ vựng: Mở rộng vốn từ chỉ bộ phận người; các tính từ miêu
tả đặc điểm khuôn mặt, hình dáng.
- Các kĩ năng

Module 9:
Describing
Things

+ Reading: Suy luận nội dung bài đọc qua hình vẽ; đọc để tìm
các thông tin chính liên quan tới đặc điểm của một đồ vật nào đó.
+ Listening: Nghe tìm thông tin chi tiết về đồ vật.
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+ Speaking: Miêu tả đồ vật và vị trí của chúng .
+ Writing: Miêu tả đồ vật.
- Kiến thức ngôn ngữ:
+ Ngữ âm: Giới thiệu nguyên âm /i/, /i:/.
+ Ngữ pháp: Thời quá khứ đơn.
+ Từ vựng: Mở rộng vốn từ có liên quan tới hình dạng, màu sắc
và vị trí của đồ vật.
- Các kĩ năng
+ Reading: Cách đọc định nghĩa trong từ điển. Phân biệt các định
nghĩa và ví dụ; đọc lướt để tìm một từ trong bài khóa; đọc lướt để
hiểu thể loại bài đọc.
+ Listening: Nghe để tìm thông tin cá nhân chi tiết về một người.
+ Speaking: Thảo luận các câu hỏi về mối quan hệ trong tình
bạn.

Module 10:
+ Writing: Viết thư thông báo tin về một điều vừa xảy ra với
Friends &
Relationships mình.
- Kiến thức ngôn ngữ:
+ Ngữ âm: Dạng quá khứ của động từ khó phát âm.
+ Ngữ pháp: So sánh đối chiếu cách sử dụng thì hiện tại đơn và
quá khứ đơn.
+ Từ vựng: Mở rộng vốn từ liên quan đến tính cách con người và
các động từ chỉ hành động tốt, xấu của con người.
- Các kĩ năng
+ Reading: Luyện cách đọc bài khóa nhanh; xác định thể loại bài
Module 11:
đọc dựa trên các thông tin hình ảnh; đọc để tìm ý chính.
Leisure Time
+ Listening: nghe và nghi chép; dự đoán câu trả lời cho bài nghe;
nghe để tìm ý chính
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+ Speaking: Thảo luận nhóm; học cách đưa ra gợi ý hoặc đề
nghị; cách đồng ý hay phản bác một ý kiến
+ Writing: Viết questionnaire
- Kiến thức ngôn ngữ:
+ Ngữ âm: Giới thiệu phụ âm /ʤ/, nguyên âm /3:/.
+ Ngữ pháp: Cách đặt câu hỏi.
+ Từ vựng: Mở rộng vốn từ về các loại hình thể thao và giải trí.

- Các kĩ năng
+ Reading: Đọc và tìm ý chính; luyện kỹ năng đọc suy luận.
+ Listening: Nghe và sắp xếp thông tin về một sự việc đã xảy ra;
nghe để lấy ý chính.
Module 12:
Past
Experiences
& Stories

+ Speaking: Kể, tường thuật hay miêu tả về một điều đã xảy ra.
+ Writing: Tập viết một câu chuyện.
- Kiến thức ngôn ngữ:
+ Ngữ âm: Giới thiệu nguyên âm /ʌ/ /æ/, dạng đọc nhẹ của of,
trọng âm đặc biệt, lời yêu cầu lịch sự.
+ Ngữ pháp: Thời quá khứ đơn.
+ Từ vựng: Các trạng từ chỉ thời gian trong quá khứ.

6. Tài liệu
 Tài liệu bắt buộc
1. Cunningham, S., Moor, P. & Eales, F. 2005. New Cutting Edge –
Elementary – Student’s Book & Workbook. Longman ELT.
 Tài liệu tham khảo thêm
1. Cravens, M., Driscoll, L., Gammidge, M. & Palmer, G. Listening Extra,
Reading Extra, Speaking Extra & Writing Extra. (6th) 2008 Cambridge:
Cambridge University Press (ELEmetary parts only)
204

2. Cunningham, S. & Moor, P. 2002. New Headway Elementary –
Pronunciation. Oxford: Oxford University Press
3. Murphy, R., 2003. Basic Grammar in Use. Cambridge: Cambridge
University Press
4. McCarthy, M. & O’Dell, F.1999. English Vocabulary in Use – Elementary.
Cambridge: Cambridge University Press
5. Jones, L. Let’s Talk 1. Cambridge: Cambridge University Press
6. Websites
 http:// australianetwork.com
 http://world-english.org
 www.bbc.co.uk/vietnamese/learningenglish
 www.englishpage.com/
 www.learnenglish.org.uk
 www.petalia.org
 www.voanews.com
7. Hình thức tổ chức dạy học
7.1. Lịch trình chung
Hình thức tổ chức dạy học học
phần
Nội dung

Lên lớp
Thảo
luận

Nhập môn

Thực
hành

Bài tập

8

Tự
học
16

Module 1: Personal information

2

2

4

16

Module 2: Family

2

2

4

16

Module 3: Daily Activities

2

2

4

16

Module 4: Homes

2

2

4

16

Module 5: Town & Country

2

2

4

16

Module 6: Travel & Tourism

2

2

4

16
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Module 7: Food & Drink

2

2

4

16

Module 8: Describing People

2

2

4

16

Module 9: Describing Things

2

2

4

16

Module 10: Friends & Relationships

2

2

4

16

Module 11: Leisure Time

2

2

4

16

Module 12: Past Experiences & Stories

2

2

4

16

Ôn tập

16

32

7.2 Lịch trình cụ thể cho từng nội dung
Tuần 1: Nhập môn
Kỹ năng

Hình
thức
TC
dạy
học
N Nhập
GHE môn

ĐỌC
NÓI
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Nội dung
chính

Yêu cầu
SV
chuẩn bị

- Giới
thiệu
chương
trình, lịch
trình học

- Chuẩn
bị
kế
hoạch học
tập
- Chuẩn

bị
phần,
tổng quan liệu
học phần.
- Giới
thiệu Tài
liệu.
- Giới
thiệu
phương
pháp dạy,
học
và
kiểm tra
đánh giá.

VIẾT

Tài

Tuần 2: Module 1 – Personal Information
Kỹ
năng

ĐỌC

Hình thức
TC dạy
học
Thảo luận

Thực
hành

Nội dung chính

Yêu cầu SV chuẩn bị

Thảo luận về việc kết bạn qua Tìm thông tin, ví dụ về việc
mạng.
kết bạn qua mạng.
Làm việc theo cặp, đóng vai hai Các tình huống có thể xảy
người kết bạn với nhau qua mạng. ra trong quá trình kết bạn,
trao đổi e-mail.
Đọc bài miêu tả về “Keypals”
Đọc trang 14 - NCE - ELE

Xem trước chart - trang 10 RE.

Bài 1.1 – 1.3 – BGU

Xem lại kiến thức về động
từ to be.

Bài 29 – EVU – ELE

Xem lại từ vựng về gia
đình.

Bài tập
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NGHE

Tự học

Đọc các bài viết trên mạng/ qua Tìm thông tin trên mạng
sách báo về kết bạn qua mạng.
qua các công cụ tìm kiếm
như
www.google.com/
Từ mới trang 7, 10 và 12- NCE www.dogpile.com với từ
ELE.
khóa là “keypal”.

Thảo luận

Thảo luận theo cặp về những nơi Tìm hiểu trước nội dung
dùng Application form.
một Application form.

Thực
hành

Bài tập

Bài nghe & các hoạt động trang
10 - LE, trang 7 - NCE - ELE,
trang 8 - NCE - ELE.

Bài 1.4 – 1.6 – BGU

Xem trước các yêu cầu làm
việc tại trang 10 – LE, trang
7 – NCE – ELE.

Xem lại kiến thức về động
từ to be.

Tìm thêm các bài nghe có liên quan Tìm bài nghe qua các trang
đến Application forms.
web luyện nghe như:
www.bbc.co.uk/vietnamese
/learningenglish/

Tự học

http://australianetwork.com/
www.petalia.org
www.voanews.com.
NÓI
Thảo luận

Thảo luận theo nhóm 3 - 4 SV về Tìm hiểu về các tình huống
những thông tin cá nhân mà mọi làm quen từ sách báo,
thường trao đổi với nhau trong lần mạng.
đầu làm quen.
Các hoạt động nói trang 10 – SE.

Thực
hành

Các hoạt động nói trang 7 ,8 , 14 và
15- NCE - ELE.
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Xem trước các yêu cầu làm
việc tại trang 10 – SE.

Bài 2.1 – 1.2 – BGU

Xem lại kiến thức về động
từ to be.

Unit 11 – EVU – ELE

Từ vựng liên quan đến nói
năng.

Bài tập

Tự học

Lập một danh sách các thông tin cá Tìm hiểu về các tình huống
nhân mà SV muốn cung cấp/ biết làm quen từ sách báo,
mạng.
khi làm quen với ai đó.

Thảo luận

Thảo luận về những thông tin cá Tìm hiểu về những thông
nhân mọi người nên luôn mang tin cá nhân qua chứng minh
thư, hộ chiếu, bằng lái xe,
theo mình.
sổ ghi chép …

Thực
hành

Các hoạt động viết trang 10 – WE, Xem trước các yêu cầu làm
trang 11,15 - NCE - ELE.
việc tại trang 10 – WE.

VIẾT

Bài tập

Tự học

Bài 2.3 – 1.4 – BGU

Xem lại kiến thức về động
từ to be.

SV viết một đoạn văn dài 100 – Kiểm tra lại chứng minh
150 về những thông tin cá nhân các thư, hộ chiếu, bằng lái xe
em thấy cần thiết khi luôn mang để tìm thông tin.
theo mình.

Tuần 3: Module 2 - Family
Kỹ
năng

Hình thức
TC dạy
học

ĐỌC
Thảo luận

Nội dung chính

Yêu cầu SV chuẩn bị

Thảo luận về những cách kéo dài Tìm hiểu trước qua những
hôn nhân hạnh phúc.
người xung quanh về nội
dung sắp thảo luận.
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Thực
hành

Bài đọc & các hoạt động trang 16 – Tra từ mới cho bài đọc.
RE
Xem trước kiến thức về đại
từ nhân xưng, tân ngữ và
tính từ sở hữu.
Bài 3.1 – 3.2 – BGU

Xem lại kiến thức về động
từ thời hiện tại tiếp diễn

Bài 28 – EVU – ELE

Từ vựng liên quan đến hôn
nhân, cưới hỏi.

Bài tập

Tự học

NGHE

Thảo luận

Thực
hành

Bài tập

Đọc thêm về các cuộc hôn nhân Tìm thông tin trên mạng
hạnh phúc trên thế giới và kể cho qua các công cụ tìm kiếm
các bạn cùng lớp nghe
như www. google.com,
www.dogpile.com với từ
Mở rộng vốn từ về gia đình trang
khóa là “happy marriage”,
22, 25 -NCE - ELE
“happy wedding”.
Thảo luận về chủ đề gia đình

Liệt kê các từ vựng liên
quan đến gia đình.

Bài nghe & các hoạt động trang 16 Xem trước các yêu cầu làm
– LE; trang 23 - NCE - ELE.
việc tại trang 16 – LE; trang
23 - NCE - ELE.
Bài 3.3 – 3.4 – BGU

Xem lại kiến thức về động
từ thời hiện tại tiếp diễn

Tìm thêm các bài nghe có liên Tìm bài nghe qua các trang
quan đến chủ đề gia đình.
web luyện nghe như:
www.bbc.co.uk/vietnamese
/learningenglish/

Tự học

http://australianetwork.com/
www.petalia.org
www.voanews.com
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Thảo luận

Thảo luận theo nhóm 3 - 4 SV về Tìm một số hình ảnh về các
những đặc điểm có thể giống nhau thành viên trong gia đình
giữa các thành viên trong gia đình. của SV, trên báo chí, mạng.

Thực
hành

Các hoạt động nói trang 16 – SE; Xem trước các yêu cầu làm
trang 23 - NCE - ELE.
việc tại trang 16 – SE; trang
23 - NCE - ELE.

NÓI

Bài 4.1 – 4.2 – BGU

Xem lại kiến thức về động
từ thời hiện tại tiếp diễn

Tự học

Làm một bài thuyết trình nhỏ về
những đặc điểm giống nhau giữa
SV với các thành viên khác trong
gia đình.

Hệ thống lại các từ vựng
chỉ các thành viên trong gia
đình và tính từ miêu tả tính
cách.

Thảo luận

Làm việc theo nhóm để vẽ cây phả Liệt kê các từ vựng liên
hệ của một thành viên trong nhóm. quan đến chủ đề gia đình.

Thực
hành

Các hoạt động viết trang 18 – WE, Xem trước các yêu cầu làm
trang 23 -NCE - ELE.
việc tại trang 18 – WE
trang 23 - NCE - ELE..

Bài tập

VIẾT

Bài 4.3 – 4.4 – BGU

Xem lại kiến thức về động
từ thời hiện tại tiếp diễn

Bài 28 – EVU – ELE

Từ vựng liên quan đến chủ
đề gia đình.

Bài tập

Tự học

Viết một đoạn văn dài 100 – 150 từ Tìm thông tin trên mạng
về một gia đình nổi tiếng.
qua các công cụ tìm kiếm
như
www.google.com,
www.dogpile.com với từ
khóa là “famous family”

Tuần 4: Module 3 – Daily Activities
Kỹ
năng

Hình
thức TC
dạy học

Nội dung chính
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Yêu cầu SV chuẩn bị

Các hoạt động diễn ra thường ngày

ĐỌC
Thảo
luận

Thực
hành

Bài tập

Xem trước từ vựng chỉ các
ngày trong tuần trên lịch.
Liệt kê các hoạt động
thường ngày hay làm.

Đọc và làm các hoạt động trang 22 – Xem trước các yêu cầu làm
RE; trang 28 - NCE - ELE
việc tại trang 22 – RE;
trang 28 - NCE – ELE.
Bài 10.1 - 10.4 – BGU

Xem lại kiến thức về động
từ thời quá khứ đơn.

Tự học

Đọc thêm về các hoạt động thường Tìm thông tin trên mạng
ngày của những người nổi tiếng.
qua các công cụ tìm kiếm
như
www.google.com,
Mở rộng vốn từ trang 31- NCE www.dogpile.com với từ
ELE
khóa là “famous people”,
“daily activities”.

Thảo
luận

Thảo luận về lịch học một khóa học Từ vựng liên quan đến thời
ngoại ngữ mà SV từng tham gia gian và cách nói thời gian.
hoặc có ý định tham gia.

Thực
hành

Bài nghe & các hoạt động trang 22 – Xem trước các yêu cầu làm
LE; trang 29, 32 - NCE - ELE.
việc tại trang 22 – LE;
trang 29, 32 - NCE - ELE.

Bài tập

Bài 11.1 – 11.5 – BGU
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Xem lại kiến thức về động
từ thời quá khứ đơn.

Tìm thêm các bài nghe có liên quan Tìm bài nghe qua các trang
đến chủ đề (đăng ký) lớp học ngoại web luyện nghe như:
ngữ.
www.bbc.co.uk/vietnamese
/learningenglish/

Tự học

http://australianetwork.com
www.petalia.org
www.voanews.com

Thảo
luận

Thảo luận theo cặp về sự khác biệt Hệ thống lại từ vựng về các
trong những hoạt động SV thường ngày trong tuần và các hoạt
làm trong các ngày làm việc động thường ngày.
(weekdays) và ngày nghỉ (weekend).

Thực
hành

Các hoạt động nói trang 22 – SE; Xem trước các yêu cầu làm
trang 30, 32 - NCE - ELE.
việc tại trang 22 – SE; trang
30, 32 - NCE - ELE..

NÓI

Bài 5.1 – 5.5 – BGU

Xem lại kiến thức về động
từ thời hiện tại đơn

Bài 12 – EVU – ELE

Từ vựng liên quan đến các
hoạt động thường ngày.

Bài tập

Mở rộng các cách dùng khác của Tìm
thông
tin
tại:
thời hiện tại đơn.
http://world-english.org
Tự học

www.englishpage.com/
www.learnenglish.org.uk

VIẾT
Thảo
luận

Thảo luận theo nhóm 3 - 4 SV về Tìm hiểu trước nội dung
những gì các em hay viết trong nhật một cuốn nhật ký của SV,
bạn bè, người thân, người
ký.
nổi tiếng hoặc qua blog.
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Thực
hành

Bài tập

Các hoạt động viết trang 22 – WE; Xem trước các yêu cầu làm
trang 31- NCE - ELE.
việc tại trang 22 – WE;
trang 31 - NCE - ELE..
Bài 12.1 – 12.5 – BGU

Xem lại kiến thức về động
từ thời quá khứ đơn.

Mở rộng các cách dùng khác của Tìm
thông
tin
tại:
thời quá khứ đơn.
http://world-english.org
Tự học

www.englishpage.com/
www.learnenglish.org.uk

Tuần 5: Module 4 - Homes
Kỹ
năng

Hình thức
TC dạy
học

Nội dung chính

Nơi ở/ phòng ở của SV.

ĐỌC

Yêu cầu SV chuẩn bị

Liệt kê những đồ vật hay có
trong phòng ở của SV.

Thảo luận

Có hay không sự khác biệt về nơi ở Tìm hiểu phòng ở của các
của SV ngôn ngữ và các ngành SV ngôn ngữ.
khác?

Thực
hành

Đọc và làm các hoạt động trang 28 Xem trước các yêu cầu làm
- RE
việc tại trang 28 - RE
Bài 33.1 – 33.5 – BGU

Xem lại kiến thức về
Should.

Bài tập
Bài 45 – EVU – ELE
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Từ vựng về phòng ngủ,
phòng tắm.

Tự học

NGHE

Thảo luận
Thực
hành
Bài tập

Đọc thêm các bài viết về nơi ở của Tìm thông tin trên mạng
SV
qua các công cụ tìm kiếm
như
www.google.com,
www.dogpile.com với từ
khóa
là
“students”,
“accomodation”.
Thảo luận về việc thuê nhà SV

Liệt kê các tình huống có
thể xảy ra với SV thuê nhà.

Bài nghe & các hoạt động trang 28 Xem trước các yêu cầu làm
– LE.
việc tại trang 28 – LE.
Bài 6.1 – 6.5 – BGU

Xem lại kiến thức về động
từ thời hiện tại đơn.

Tìm thêm các bài nghe có liên Tìm bài nghe qua các trang
quan đến chủ đề nơi ở của SV
web luyện nghe như:
www.bbc.co.uk/vietnamese
/learningenglish/

Tự học

http://australianetwork.com/
www.petalia.org
www.voanews.com
NÓI
Thảo luận

Thực
hành
Bài tập

Thảo luận theo nhóm 4 SV về Liệt kê tên đồ đạc trong các
những đồ đạc trong các phòng phòng trong gia đình.
trong gia đình và cách sắp xếp
chúng.
Các hoạt động nói trang 28 – SE.

Xem trước các yêu cầu làm
việc tại trang 28 – SE.

Bài 7.1 – 7.2 – BGU

Xem lại kiến thức về động
từ thời hiện tại đơn

Bài 46 – EVU – ELE.

Từ vựng về phòng khách.
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Tự học

Hệ thống tên đồ đạc trong các Quan sát nhà mình, bạn bè,
phòng trong gia đình.
người thân.

Thảo luận

Thảo luận về những đồ đạc trong Quan sát/ nhớ lại bếp của
bếp của gia đình và cách sắp xếp gia đình mình.
các đồ đạc đó.

VIẾT

Thực
hành

Các hoạt động viết trang 28 – WE.

Xem trước các yêu cầu làm
việc tại trang 28 – WE.

Bài 7.3 – 7.4 – BGU

Xem lại kiến thức về động
từ thời hiện tại đơn.

Bài 44 – EVU – ELE

Từ vựng về phòng bếp.

Bài tập

Tự học

Viết về cách sắp xếp một phòng Quan sát phòng ngủ hiện
ngủ lý tưởng mà SV yêu thích.
tại.

Tuần 6: Module 5 – Town & Country
Kỹ
năng

Hình thức
TC dạy
học

Nội dung chính

Yêu cầu SV chuẩn bị

Thảo luận

Làm việc theo nhóm: Thảo luận về Tìm hiểu thông tin về đất
những thành phố và đất nước mà nước, thành phố mà mình
mình thích nhất.
yêu thích.

Thực
hành

Đọc và làm các hoạt động trang 34 Xem trước các yêu cầu làm
– RE; trang 10, 14 - NCE - ELE
việc tại trang 34 – RE;
trang 10, 14 - NCE – ELE.

ĐỌC

Bài tập

Tự học

Bài 42 – EVU – ELE.

Xem lại kiến thức về mệnh
lệnh thức.

Đọc thêm các bài viết về những Tìm thông tin trên mạng
thành phố, đất nước nổi tiếng trên qua các công cụ tìm kiếm
thế giới.
như
www.google.com,
www.dogpile.com với từ
Mở rộng vốn từ trang 10 - NCE khóa là “famous places”.
ELE
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Thảo luận

Thảo luận về các địa điểm hành Liệt kê các từ vựng về các
chính, công cộng trong một thành địa điểm hành chính, công
phố.
cộng trong một thành phố.

Thực
hành

Bài nghe & các hoạt động trang Xem trước các yêu cầu làm
34– LE, trang 16 - NCE - ELE.
việc tại trang 34 – LE; trang
16 - NCE - ELE.

NGHE

Bài 48.1 – 48.2 – BGU

Xem lại kiến thức về cách
đặt câu hỏi dùng từ để hỏi
Wh-.

Bài 38 – EVU – ELE

Từ vựng liên quan đến các
địa điểm hành chính, công
cộng trong một thành phố.

Bài tập

Tìm thêm các bài nghe có liên Tìm bài nghe qua các trang
quan đến chủ đề thành phố, đất web luyện nghe như:
nước.
www.bbc.co.uk/vietnamese
/learningenglish/

Tự học

http://australianetwork.com/
www.petalia.org
www.voanews.com
NÓI

Thảo luận

Thảo luận theo cặp về khu vực mà Liệt kê những từ chỉ địa
SV sống.
điểm trong một khu vực.

Thực
hành

Các hoạt động nói trang 34 – SE; Xem trước các yêu cầu làm
trang 14 - 15 - NCE - ELE
việc tại trang 34 – SE; trang
14 - 15 - NCE - ELE.
Bài 48.3 – 48.4 – BGU

Bài tập

Xem lại kiến thức về cách
đặt câu hỏi dùng từ để hỏi
Wh-
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Tự học
VIẾT

Bài 39 – EVU – ELE

Hệ thống lại từ vựng chỉ địa
điểm trong một khu vực.

Thảo luận

Thảo luận về những điều cần hỏi, Tìm hiểu cấu trúc câu để
cách hỏi khi đi du lịch bị lạc đường hỏi đường, bản đồ.

Thực
hành

Các hoạt động viết trang 34 – WE; Xem trước các yêu cầu làm
trang 15 - NCE - ELE
việc tại trang 34 – WE;
trang 15 - NCE - ELE.
Bài 45.4, 48.5 – BGU

Bài tập

WhBài 41 – EVU – ELE

Tự học

Xem lại kiến thức về cách
đặt câu hỏi dùng từ để hỏi

Từ vựng về du lịch.

Viết một đoạn ngắn 100 – 150 từ, Tìm hiểu về danh lam thắng
giới thiệu về một địa điểm du lịch cảnh của quê hương mình.
nổi tiếng tại quê hương của SV.

Tuần 7: Module 6 – Travel & Tourism
Kỹ
năng

Hình thức
TC dạy
học

Nội dung chính

Yêu cầu SV chuẩn bị

Thảo luận

Thảo luận về những kinh nghiệm Chuẩn bị từ vựng về các
điều khiển các phương tiện giao phương tiện giao thông.
thông mà sinh viên từng có.

Thực
hành

Đọc và làm các hoạt động trang 40 Xem trước các yêu cầu làm
– RE; trang 131, 134 - NCE - ELE việc tại trang 40 – RE;
trang 131, 134 - NCE - ELE

ĐỌC

Bài 45.1 – 45.2 – BGU

Xem lại kiến thức về cách
đặt câu hỏi.

Bài 36 – EVU – ELE

Từ vựng liên quan đến du
lịch, ngôn ngữ, con người.

Bài tập
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NGHE

Tự học

Đọc thêm các bài viết về kinh Tìm thông tin trên mạng
nghiệm di chuyển bằng các phương qua các công cụ tìm kiếm
như www. google. com,
tiện giao thông.
www. dogpile. com với từ
Mở rộng vốn từ trang 128-125 khóa
là
“travelling
NCE - ELE
experience NCE - ELE”.

Thảo luận

Thảo luận về những điểm yếu cả Tìm hiểu trước về du lịch
du lịch trọn gói.
trọn gói.

Thực
hành

Bài nghe & các hoạt động trang 40 Xem trước các yêu cầu làm
– LE; trang 128 -130 - NCE - ELE việc tại trang 40 – LE; trang
128 - 130 - NCE - ELE.
Bài 45.3 – BGU

Xem lại kiến thức về cách
đặt câu hỏi.

Bài 50 – EVU – ELE

Từ vựng liên quan đến du
lịch.

Bài tập

Tìm thêm các bài nghe có liên Tìm bài nghe qua các trang
quan đến chủ đề du lịch, các kỳ web luyện nghe như:
nghỉ.
www.bbc.co.uk/vietnamese
/learningenglish/

Tự học

http://australianetwork.com/
www.petalia.org
www.voanews.com

Thảo luận

Thảo luận theo nhóm 4 SV so sánh Xem trước cấu trúc câu về
những nơi mọi người thường nghỉ so sánh.
khi đi du lịch.

Thực
hành

Các hoạt động nói trang 40 – SE; Xem trước các yêu cầu làm
trang 128 -130, 133 -134 - NCE - việc tại trang 40 – SE; trang
ELE.
128 - 130, 133 - 134 - NCE
- ELE.

NÓI
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Bài 49.1 – 49.4 – BGU

Xem lại kiến thức về cách
đặt câu hỏi.

Bài 52 – EVU – ELE

Từ vựng liên quan đến du
lịch.

Bài tập

Tự học

Tìm hiểu thêm về những điều du Tìm thông tin trên mạng
khách cần quan tâm mỗi khi đi qua các công cụ tìm kiếm
như
www.google.com,
nghỉ, đi du lịch.
www.dogpile.com với từ
khóa là “advice for
travellers”

Thảo luận

Thảo luận về những điểm mọi
người hay chọn để tả về nơi đi du
lịch khi họ viết bưu thiếp cho
người thân.

Thực
hành

Các hoạt động viết trang 40 – WE; Xem trước các yêu cầu làm
trang 135 - NCE - ELE.
việc tại trang 40 – WE.

VIẾT

Đọc những bưu thiếp bạn,
người thân gửi cho mình,
gia đình, bạn bè khi đi du
lịch.

Bài 50.1 – 50.6 – BGU

Xem lại kiến thức về cách
đặt câu hỏi.

Bài tập

Bài 37, 40 – EVU – ELE

Từ vựng liên quan đến các
nội dung có thể viết trong
bưu thiếp.

Tự học

Viết 3 bưu thiếp cho bạn bè, người Xem lại những bưu thiếp
thân kể về ba nơi SV đang đi du bạn, người thân gửi cho
mình, gia đình, bạn bè khi
lịch.
đi du lịch.

Tuần 8: Module 7 - Food & Drink
Kỹ
năng

Hình thức
TC dạy
học

Nội dung chính

220

Yêu cầu SV chuẩn bị

ĐỌC

Thảo luận về thói quen ăn uống của Lập bảng từ nói về các thói
quen trong ăn uống của bản
Thảo luận cá nhân.
thân
Thực
hành

Bài tập

Tự học

NGHE

Đọc và làm các hoạt động trang 46 Xem trước các yêu cầu làm
– RE; trang 54 - NCE - ELE
việc tại trang 46 – RE;
trang 54 - NCE - ELE
Bài 43 – EVU – ELE

Từ vựng liên quan đến thực
phẩm và đồ uống.

Tìm hiểu thêm về những điều liên Tìm thông tin trên mạng
quan đến thực phẩm và đồ uống.
qua các công cụ tìm kiếm
như
www.google.com,
Mở rộng vốn từ trang 52, 59 www.dogpile.com với từ
NCE - ELE
khóa là “food & drink”

Thảo luận về cách chế biến về một
Thảo luận món ăn mà mình yêu thích

Lập bảng từ nói về các
động từ sử dụng trong chế
biến thức ăn

Thực
hành

Bài nghe & các hoạt động trang 46 Xem trước các yêu cầu làm
– LE; trang 53, 57, 58 - NCE - ELE. việc tại trang 46 – LE; trang
53, 57, 58 - NCE - ELE.

Bài tập

Làm bài tập nghe trong Bài 6, Food Từ vựng về thực phẩm và
and Drink, trang 26 - 29, Let’s talk đồ uống.
1
Tìm thêm các bài nghe có liên Tìm bài nghe qua các trang
quan đến chủ đề thực phẩm và đồ web luyện nghe như:
uống.
www.bbc.co.uk/vietnamese
/learningenglish/

Tự học

http://australianetwork.com/
www.petalia.org
www.voanews.com
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Thảo luận

Thảo luận về một món ăn truyền Thông tin về các món ăn.
thống của đất nước hoặc một món
ăn mà nhiều SV yêu thích.

Thực
hành

Các hoạt động nói trang 46 – SE; Xem trước các yêu cầu làm
trang 54, 57, 58 - NCE - ELE.
việc tại trang 46 – SE; trang
54, 57, 58 - NCE - ELE..

NÓI

Bài tập

VIẾT

Bài 53 – EVU – ELE

Từ vựng liên quan đến món
ăn.

Tự học

Thực hiện một bài thuyết trình nhỏ Tìm thông tin về các món
về món ăn mình có thể nấu ngon ăn.
nhất.

Thảo luận

Thảo luận về những món sẽ chuẩn Hệ thống từ vựng liên quan
bị cho bữa tiệc tối.
đến các món ăn.

Thực
hành

Các hoạt động viết trang 46 – WE; Xem trước các yêu cầu làm
trang 53 - NCE - ELE.
việc tại trang 46 – WE.

Bài tập

Tự học

Bài 53 – EVU – ELE

Từ vựng về ăn uống ở nhà
hàng.

Viết cách nấu một món ăn mà SV Tìm thông tin về các món
yêu thích.
ăn.

Tuần 9: Module 8 - Describing People
Kỹ
năng

ĐỌC

Hình thức
TC dạy
học

Nội dung chính

Yêu cầu SV chuẩn bị

Thảo luận

Thảo luận về các bộ phận trong Lập bảng từ nói về các bộ
miêu tả người
phận trong miêu tả người

Thực
hành

Đọc và làm các hoạt động trang 52 Xem trước các yêu cầu làm
– RE; trang 62 , 63 - NCE - ELE
việc tại trang 52 – RE;
trang 62, 63 - NCE - ELE
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Bài tập

NGHE

Bài 23, 30 – EVU – ELE

Từ vựng có thể được sử
dụng để miêu tả người.

Tự học

Tìm hiểu thêm về những điều liên Tìm thông tin trên mạng
quan đến miêu tả người.
qua các công cụ tìm kiếm
như www. google.com,
www.dogpile.com với từ
khóa là “describing people”

Thảo luận

Thảo luận về cách thức miêu tả Lập bảng từ nói về tính từ
người
miêu tả người.

Thực
hành

Bài nghe & các hoạt động trang 52 Xem trước các yêu cầu làm
– LE; trang 61, 64, 66 - NCE - ELE. việc tại trang 52 – LE; trang
61, 64, 66 - NCE - ELE..

Bài tập

Làm bài tập nghe trong Bài 2, Tính từ miêu tả người
trang 10 -12, Let’s talk 1.
Tìm thêm các bài nghe có liên Tìm bài nghe qua các trang
quan đến miêu tả người.
web luyện nghe như:
www.bbc.co.uk/vietnamese
/learningenglish/

Tự học

http://australianetwork.com/
www.petalia.org
www.voanews.com
NÓI

Thảo luận

Thảo luận về những đặc điểm điển Chuẩn bị tranh ảnh, có hình
hình cần nói đến khi mô tả người. người.

Thực
hành

Các hoạt động nói trang 52 – SE; Xem trước các yêu cầu làm
trang 61, 63, 66 - NCE - ELE.
việc tại trang 22 – SE; trang
61, 63, 66 - NCE - ELE.

Bài tập

Bài 32 – EVU – ELE
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Từ vựng có thể được sử
dụng để miêu tả người.

VIẾT

Tự học

Miêu tả một người mà SV ghét Từ vựng âm tính được sử
nhất.
dụng để miêu tả người.

Thảo luận

Làm việc theo cặp thảo luận về Tìm ví dụ về tình bạn qua
tình bạn trên mạng.
mạng.

Thực
hành

Các hoạt động viết trang 52 – WE; Xem trước các yêu cầu làm
trang 66 - NCE - ELE.
việc tại trang 52 – WE;
trang 66 - NCE - ELE.

Bài tập

Tự học

Bài 22 – EVU – ELE

Từ vựng dùng để miêu tả
điều tốt, xấu.

E-mail cho bạn bè về suy nghĩ của Tìm ví dụ về tình bạn qua
mình về tình bạn trên mạng.
mạng.

Tuần 10: Ôn tập và kiểm tra giữa kỳ
Kỹ
năng

Hình thức
TC dạy
học

Nội dung chính

Yêu cầu SV chuẩn bị

- Hệ thống lại kiến thức của những Xem và hệ thống lại kiến
bài đã học.
thức của những bài đã học.

ĐỌC
NGHE
Ôn tập
NÓI

-

Chữa những bài tập thêm

VIẾT
Tuần 11: Module 9 - Describing Things
Kỹ
năng

ĐỌC

Hình thức
TC dạy
học
Thảo luận

Nội dung chính

Yêu cầu SV chuẩn bị

Thảo luận về các thuật ngữ dùng Lập bảng từ miêu tả đồ vật
trong miêu tả đồ vật
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Thực
hành

Bài tập

NGHE

Đọc và làm các hoạt động trang 58 Xem trước các yêu cầu làm
– RE; trang 80, 81 - NCE - ELE
việc tại trang 58 – RE;
trang 80, 81 - NCE - ELE
Bài 10, 11 – BGU

Hệ thống kiến thức về thời
quá khứ đơn.

Tự học

Tìm hiểu thêm về những điều liên Tìm thông tin trên mạng
quan đến miêu tả đồ vật.
qua các công cụ tìm kiếm
như www. google.com,
Mở rộng vốn từ trang 82 - NCE www.dogpile.com với từ
ELE
khóa là “describing things”

Thảo luận

Thảo luận về cách thức miêu tả Tìm những ví dụ minh họa
một đồ vật
về việc miêu tả đồ vật.

Thực
hành

Bài nghe & các hoạt động trang 58 Xem trước các yêu cầu làm
– LE; trang 82 - 84 - NCE - ELE
việc tại trang 58 – LE; trang
82 - 84 - NCE - ELE.

Bài tập

Bài 21, EVU – ELE

Kiến thức về danh từ.

Tìm thêm các bài nghe có liên quan Tìm bài nghe qua các trang
đến việc miêu tả đồ vật
web luyện nghe như:
www.bbc.co.uk/vietnamese
/learningenglish/

Tự học

http://australianetwork.com/
www.petalia.org
www.voanews.com
NÓI

Thảo luận

Thảo luận về cách thức miêu tả đồ Quan sát kỹ các đồ vật
vật
trong gia đình.

Thực
hành

Các hoạt động nói trang 58 – SE; Xem trước các yêu cầu làm
trang 78 - 84 - NCE - ELE
việc tại trang 58 – SE; trang
78 - 84 - NCE - ELE.
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Bài tập

Bài 18 - EVU - ELE

Từ vựng chỉ vị trí và giới
từ.

Tự học

Tìm hiểu thêm các cách thức miêu Quan sát hình ảnh trong
tả đồ vật khác
sách báo, đồ vật trong gia
đình.

Thảo luận

Thảo luận cách viết văn miêu tả đồ Chuẩn bị 3 bài văn miêu tả
vật.
đồ vật để rút ra đặc điểm
chung.

VIẾT

Thực
hành
Bài tập

Các hoạt động viết trang 58 – WE

Xem trước các yêu cầu làm
việc tại trang 58 – WE.

Miêu tả một đồ vật để các bạn Từ vựng chỉ màu sắc, kích
đoán.
cỡ, nguồn gốc, chất liệu, …
Mở rộng vốn từ về danh từ chỉ đồ Tìm
thông
tin
tại:
vật và giới từ chỉ vị trí
http://world-english.org

Tự học

www.englishpage.com/
www.learnenglish.org.uk

Tuần 12: Module 10 - Friends & Relationships
Kỹ
năng

Hình thức
TC dạy
học

Nội dung chính

Yêu cầu SV chuẩn bị

Thảo luận

Thảo luận về các thuật ngữ có liên Lập bảng từ về mối quan hệ
quan đến tình bạn và các mối quan trong gia đình và xã hội.
hệ trong gia đình và xã hội.

Thực
hành

Đọc và làm các hoạt động trang 64 Xem trước các yêu cầu làm
– RE, trang 36 - NCE - ELE
việc tại trang 64 - RE; trang
36 - NCE - ELE

Bài tập

Bài 34 - BGU

ĐỌC

Cách đặt câu hỏi.
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NGHE

Tự học

Tìm hiểu thêm về những điều liên Tìm thông tin trên mạng
quan đến bạn bè và các mối quan hệ qua các công cụ tìm kiếm
như
www.google.com,
xã hội.
www.dogpile.com với từ
Mở rộng vốn từ trang 38 - NCE khóa là “friends” &
ELE
relationships”

Thảo luận

Thảo luận về một người bạn nào đó Tìm hiểu về những nhân vật
mà bạn thích.
mà SV thích.

Thực
hành

Bài nghe & các hoạt động trang 64 Xem trước các yêu cầu làm
– LE; trang 37, 38, 40 - NCE - ELE việc tại trang 64 – LE; trang
37, 38, 40 - NCE - ELE.

Bài tập

Bài 14 – Let’s Talk 1

Từ vựng liên quan đến các
mối quan hệ xã hội.

Tìm thêm các bài nghe có liên quan Tìm bài nghe qua các trang
đến chủ đề bạn bè và các mối quan web luyện nghe như:
hệ xã hội.
www.bbc.co.uk/vietnamese
/learningenglish/

Tự học

http://australianetwork.com/
www.petalia.org
www.voanews.com
NÓI

Thảo luận

Thảo luận về các đức tính quan Hệ thống các từ chỉ tính
trọng nhất của một người bạn tốt
cách.

Thực
hành

Các hoạt động nói trang 64 – SE; Xem trước các yêu cầu làm
trang 34 - 40 - NCE - ELE.
việc tại trang 64 – SE; trang
34 - 40 - NCE - ELE.

Bài tập

Bài 22 – EVU - ELE

Các từ chỉ tính cách
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VIẾT

Tự học

Tìm hiểu thêm về những điều liên Tìm thông tin trên mạng
quan đến bạn bè và các mối quan qua các công cụ tìm kiếm
hệ xã hội
như
www.google.com,
www.dogpile.com với từ
khóa là “friends” &
relationships”

Thảo luận

Thảo luận về cách viết thư thông Tìm 3 bức thư thông báo để
báo
thảo luận với bạn.

Thực
hành

Các hoạt động viết trang 64 – WE; Xem trước các yêu cầu làm
trang 38 - NCE - ELE.
việc tại trang 64 – WE;
trang 38 - NCE - ELE..

Bài tập

Viết thư cho một người bạn kể về Chọn một kỳ nghỉ mà SV
một kỳ nghỉ đáng nhớ nhất của cho là đáng nhớ nhất.
mình.
Mở rộng vốn từ về các mối quan hệ Tìm
thông
tin
tại:
xã hội và gia đình
http://world-english.org

Tự học

www.englishpage.com/
www.learnenglish.org.uk

Tuần 13: Module 11 - Leisure Time
Kỹ
năng

Hình
thức TC
dạy học

ĐỌC

Thảo
luận

Thực
hành

Nội dung chính

Thảo luận về các hình thức giải trí

Yêu cầu SV chuẩn bị

Liệt kê từ vựng liên quan
đến vui chơi giải trí.

Đọc và làm các hoạt động trang 76 – Xem trước các yêu cầu làm
RE; trang 106, 109 - NCE - ELE.
việc tại trang 76 – RE;
trang 106, 109 - NCE ELE.
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Bài tập

Tự học

Thảo
luận

Thực
hành

Bài tập

Bài 54 – EVU – ELE

Từ vựng liên quan đến vui
chơi giải trí.

Tìm hiểu thêm về những điều liên Tìm thông tin trên mạng
quan đến các hoạt động vui chơi giải qua các công cụ tìm kiếm
như www. google.com,
trí.
www.dogpile.com với từ
Mở rộng vốn từ trang 106 - NCE khóa là “leisure time”,
ELE
“leisure activities”.
Thảo luận về các hình thức giải trí

Tìm hiểu về các hình thức
giải trí phổ biến.

Bài nghe & các các hoạt động trang 76 Xem trước các yêu cầu làm
– LE; trang 104, 107, 108 - NCE - việc tại trang 76 – LE;
ELE
trang 104,107, 108 - NCE ELE.
Bài 3 – Let’s Talk 1

Từ vựng về các hình thức
giải trí.

Tìm thêm các bài nghe có liên quan Tìm bài nghe qua các trang
đến chủ đề vui chơi giải trí
web luyện nghe như:
www.bbc.co.uk/vietnamese
/learningenglish/
Tự học

http://australianetwork.com
/
www.petalia.org
www.voanews.com

NÓI

Thảo
luận

Thảo luận theo nhóm 3 – 4 SV về Tìm thông tin về ngày nghỉ
những hoạt động SV thường làm vào cuối tuần của mình và bạn
ngày nghỉ hoặc thời gian rỗi.
bè.
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Thực
hành

Các hoạt động nói trang 76 – SE; trang Xem trước các yêu cầu làm
106,107 - NCE - ELE.
việc tại trang 76 – SE; trang
106,107 - NCE - ELE..
Bài 55 – EVU – ELE

Bài tập

Tự học

Tìm hiểu thêm về những điều liên Tìm thông tin trên mạng
quan đến các hoạt động vui chơi giải qua các công cụ tìm kiếm
trí.
như www. google.com,
www.dogpile.com với từ
khóa là “leisure time”,
“leisure activities”.
Thảo luận về cách viết một bảng câu
hỏi điều tra.

VIẾT Thảo
luận
Thực
hành

Từ vựng liên quan đến vui
chơi giải trí.

Các hoạt động viết trang 76 – WE; Xem trước các yêu cầu làm
107, 110 - NCE - ELE.
việc tại trang 76 – WE.

Bài tập

Tự học

Bài 56 – EVU – ELE

Từ vựng liên quan đến vui
chơi giải trí.

Tìm hiểu về các nguyên tắc xây dựng Tìm
thông
tin
tại:
một bảng câu hỏi.
www.ehow.com/how_2305
520_makequestionnaire.html
www.wareprise.com/.../ho
w-to-create-and-conductan-online-questio...

Tuần 14: Module 12 - Past Experience NCE - ELE & Stories
Kỹ
năng

Hình thức
TC dạy
học

Nội dung chính
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Yêu cầu SV chuẩn bị

Thảo luận

Làm việc theo cặp, kể cho bạn Xem kiến thức về thời quá
nghe về một sự kiện đáng nhớ xảy khứ đơn.
ra với mình trong quá khứ.

Thực
hành

Đọc và làm các hoạt động trang 100 Xem trước các yêu cầu làm
– RE; trang 68, 69 - NCE - ELE
việc tại trang 100 – RE;
trang 68, 69 - NCE - ELE

Bài tập

Bài 12, 13, 14 – BGU

Tự học

Tìm hiểu thêm về những điều liên Tìm thông tin trên mạng
quan việc kể lại những kinh qua các công cụ tìm kiếm
nghiệm đã trải qua trong quá khứ. như
www.google.com,
www.dogpile.com với từ
Mở rộng vốn từ trang 68, 69, 77 khóa là “past experience
NCE - ELE.
NCE - ELE”

Thảo luận

Thảo luận về một sự kiện đã xảy ra Chuẩn bị trước một câu
trong quá khứ
chuyện để kể trước lớp

Thực
hành

Bài nghe & các hoạt động trang 100 Xem trước các yêu cầu làm
– LE; trang 71, 72, 74 - NCE - ELE. việc tại trang 100 – LE;
trang 71, 72, 74 - NCE ELE.

ĐỌC

NGHE

Bài tập

Bài 15 – Let’s Talk 1

Thời quá khứ đơn

Hệ thống kiến thức về thời
quá khứ đơn.

Tìm thêm các bài nghe có liên Tìm bài nghe qua các trang
quan đến những kinh nghiệm đã web luyện nghe như:
trải qua trong quá khứ.
www.bbc.co.uk/vietnamese
/learningenglish/

Tự học

http://australianetwork.com/
www.petalia.org
www.voanews.com
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NÓI

VIẾT

Thảo luận

Thảo luận về những kỷ niệm đáng Ghi lại những kỷ niệm
nhớ trong quá khứ.
trong quá khứ.

Thực
hành

Các hoạt động nói trang 100 – SE; Xem trước các yêu cầu làm
trang 68, 71, 74 - NCE - ELE.
việc tại trang 100 – SE;
trang 68, 71, 74 - NCE ELE..

Bài tập

Bài 15, 16 – BGU

Tự học

Tìm hiểu thêm về những điều liên Tìm thông tin trên mạng
quan việc kể lại những kinh qua các công cụ tìm kiếm
nghiệm đã trải qua trong quá khứ. như www. google.com,
www.dogpile.com với từ
khóa là “past experience
NCE - ELE”

Thảo luận

Thảo luận về cách viết một câu Tìm 3 câu chuyện kể làm ví
chuyện kể.
dụ minh họa.

Thực
hành

Các hoạt động viết trang 100 – WE; Xem trước các yêu cầu làm
trang 74 - NCE - ELE.
việc tại trang 100 – WE;
trang 74 - NCE - ELE.

Thời quá khứ đơn

Bài 16, 17, 19 – EVU – ELE
Bài tập

Kiến thức về trạng từ chỉ
thời gian, tính từ chỉ tính
chất.

Mở rộng vốn từ về giới từ và cụm Tìm
thông
tin
tại:
từ chỉ thời gian
http://world-english.org
Tự học

www.englishpage.com/
www.learnenglish.org.uk
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Tuần 15: Ôn tập và kiểm tra
Kỹ
năng

Hình thức
TC dạy
học

ĐỌC

Ôn tập

NGHE
NÓI

Nội dung chính

Yêu cầu SV chuẩn bị

- Hệ thống lại kiến thức của toàn
bộ học phần.
- Chữa những bài tập thêm.
- Những lưu ý khi làm bài thi và kỹ
năng làm từng loại bài cụ thể.

Xem và hệ thống lại
kiến thức của toàn bộ học
phần.
Chuẩn bị các câu
hỏi về các dạng bài thi và
cách làm các dạng bài thi
này.

VIẾT

8. Chính sách đối với học phần
- Thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của học phần được ghi trong đề cương học phần;
- Tham dự đầy đủ các buổi học, tích cực tham gia vào bài giảng;
- Tham dự đầy đủ các bài kiểm tra đánh giá thường xuyên và định kì
- Các bài thực hành viết phải được nộp cho GV một tuần sau khi sinh viên được
giao bài.
- Các bài tập phải nộp đúng hạn
- Chuẩn bị bài trước khi đến lớp theo hướng dẫn trong đề cương học phần
9. Phương pháp, hình thức kiểm tra đánh giá kết quả học tập học phần.
Mục đích kiểm tra

Trọng
số

Điểm

Đánh giá thái độ học tập của sinh viên
trong các giờ học trên lớp (đi học đầy
đủ, chuẩn bị bài tốt, tích cực thảo luận,
…)

20%

20

Bài kiểm tra tiến
Đánh giá mức độ tiến bộ của sinh viên ở
bộ số 1 (Nghe -

50%

50

Hình thức

Tham gia học
tập trên lớp
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Đọc- Viết)

các kỹ năng nghe, đọc và viết.

Đánh giá mức độ tiến bộ của sinh viên ở
Bài kiểm tra tiến
kỹ năng nói, trình bày ý tưởng và thảo
bộ số 2 (Nói)
luận.

30%

30

Tổng điểm đánh
giá thường
xuyên và định
kỳ.

Các bài kiểm tra thường xuyên và định
kỳ đánh giá mức độ tiến bộ của sinh
viên ở các kĩ năng và kiến thức ngôn
ngữ. Kết thúc học phần, nếu sinh viên
đạt tổng số điểm 50 (50%) thì được
phép dự thi bài thi kết thúc học phần.

100%

100

Bài thi kết thúc
học phần Tiếng
Anh cơ sở 1.

Đánh giá, xác định sinh viên đã đạt
chuẩn (IELTS 3.0 hoặc tương đương)

* Ghi chú:
-

Tổng điểm đánh giá thường xuyên chỉ là điểm điều kiện để dự thi
Bài thi kết thúc học phần nếu đạt thì SV được điểm A, không đạt được
điểm F

9.1. Các tiêu chí đánh giá thường xuyên và định kỳ.
9.1.1. Tham gia học tập trên lớp 20% (20 điểm)
Điểm
0

1-4

Tiêu chí đánh giá
Không tham gia vào các hoạt động trên lớp.

Ghi chú

GV
có
quyền tính
Không nghỉ học quá 20% tổng số buổi học, đi học muộn từ 4
điểm dưới
lần trở lên, không chuẩn bị bài đầy đủ trước khi đến lớp từ 4
mức đánh
lần trở lên, tham gia 1/3 các hoạt động trên lớp
giá
này
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4-8

Không nghỉ học quá 20% tổng số buổi học, 3 lần đi học muộn, nếu việc
3 lần không chuẩn bị bài đầy đủ trước khi đến lớp, tham gia 1/3 tham gia
các hoạt
các hoạt động trên lớp
động trên
Hoặc: Không nghỉ học quá 20% tổng số buổi học, 3 lần đi học
lớp
của
muộn, chuẩn bị bài đầy đủ trước khi đến lớp, tham gia 1/3 các
sinh viên
hoạt động trên lớp
chỉ nhằm
Hoặc: Không nghỉ học quá 20% tổng số buổi học, 3 lần đi học lấy điểm
muộn, 3 lần không chuẩn bị bài đầy đủ trước khi đến lớp, tham và không
gia 2/3 các hoạt động trên lớp.
đạt hiệu
quả học
Không nghỉ học quá 20% tổng số buổi học, 2 lần đi học muộn,
tập (sinh
chuẩn bị bài đầy đủ trước khi đến lớp, tham gia đến 1/3 các
viên
hoạt động trên lớp
không tiến
Hoặc: Không nghỉ học quá 20% tổng số buổi học, 2 lần đi học bộ trong
muộn, 2 lần không chuẩn bị bài đầy đủ trước khi đến lớp, tham học tập)
gia 2/3 các hoạt động trên lớp

9-12

Hoặc: Không nghỉ học quá 20% tổng số buổi học, 2 lần đi học
muộn, 2 lần không chuẩn bị bài đầy đủ trước khi đến lớp, tham
gia đầy đủ các hoạt động trên lớp
Hoặc: Không nghỉ học quá 20% tổng số buổi học, 2 lần đi học
muộn, chuẩn bị bài đầy đủ trước khi đến lớp, tham gia 2/3 các
hoạt động trên lớp.
- Không nghỉ học quá 20% tổng số buổi học, 1 lần đi học
muộn, 1 lần không chuẩn bị bài đầy đủ trước khi đến lớp, tham
gia đầy đủ các hoạt động trên lớp.

13-16

- Hoặc: Không nghỉ học quá 20% tổng số buổi học, không đi
học muộn, chuẩn bị bài đầy đủ trước khi đến lớp, tham gia đến
2/3 các hoạt động trên lớp.
- Hoặc: Không nghỉ học quá 20% tổng số buổi học, không đi
học muộn, 2 lần không chuẩn bị bài đầy đủ trước khi đến lớp,
tham gia đầy đủ các hoạt động trên lớp.
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GV có thể
chủ động
nêu ra các
tiêu
chí
đánh giá
quá trình
tham gia
học
tập
trên lớp
của SV để
đảm bảo
tính công
bằng,
minh bạch
và
hiệu
quả trong
giảng dạy

17-20

- Không nghỉ học quá 20% tổng số buổi học, không đi học
muộn, chuẩn bị bài đầy đủ trước khi đến lớp, tham gia đầy đủ
các hoạt động trên lớp.

9.1.2. Bài kiểm tra tiến bộ số một 50% (50 điểm)
- Hình thức: Làm bài viết
- Thang điểm đánh giá thể hiện trong bài kiểm tra.
- Bài kiểm tra được viết hoàn toàn bằng tiếng Anh do sinh viên đã được làm quen
với các hướng dẫn làm bài trong suốt học phần và để giúp các em làm quen với
các hướng dẫn làm bài trong bài thi hết học phần.
- Sinh viên viết kết quả bài làm lên phiếu trả lời (Answer sheet)
- Bài kiểm tra dài 90 phút, có cấu trúc như sau:
Stt
I

Dạng bài
NGHE

Nội dung
- Hai đoạn hội thoại/ bài nói chuyện mỗi
đoạn dài khoảng 2 - 3 phút.

Điểm
10

- Mỗi đoạn có 5 câu chọn đúng sai
- Nghe 2 lần
- Mỗi câu trả lời đúng được 1 điểm
II
II.1

ĐỌC – VIẾT
Multiple choice

40
- 15 câu (5 câu ngữ pháp, 5 câu từ vựng, 5
câu phát âm).

7.5

- 4 lựa chọn.
- Mỗi câu trả lời đúng được 0.5 điểm
II.2

Gap-filling

- Đoạn văn dài 60-100 từ.
- 10 chỗ trống.
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5

- Cho trước 10 từ.
- Mỗi câu trả lời đúng được 1 điểm
II.3

Reading
comprehension

- Đoạn văn dài 150 – 200 từ

7.5

- 5 câu hỏi để sinh viên tự viết câu trả lời,
câu trả lời không dài quá 5 từ (hoặc 5 câu
hỏi dạng multiple choice). Mỗi câu trả lời
đúng được 1 điểm.
- 5 câu True/ False. Mỗi câu trả lời đúng
được 0.5 điểm.

II.4

Mistake correction

- 10 câu chứa lỗi về từ vựng hoặc ngữ
pháp.

10

- Mỗi câu trả lời đúng được 1 điểm. (0.5
điểm: gạch chân lỗi sai. 0.5 điểm: sửa lỗi)
II.5

Guided-sentence
building

- 10 câu.

10

- Cho trước các từ hoặc/và cụm từ, yêu
cầu sinh viên viết thành câu có nghĩa.
- Mỗi câu trả lời đúng được 2 điểm
- Các câu chứa các cấu trúc ngữ pháp và
các thời, thể mà sinh viên đã học trong cả
học phần.
Tổng điểm

9.1.3. Bài kiểm tra tiến bộ số hai 30% (30 điểm)
Hình thức: Nói
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50

Kĩ năng kiểm
tra

Nội dung

Điểm

- Sinh viên dự thi theo cặp (Sinh viên có thể nhận cặp
trước hoặc do GV chỉ định).
- Thời gian: Mỗi cặp từ 7 – 10 phút.
- Nội dung bao gồm: Tự giới thiệu hoặc giới thiệu về
bạn, tình huống, thảo luận và thực hành phát âm.
- Thang điểm cụ thể như sau:
Tiêu chí đánh giá
Nói

Điểm

Phong cách trình bày

5

Phát âm và độ chuẩn xác trong diễn
đạt

5

Độ trôi chảy

5

Từ vựng và ngôn ngữ diễn đạt

5

Nội dung và kết cấu bài nói

10

Tổng

30

30

9.2. Lịch thi, kiểm tra
STT Hình thức kiểm tra, đánh
giá

Thời gian

1

Tham gia học tập trên lớp

Hàng tuần

2

Bài kiểm tra tiến bộ số 1

Tuần 10

3

Bài kiểm tra tiến bộ số 2

Tuần 15

4

Bài kiểm tra hết học phần

Từ 1 - 4 tuần sau khi kết thúc
học phần
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Ghi
chú

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

8. TIẾNG ANH CƠ SỞ 2
(General English 2)
1. Thông tin về giảng viên
- Họ và tên: Các giảng viên thuộc Khoa Tiếng Anh, trường Đại học Ngoại ngữ,
Đại học Quốc gia Hà Nội
- Chức danh, học hàm, học vị:
- Thời gian, địa điểm làm việc:
- Địa chỉ liên hệ:
- Điện thoại:
- E-mail:
2. Thông tin chung về học phần
- Tên học phần:

Tiếng Anh cơ sở 2

- Số giờ:

150 giờ

- Số giờ tự học:

300 giờ

- Mã học phần:

FLF1106

- Loại hình học phần:

Bắt buộc

- Học phần tiên quyết: Tiếng Anh A1
- Số giờ phân bổ cho các kỹ năng:
+ Nghe:

2 tiết/ tuần

+ Đọc:

2 tiết/ tuần

+ Nói:

3 tiết/ tuần

+ Viết:

3 tiết/ tuần

Chú ý:
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- Một giờ thực dạy là 50 phút.
- Mỗi giờ thực học trên lớp tương ứng với 2 giờ tự học ở nhà.
- Số giờ kiểm tra đánh giá là 18 giờ (12% của 150 giờ).
- Các kiến thức ngôn ngữ về ngữ âm, ngữ pháp, từ vựng được dạy trong các giờ kỹ
năng.
3. Mục tiêu học phần
3.1. Mục tiêu chung
Kết thúc chương trình, sinh viên có thể:
-

sử dụng các cấu trúc ngôn từ và kỹ năng giao tiếp một cách rõ ràng, thành thạo
trong giao tiếp hàng ngày theo văn phong phù hợp với văn cảnh;

-

mở rộng vốn kiến thức nền liên quan đến các vấn đề của đời sống;

-

trình bày các nội dung thông tin đơn giản bằng tiếng Anh.

3.2. Mục tiêu cụ thể
3.2.1. Về kiến thức ngôn ngữ
Ngữ âm
Kết thúc chương trình, sinh viên có thể:
-

phân biệt cách phát âm chuẩn và không chuẩn;

-

phát âm đúng theo hệ thống phiên âm quốc tế.

Ngữ pháp
Kết thúc chương trình, sinh viên có thể:
-

nắm vững vốn kiến thức ngữ pháp cơ bản như các cấu trúc câu (câu bị động,
câu điều kiện, so sánh …), thời thể trong tiếng Anh (hiện tại, quá khứ, tương
lai) để sử dụng trong các tình huống giao tiếp thông thường.

Từ vựng
Kết thúc chương trình, sinh viên có thể:
-

có một vốn từ vựng đủ để thể hiện mình trong các tình huống giao tiếp về các
chủ điểm quen thuộc như gia đình, sở thích, lĩnh vực quan tâm, công việc, du
lịch, sự kiện đang diễn ra;
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nắm được cách cấu tạo và sử dụng các loại từ vựng như tính từ, trạng từ,
đại từ, động từ tình thái, cụm động từ, cách kết hợp từ, quy tắc cấu tạo từ.

3.2.2. Về các kỹ năng ngôn ngữ
Kỹ năng đọc
Kết thúc chương trình, sinh viên có thể:
-

đọc hiểu những văn bản thông thường như quảng cáo, bảng biểu, thực đơn hoặc
những văn bản chuyên ngành đơn giản thuộc lĩnh vực họ quan tâm;

-

đọc lướt các văn bản tương đối dài (khoảng từ 250 đến 300 từ) để xác định
thông tin cần tìm, tập hợp thông tin từ các phần của bài đọc hay từ các bài khác
nhau để hoàn thành nhiệm vụ cụ thể được giao;

-

đọc hiểu nội dung trong thư cá nhân miêu tả sự kiện, cảm xúc, mong muốn
nhằm trao đổi thư với bạn bè nước ngoài;

-

đọc hiểu và xác định cấu trúc của một đoạn văn trong tiếng Anh;

-

đọc hiểu chi tiết những hướng dẫn sử dụng thiết bị kỹ thuật trong cuộc sống
hàng ngày.

Kỹ năng nghe
Kết thúc chương trình, sinh viên có thể:
-

nghe hiểu ý chính được truyền tải trong những bài nói về những chủ đề quen
thuộc trong đời sống hàng ngày, trong công việc, học tập, giải trí ..;

-

nghe và nắm bắt được những nội dung chính các bài trình bày của sinh viên
trong lớp theo chủ đề giáo viên giao;

-

nghe hiểu hướng dẫn sử dụng các thiết bị kỹ thuật như các thiết bị nhà bếp …

Kỹ năng nói
Kết thúc chương trình, sinh viên có thể:
-

thực hiện các cuộc hội thoại không chuẩn bị trước về những chủ đề quen thuộc
trong cuộc sống hàng ngày như gia đình, sở thích, công việc, du lịch, sự kiện
đang diễn ra;

-

sử dụng ngôn ngữ để giải quyết các tình huống nảy sinh trong quá trình du lịch
ở nơi ngôn ngữ đó được sử dụng như đặt vé máy bay, đặt phòng, hỏi đường …;

- kết hợp các cụm từ thành câu và sử dụng các cấu trúc câu tương ứng để miêu tả
sự kiện, kinh nghiệm trải qua, ước mơ, hi vọng, tham vọng, đưa ra và giải thích
cho đề xuất, lý do, ý kiến, kế hoạch mà mình đã đưa ra;
241

-

tường thuật lại một câu chuyện, một bộ phim đơn giản và bày tỏ cảm xúc, ấn
tượng của mình về tác phẩm đó.

Kỹ năng viết
Kết thúc chương trình, sinh viên có thể:
-

viết thư cá nhân nhằm mục đích thông báo tin tức, bày tỏ suy nghĩ về một vấn
đề cụ thể hay trừu tượng như âm nhạc, điện ảnh hoặc miêu tả sự kiện, kinh
nghiệm trải qua, và trình bày cảm xúc, ấn tượng về sự kiện đó;

-

viết tóm tắt, viết đoạn văn theo đúng cấu trúc đã học trong đó trình bày ý kiến,
quan điểm của mình về vấn đề quan tâm.



Các nhóm kỹ năng khác

Kết thúc chương trình, sinh viên có thể:
-

tổ chức và làm việc theo nhóm;

-

tìm kiếm và khai thác thông tin trên mạng internet để phục vụ cho học phần.

3.3. Về mặt thái độ
-

nhận thức rõ tầm quan trọng của học phần;

- xây dựng và phát huy tối đa tinh thần tự học thông qua nghiên cứu sách ngữ pháp,
đọc thêm các tài liệu trên mạng internet ...;

-

thực hiện nghiêm túc thời gian biểu, làm việc và nộp bài đúng hạn;

-

tự giác trong học tập và trung thực trong thi cử;
- phát huy tối đa khả năng sáng tạo khi thực hiện các hoạt động trên lớp cũng
như ở nhà;

-

tham gia tích cực và có tinh thần xây dựng vào các hoạt động trên lớp;

-

chia sẻ thông tin với bạn bè và với giáo viên;

-

chủ động đặt câu hỏi về những thắc mắc của mình;

- thiết lập được một hệ thống các Tài liệu liên quan phục vụ cho việc học tập của
bản thân đối với học phần.

4. Tóm tắt nội dung học phần
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Chương trình Tiếng Anh cơ sở 2 là chương trình thứ hai trong ba chương trình
đào tạo tiếng Anh dành cho tiếng Anh không chuyên bậc đại học. Học phần cung
cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về:
- Các thời thể ngữ pháp tiếng Anh dành cho sinh viên trình độ tiền trung cấp như
thời hiện tại đơn, hiện tại tiếp diễn, hiện tại hoàn thành, quá khứ đơn, quá khứ
tiếp diễn, quá khứ hoàn thành, các động từ khuyết thiếu …;
- Những từ vựng được sử dụng trong các tình huống hàng ngày và để nói về các
chủ điểm quen thuộc như gia đình, sở thích, lĩnh vực quan tâm, công việc, du
lịch, sự kiện đang diễn ra; Bên cạnh đó, sinh viên cũng được học cách cấu tạo và
sử dụng các loại từ vựng như tính từ, trạng từ, đại từ, động từ tình thái, cụm
động từ, cách kết hợp từ, quy tắc cấu tạo từ;
- Bảng phiên âm quốc tế và cách cặp âm, trọng âm từ, câu và các cách phát âm
chuẩn theo bảng phiên âm quốc tế;
- Các kỹ năng ngôn ngữ đọc, nghe, nói, viết ở mức độ tiền trung cấp.
Danh mục các từ viết tắt trong đề cương:
BGU:

Basic Grammar in Use

EVU - PREIN:

English Vocabulary in Use

LE:

Listening Extra

NCE - PREIN:

New Cutting Edge Pre-Intermediate

RE:

Reading Extra

SE:

Speaking Extra

SV:

Sinh viên

TL:

Thảo luận

WB:

Workbook

WE:

Writing Extra
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5. Nội dung chi tiết học phần
Nội dung

Các tiểu mục
- Các kĩ năng
+ Reading and listening: Unusual ways of keeping fit
+ Speaking: Compile a fact file

Module 1:
Leisure and
lifestyle

+ Writing: Write a fact file, Punctuation
- Kiến thức ngôn ngữ
+ Ngữ âm: Âm /w/ và âm /v/
+ Ngữ pháp: Thời hiện tại đơn
+ Từ vựng: Những hoạt động giải trí
- Các kĩ năng
+ Reading: TV Firsts
+ Listening and speaking: Tell a first time story

Module 2:
Important
firsts

+ Writing: Kết nối ý tưởng trong một đoạn văn tường thuật với các từ
nối như: but, so, because, then
- Kiến thức ngôn ngữ
+ Ngữ âm: Trọng âm và âm /ә/
+ Ngữ pháp: Thời quá khứ với các cụm từ thời gian như: at, on, in,
ago, ...
+ Từ vựng: Những từ dùng miêu tả cảm xúc
- Các kĩ năng

Module 3:
At rest, at
work

+ Reading: Early to bed, early to rise
+ Listening: Training to be a circus performer
+ Speaking: Choose the right job
+ Writing: Viết đoạn văn
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- Kiến thức ngôn ngữ
+ Ngữ âm: Âm câm
+ Ngữ pháp: should/shouldn’t; can, can’t, have to, don’t have to
+ Từ vựng: Một ngày làm việc, công việc
- Các kĩ năng
+ Reading: Birthday traditions around the world
+ Listening: New Year in two different cultures
+ Speaking: Talk about a personal calendar
Module 4:
Special
occasions

+ Writing: Viết thư mời
- Kiến thức ngôn ngữ
+ Ngữ âm: Âm // và âm /ð/
+ Ngữ pháp: Thời hiện tại tiếp diễn và hiện tại đơn giản, thời hiện tại
tiếp diễn dùng để diễn tả những dự định trong tương lai
+ Từ vựng: Ngày tháng và các dịp đặc biệt
- Các kĩ năng
+ Reading: You’re gorgeous!
+ Listening: His latest flame
+ Speaking: Describe a suspect to the police

Module 5:
+ Writing: Viết bài báo, viết đoạn văn miêu tả
Appearances
- Kiến thức ngôn ngữ
+ Ngữ âm: Trọng âm
+ Ngữ pháp: Câu so sánh hơn và so sánh hơn nhất
+ Từ vựng: Từ vựng chỉ diện mạo
Module 6:
Time off

- Các kĩ năng
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+ Reading:
+ Listening: The holiday from hell
+ Speaking: Plan your dream holiday
+ Writing: Viết bưu thiếp
- Kiến thức ngôn ngữ
+ Ngữ âm: Âm /ŋ/ và âm /n/
+ Ngữ pháp: Cấu trúc câu diễn tả dự định và mong muốn như
going to, planning to, would like to, would rather; cấu trúc câu dự đoán:
will và won’t
+ Từ vựng: Ngày nghỉ

- Các kĩ năng
+ Reading: An interview with Ewan McGregor
+ Listening: Before they were famous
+ Speaking: Talk about your dreams, ambitions and achievements
Module 7:
Ambitions
and dreams

+ Writing: Viết tiểu sử
- Kiến thức ngôn ngữ
+ Ngữ âm: Âm /æ/ và âm /Λ/
+ Ngữ pháp: Thời hiện tại hoàn thành và quá khứ đơn giản với giới
từ for và các từ chỉ thời gian khác
+ Từ vựng: Tham vọng và mơ ước
- Các kĩ năng
+ Reading: Where in the world?

Module 8: + Listening and Speaking: Complete a map of New Zealand
Countries
and cultures + Writing: Viết thư chỉ đường
- Kiến thức ngôn ngữ
+ Ngữ âm: Âm /ei/ và /ai/
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+ Ngữ pháp: Mạo từ; danh từ đếm được và không đếm được
+ Từ vựng: Đặc điểm địa lý
- Các kĩ năng
+ Reading: The 1900 house
+ Speaking: Facelift
+ Writing: Viết thư cảm ơn
Module 9:
Old and new - Kiến thức ngôn ngữ
+ Ngữ âm: Âm /әʊ/ và /ә/
+ Ngữ pháp: May, might, will, definitely, etc…; thời hiện tại đi sau
if, when, before, etc…
+ Từ vựng: Hiện đại và truyền thống
- Các kĩ năng
+ Reading: Hazardous history
+ Listening: Health helpline
+ Speaking: Choose the Hero of the Year
Module 10:
Take care!

+ Writing: Từ chỉ thời gian trong đoạn văn tường thuật
- Kiến thức ngôn ngữ
+ Ngữ âm: used to, âm /ә/
+ Ngữ pháp: used to, Thời quá khứ tiếp diễn
+ Từ vựng: Sức khoẻ và tai nạn
- Các kĩ năng

+ Reading: When an interest becomes an obsession
Module 11:
+ Speaking: Survey about the most important thing in life
The best
things in life
+ Writing: Phúc đáp thư mời
- Kiến thức ngôn ngữ
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+ Ngữ âm: Âm /s/ và //
+ Ngữ pháp: Danh động từ sau các động từ chỉ sở thích và sở ghét,
phân biệt like doing và would like to do
+ Từ vựng: Sở thích và mối quan tâm
- Các kĩ năng
+ Reading: Money facts
+ Speaking: Tell a story from pictures
Module 12:
Money,
money,
money

+ Writing: Thanh toán qua mạng
- Kiến thức ngôn ngữ
+ Ngữ âm: Ôn tập
+ Ngữ pháp: Thời quá khứ hoàn thành với các trạng từ thời gian như
already, just, never ... before
+ Từ vựng: Tiền

6. Tài liệu
6.1

Tài liệu bắt buộc
Cunningham, S., Moor, P. & Carr, J. C. 2005. New Cutting Edge - PreIntermediate – Student’s Book & Workbook. Longman ELT.

6.2

Tài liệu tham khảo thêm
Murphy, R., 2003. Basic Grammar in Use. Cambridge: Cambridge
University Press
McCarthy, M. & O’Dell, F.1999. English Vocabulary in Use – PreIntermediate. Cambridge: Cambridge University Press
Cravens, M., Driscoll, L., Gammidge, M. & Palmer, G. Listening Extra,
Reading Extra, Speaking Extra & Writing Extra. (6th) 2008 Cambridge:
Cambridge University Press (Pre-intermediate parts only)
Websites
http://world-english.org
http://www.englishpage.com

1.
2.
3.

4.
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http://www.learnenglish.org.uk
http://www.voanews.com

7. Hình thức tổ chức dạy học
7.1. Lịch trình chung
Hình thức tổ chức dạy học học phần
Lên lớp

Nội dung

Tự học
Thảo luận
Nhập môn

Thực hành

Bài tập

10

20

Module 1: Leisure and lifestyle

3

3

4

20

Module 2: Important firsts

3

3

4

20

Module 3: At rest, at work

3

3

4

20

Module 4: Special occasions

3

3

4

20

Module 5: Appearances

3

3

4

20

Module 6: Time off

3

3

4

20

Module 7: Ambitions and dreams

3

3

4

20

Module 8: Countries and cultures

3

3

4

20

Module 9: Old and new

3

3

4

20

Module 10: Take care!

3

3

4

20

Module 11: The best things in
life

3

3

4

20

Module 12: Money, money,
money

3

3

4

20

Ôn tập

20

7.2 Lịch trình cụ thể cho từng nội dung
Tuần 1: Nhập môn
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Kỹ

Hình thức

năng

TC dạy

Nội dung chính

Yêu cầu SV chuẩn bị

học
ĐỌC

Nhập môn

- Giới thiệu chương trình, lịch trình Chuẩn bị kế hoạch học
học phần, tổng quan học phần.

NGHE

- Giới thiệu Tài liệu.

NÓI

- Giới thiệu phương pháp dạy, học và

tập.
Chuẩn bị Tài liệu.

kiểm tra đánh giá.

VIẾT

Tuần 2: Module 1 New Cutting Edge
Kỹ

Hình

năng

thức TC

Nội dung chính

Yêu cầu SV chuẩn bị

dạy học
TL theo cặp/nhóm: What are your Sinh viên chuẩn bị ít

ĐỌC
Thảo

favourite ways of keeping fit? What nhất 5 hoạt động nhằm

luận

other ways of keeping fit are popular in giữ cho cơ thể khỏe
your country? Trang 10 – NCE - PREIN

mạnh.

Sinh viên làm việc theo nhóm 3 - 5 em, Xem lại các từ vựng liên
Thực

thảo luận về một hoạt động nhằm giữ quan đến các hoạt động

hành

cho cơ thể khỏe mạnh ở đất nước mình.

nhằm giữ cho cơ thể
khỏe mạnh

Bài tập 2, 3, 4, 5 trang 11 - NCE - Chuẩn bị các từ liên
PREIN

quan đến những vấn đề
về

Bài tập

sức

khỏe.

Xem

“Illnesses and diseases”
trang 112 - EVU PREIN
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Phần Language focus 2 trang 11 - NCE - Tìm trên mạng những
PREIN

bài viết về cách giữ cho

Tìm hiểu thêm các cách giữ cho cơ thể
khỏe mạnh của một nước mà em quan
tâm (Mỹ, Nhật, Anh…)

cơ thể khỏe mạnh của
một nước mà em quan
tâm.
http://world-english.org
http://www.voanews.co
m/

Tự học

http://www.englishpage
.com/
http://www.learnenglish
.org.uk
hoặc một trang web tin
cậy nào đó do SV tự
chọn)
TL theo cặp/nhóm: Hoạt động giải trí Xem trước từ vựng liên
(What do/don’t you enjoy doing in your quan đến các hoạt động
Thảo

freetime?) trang 6 - NCE - PREIN

luận

giải trí
Phần

Leisure

and

entertainment trang 148
- NEF
Thực
hành

Bài tập 1 & 2 phần Practice trang 9 - SV ôn lại phần từ vựng
NCE - PREIN

liên quan đến các hoạt
động giải trí

Bài tập 2, 3, 4, 5 trang 7 - NCE - PREIN SV xem lại các trạng từ
Bài tập

Bài nghe 11.2 “Believe it or not” trang
72-LE
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chỉ tần suất trong tiếng
anh

Phần Language focus 1 trang 8 - NCE - SV xem lại thời hiện tại
Tự học

PREIN

đơn giản và cách đặt câu
hỏi có từ để hỏi trong
tiếng Anh

NÓI

Thảo

Phần Preparation: reading bài tập 1, 2, 3 Tìm

luận

trang 12 - NCE - PREIN

Thực

Task: speaking bài tập 1 trang 12 - NCE Phần Useful language

hành

– PREIN

trang 13 - NCE - PREIN

Bài 2 & 3 trang 13 - NCE - PREIN

Xem lại cách viết một

Bài tập

thông

tin

về

Orlando Bloom.

fact file
Bài tập trang 27, trang 31 - BGU

Ôn lại thời quá khứ đơn
giản và quá khứ tiếp

Tự học

diễn.
VIẾT Thảo

TL theo cặp các nội dung trong một fact Chuẩn bị một số cụm từ

luận

file

về cuộc đời của mình

Thực

Viết một fact file về bản thân sinh viên

Xem lại cấu trúc viết
một fact file

hành
Bài tập

Phần Study ..., trang 14 - NCE - PREIN

SV ôn tập lại toàn bộ
các cấu trúc câu ngữ
pháp và từ vựng đã học

Phần Practice ..., trang 15 - NCE - SV ôn tập lại toàn bộ
PREIN
Tự học

các cấu trúc câu ngữ

Thực hành xây dựng câu về câu chuyện
của một nhân vật dùng thì quá khứ trang
31- BGU

Tuần 3: Module 2 New Cutting Edge
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pháp và từ vựng đã học

Kỹ
năng
ĐỌC

Hình thức
TC dạy
học

Nội dung chính

Yêu cầu SV chuẩn bị

TL theo cặp: How often do you watch Chuẩn bị tên một số
Thảo luận TV? Which programs/TV channels do chương trình TV phổ
biến
you prefer?
Thực
hành

Reading: TV Firsts, bài tập 2 trang 16 - SV tra từ mới trước ở
NCE - PREIN
nhà
Bài tập 1, 2, 3, 4 phần Practice, trang SV tập đoán nghĩa của
16,17 - NCE - PREIN
một số từ trước khi đọc

Bài tập

Tự học

NGHE

Đọc thêm: “The National Museum of
Photographs, Films and Television”
trang 79 - RE
Bài tập 1, 2, 3 phần Language focus 2 Phần Grammar, đọc
và phần Practice, trang 18 - NCE - phần tóm tắt ngữ pháp
PREIN
A ở trang 149 - NCE PREIN

Vocabulary: Words to describe Xem trước để thu thập
feelings, bài tập 1 & 3 trang 19 - NCE - các từ về “Human
feelings
and
Thảo luận PREIN
actions”trang 94 - EVU
- PREIN
Thực
hành

Bài tập

Tự học

Bài tập 2, trang 19 - NCE - PREIN

Xem lại các tính từ
trong bài tập 1, trang 19
- NCE - PREIN

Wordspot: Feel, bài tập 1, 2, 3 trang 20 Xem lại cấu trúc câu
- NCE -PREIN
của động từ feel
Bài tập 6.2 “What a journey” trang 43 LE
Ôn lại từ vựng liên quan đến Feelings
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NÓI

Bài tập 1, 2, 3 phần Preparation: Ôn lại thì quá khứ đơn
listening, trang 20 - NCE - PREIN
và quá khứ tiếp diễn,
Thảo luận
chú ý bảng động từ bất
quy tắc.
Thực
hành

Task: speaking, sinh viên chọn và thực SV chuẩn bị một câu
hiện một trong hai nhiệm vụ đã cho
chuyện kể về một trải
nghiệm ban đầu
Bài tập 1, 2, 3, 4 trang 31 - BGU

VIẾT

Bài tập

Phần Useful language:
Ôn tập lại các cấu trúc
ngôn ngữ sử dụng trong
khi kể một câu chuyện
về lần đầu tiên

Tự học

Kể cho bạn nghe câu chuyện về ngày Nhớ lại những sự kiện
đầu tiên em đến trường
chính trong ngày đầu
tiên em đi học (ai đưa
em đi, thời tiết, trường
học, sự kiện đáng
nhớ…)

Bài tập 1 phần Linking ideas in Chuẩn bị các từ nối liên
narative, trang 22 - NCE - PREIN: Đọc quan đến:
Thảo luận và tìm các từ nối trong đoạn văn trần “Time and sequence thuật
NCE - PREIN” trang 72
- EVU - PREIN
Thực
hành

Bài tập 2 phần Writing: Viết một câu SV ôn lại các từ nối đã
chuyện sử dụng ít nhất 3 từ nối
học trong bài
Phần Study ... trang 22 - NCE - PREIN

Bài tập

Tự học

Ôn lại phần kiến thức
ngôn ngữ đã học trong
bài

Phần Practice ... trang 23 - NCE - Ôn lại phần kiến thức
PREIN
đã học trong bài
- Nối các câu sử dụng các linking, bài
tập 115.1, 2, 3, trang 358 - BGU
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Tuần 4: Module 3 New Cutting Edge
Kỹ
năng

Hình thức
TC dạy
học

Nội dung chính

Vocabulary: Daily routines

ĐỌC

+ TL theo cặp: What time of day do
Thảo luận

Thực
hành

Yêu cầu SV chuẩn bị

Bài tập 2, trang 24 NCE - PREIN

you like best? What time do you Các từ/cụm từ liên
usually dream ...? Compare your daily quan đến cuộc sống
hàng ngày. Xem “daily
routines with your partner.
routines”, trang 100+ TL các câu hỏi trong phần Reading
EVU - PREIN
and speaking về giấc ngủ và giấc mơ
Reading and speaking: Early to Bed, Tìm hiểu và tra nghĩa
Early to Rise ..., bài tập 2, 3 trang 24, từ mới xuất hiện trong
25 - NCE - PREIN
bài
Bài tập 4, trang 25 - NCE - PREIN

NGHE

Bài tập

Tìm hiểu về một số
nghề nghiệp đặc trưng
Đọc bài “Men who cook”, trang 25 dành cho nam/nữ
RE

Tự học

Bài tập “The present simple”, trang 19 Ôn lại thời hiện tại đơn
-BGU

Thảo luận

Thực
hành

Bài tập

Language focus 1: Should, shouldn’t

Tìm hiểu các cấu trúc
đưa ra lời khuyên

Bài tập 1, trang 26 - NCE - PREIN

Xem lại phần từ vựng
liên quan đến những đồ
vật trong gia đình

Bài tập 2, trang 26 - NCE - PREIN: Tìm hiểu cách xử lý
Đọc và đưa ra lời khuyên cho những trong một số tình huống
nhân vật trong tình huống đã cho
của bạn

255

Tự học

NÓI

Phần Language focus 2, trang 27 - NCE Chuẩn bị 3 vấn đề
- PREIN
thường gặp trong cuộc
sống gia đình, gợi ý
Đọc phần 2.2 “Family tensions”, trang
cách giải quyết
18 - SE

Vocabulary: Jobs, bài tập 2, 3, 4 trang Tìm những từ chỉ nghề
28 - NCE - PREIN
nghiệp bắt đầu bằng
Thảo luận
những chữ cái trong
bảng chữ cái tiếng Anh
Thực
hành

Bài tập

Task: Choose the right job, trang 29 - Ôn lại các từ chỉ nghề
NCE - PREIN
nghiệp đã học

Phần Practise ..., trang 31 - NCE - Chuẩn bị một số ý
PREIN
tưởng để nói về nghề
nào mà em thích nhất
Pronunciation: Silent letters, trang 31 - Tìm hiểu về âm câm
NCE - PREIN
trong tiếng Anh

Tự học
Bài tập “Jobs”, trang 128 - EVU PREIN
VIẾT

Class rules: TL theo cặp về quy định Ôn tập cấu trúc câu
Thảo luận trong lớp học dành cho giáo viên và should/ shouldn’t
người học
Thực
hành

Bài tập

Tự học

Viết một danh sách các quy tắc trong Chuẩn bị các hoạt động
lớp học dành cho giáo viên và học sinh để lớp học được tốt đẹp
hơn.
Bài tập “should” trang 112-BGU

Ôn tập cấu trúc câu
should/ shouldn’t

Hoàn thành câu theo tình huống sử Ôn tập cấu trúc câu
dụng “should(n’t)” bài tập 4. trang should/ shouldn’t
114- BGU
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Tuần 5: Module 4 New Cutting Edge
Kỹ
năng

Hình thức
TC dạy
học

ĐỌC

Thảo luận

Nội dung chính

Yêu cầu SV chuẩn bị

- TL về ngày và những dịp đặc biệt
được kỷ niệm hay chào mừng ở Việt
Nam như Ngày của mẹ, ngày lễ Thánh
Valentin, etc.

Tìm hiểu về ngày
tháng, phong tục truyền
thống những ngày lễ
hoặc những dịp đặc biệt
ở Việt Nam

- Những cụm từ chỉ hoạt động liên
quan đến những dịp đặc biệt này và lí
do tại sao mọi người lại có những hoạt
động như vậy trong những dịp đó
- Kể về một dịp sinh nhật nhớ nhất

Thực
hành

Reading:Birthday Traditions around Sinh nhật em thường
the World, bài tập 2 & 3 trang 33 - NCE được tổ chức như thế
- PREIN
nào
Bài tập 1 & 2 trang 34 - NCE - PREIN

Bài tập

Tự học

Đọc “Best day, worst day”, trang 84 RE

Ôn lại thời hiện tại đơn
và hiện tại tiếp diễn

Bài tập 1, 2, 3 trang 35 phần Practice - Đọc phần tóm tắt ngữ
NCE - PREIN
pháp A và B trang 150
Bài tập 1, 2, 3 trang 25 - BGU

NGHE

TL theo nhóm: Is New Year an Chuẩn bị một số hoạt
important celebration in your country? động em thường làm
Thảo luận What do people usually do? Where do trong ngày Tết
you spend New Year? Who do you
spend it with?
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Bài tập 2 & 3, trang 36 - NCE - PREIN
Thực
hành

NÓI

Bài tập

Wordspot: day, bài tập 1, 2, 3, 4 trang Ôn lại cách viết và nói
37 - NCE - PREIN
về ngày tháng trong
tiếng Anh

Tự học

Language focus 2: Present continuous Tìm hiểu trước về các
for future arrangements, bài tập 1, 2 cách diễn đạt kế hoạch
trang 36, và bài tập 1, 2 trang 37 trong tương lai
phần Practice

Preparation: listening, nghe và tìm hiểu
Ôn tập lại cách nói
về những ngày quan trọng trong cuộc
ngày tháng năm
trong tiếng Anh
Thảo luận sống của một số nhân vật trong bài
nghe
Chủ đề “Time” trang
184 - EVU - PREIN
Thực
hành
Bài tập

Tự học

VIẾT

Tra từ và tìm hiểu
nghĩa của những từ
trong bài tập 2, trang
36 - NCE - PREIN

Task: speaking, bài tập 1, 2, 3 trang 38 Xem lại phần Useful
- NCE - PREIN
language, trang 39 NCE - PREIN
Real life: phrases for special occasions, Xem
“Specific
bài tập 1, 2, 3 trang 39 - NCE - PREIN situations and special
occasions”, trang 56 EVU - PREIN
Thực hành phần 6.2
Tales”, trang 42 - SE

“Traveller’s Đoán trước những vấn
đề mà những người đi
du lịch thường gặp

TL theo cặp/nhóm các cấu trúc câu sử Các
cấu
trúc
dụng trong lời mời
“Invitations
and
Thảo luận Đọc và xác định lí do đề cập đến trong Suggestions”, trang 48 EVU - PREIN
thư mời, bài tập 1 trang 40 - NCE PREIN
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Thực
hành

Bài tập 2 trang 40 - NCE - PREIN

Xem trước cấu trúc hợp
lý của một thư mời

Bài tập

Viết một thư điện tử cho một người bạn Xem trước format và
mời người đó đến dự một dịp đặc biệt ngôn ngữ dùng trong
thật sự hoặc do bạn tưởng tượng
thư điện tử “Personal email” trang 5 - WE

Tự học

Phần Study ... và phần Practise ..., trang Ôn lại toàn bộ kiến thức
40, 41 - NCE - PREIN
ngôn ngữ đã học trong
bài

Tuần 6: Module 5 New Cutting Edge
Kỹ

Hình thức

năng

TC dạy

Nội dung chính

Yêu cầu SV chuẩn bị

học
TL theo cặp bài tập 1 phần Reading and Chuẩn bị từ vựng về

ĐỌC

Vocabulary, trang 42 - NCE - PREIN: diện mạo, vẻ bề ngoài
Who do you think is the most attractive (physical

appearance

man/woman in the world? Why? Which NCE - PREIN)
Thảo luận people in the pictures do you think are
attractive? Why?

Xem

“Physical

appearances - NCE PREIN”, trang 98 EVU - PREIN

Thực
hành

Bài tập 2, 3, 4, 5 phần Reading and Phần

Pronunciation,

Vocabulary, trang 42, 43 - NCE - trang 43 - NCE PREIN

PREIN
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Phần Language focus 1: Comparative Tìm hiểu về cấu trúc
and superlative adjectives, bài tập 1, 2, câu so sánh hơn và so
3 và bài 1, 2, 3 phần Practice, trang 45 sánh hơn nhất trong
Bài tập

- NCE - PREIN

tiếng Anh và lấy một số

Bài tập 1, 2 trang 325, bài 1, 2, 3 trang

ví dụ cụ thể

328 - BGU
- Bài tập 1, 2 phần Practice và bài tập Đọc phần tóm tắt ngữ
1, 2, 3 phần Wordspot, trang 47 - NCE pháp B trang
Tự học

151 –

NCE - PREIN

- PREIN
- Đọc phần 8.1 “How do I look”, trang
53 - RE

TL theo cặp về nội dung bài hát “His Tìm hiểu và tra nghĩa

NGHE

latest Flame”, bài 1 trang 49 - NCE - của những từ mới trong
Thảo luận PREIN: Who are the three people in the bài

nghe:

flame,

song? What is the relationship between eternally, swear
them? How are they feeling?
Thực

Bài tập 2 & 3, trang 49 - NCE - PREIN Xem lại nội dung bài
hát

hành
Bài tập 4, trang 49 - NCE - PREIN
Bài tập 1, 2, 3, 4 phần F trong phần
Bài tập

Consolidation Modules 1 - 5: Listening

Xem lại hai thời quá
khư đơn giản và hiện
tại đơn giản

and grammar (Present simple and Past
simple)
Nghe 8.2“Just shopping”, trang 55 - LE
Làm toàn bộ bài tập Module 5 trong Ôn tập lại toàn bộ kiến

Tự học

sách WB

thức ngôn ngữ đã học
trong bài
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TL theo cặp Phần Preparation: reading, Ôn lại từ vựng về miêu

NÓI

Thảo luận bài tập 1, 2 trang 48 - NCE - PREIN

tả người đã được học ở
những phần trước

Thực
hành
Bài tập

Phần Task: speaking, bài tập 1, 2 & 3, Đọc trước phần Useful
trang 48, 49 - NCE - PREIN: Miêu tả language, trang 49 một kẻ tình nghi cho cảnh sát

NCE - PREIN

Bài tập 8.2 “Who’s who” trang 55 - SE
Miêu tả người mà em hằng ngưỡng mộ

Liệt kê các từ liên quan
đến

Tự học

người

mà

em

ngưỡng mộ
TL cả lớp về cách thức viết một bài báo Xem trước một số bài

VIẾT

ngắn đưa tin về một vụ cướp
Thảo luận

báo đưa tin về các vụ
cướp bằng tiếng Việt

+ Hình thức viết
+ Nội dung bài báo bao gồm những
thông tin gì

Thực
hành

Phần Optional writing, trang 49 - NCE

Viết bài báo theo

- PREIN: Viết một bài báo nói về một

hướng dẫn

vụ cướp bao gồm những thông tin đã Ôn lại cấu trúc bị động
cho trong bài

ở tiếng Anh bài 1, 2, 3
trang 137 - BGU

Bài tập

Bài A, B, C, D, E trang 50, 51 - NCE - Ôn lại toàn bộ các cấu
PREIN

trúc câu ngữ pháp và từ
vựng đã học từ Module
1 đến Module 5 - NCE
- PREIN

Bài tập 4, trang 139 – BGU. BGU

Chuẩn bị kiến thức về
viết câu dựa vào từ gợi

Tự học

ý.
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Tuần 7: Module 6 New Cutting Edge
Kỹ
năng

Hình thức
TC dạy
học

ĐỌC

Nội dung chính

Yêu cầu SV chuẩn bị

TL theo nhóm về chủ đề Các hoạt động
trong thời gian rảnh rỗi phần Language
Focus 1: Intention and Wishes, trang 52
- NCE - PREIN

- Xem trước các cấu
trúc câu diễn tả dự định
và mong muốn trong
tương lai trong phần
Grammar, trang 53 NCE - PREIN

Thảo luận

Làm
phần
Pronunciation, trang 53
- NCE - PREIN

Thực
hành

Bài tập 1, 2 phần Practice, trang 53 - Xem lại các hoạt động
NCE - PREIN
thường làm trong thời
gian rảnh rỗi
Bài tập 1, 2 & 3 phần Vocabulary and
speaking: Holidays

Bài tập

Bài 1, 2 “Will-Going to” trang 82 - Phân biệt sự khác nhau
BGU
giữa tương lai đơn và
tương lai gần

Tự học

Bài “Hobbies” trang 138 - EVU - Liệt kê các từ diễn đạt
PREIN
sở thích mà SV biết

NGHE
Thảo luận

TL theo cặp bài tập 1, 2 trang 55 phần Tìm hiểu và tra từ mới
Listeningand speaking:The holiday trong bài: luxurious,
from hell

sunshine,
approximately, ...

Thực
hành

Bài tập 3 & 4 phần Listening and Xem trước phần từ
speaking, trang 55 - NCE - PREIN
vựng trong bài

Bài tập

Bài tập 1, 2, 3, 4 trang 57 - NCE - Làm bài tập như hướng
PREIN phần Real life: Social chit chat dẫn
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Tự học

Phần Language focus 2: Predictions: Ôn lại các cách sử dụng
will and won’t và bài tập 1, 2 phần động từ will và so sánh
Practice
với cấu trúc câu be
going to

NÓI

Làm việc theo cặp bài tập 1 & 2, trang Ôn lại các cấu trúc câu
diễn tả dự định, kế
Thảo luận 58 - NCE - PREIN
hoạch trong tương lai
Thực
hành

Bài tập
Tự học
VIẾT

Speaking task: Plan your dream Đọc trước phần Useful
holiday, bài tập 1 & 2, trang 59 - NCE - language, trang 59 NCE - PREIN
PREIN
Nói về kế hoạch trong 5 năm tới

Xem lại cấu trúc diễn
đạt tương lai

Nói về nơi mà em mong được đến thăm

TL cả lớp về cách thức và nội dung viết Sưu tầm một số loại
Thảo luận một bưu thiếp cho một người bạn hoặc bưu thiếp được viết và
một người thân trong gia đình
gửi đi trong kỳ nghỉ
Thực
hành

Bài tập 1, trang 60 - NCE - PREIN

Làm bài tập theo hướng
dẫn của giáo viên

Bài tập

Bài tập 2, trang 60 - NCE - PREIN: Xem cách viết một bưu
Viết một tấm bưu thiếp cho một người thiếp
bạn hoặc một người thân trong gia đình
trong kỳ nghỉ của bạn

Tự học

Phần Study ... và phần Practise ..., trang Ôn tập lại các cấu trúc
61 - NCE - PREIN
câu và từ vựng đã học
trong bài
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Tuần 8: Module 7 New Cutting Edge
Kỹ
năng

NGHE

Hình thức
TC dạy
học

Nội dung chính

Làm việc theo cặp: Bài tập 1, 2 & 3
phần Vocabulary and speaking:
Thảo luận
Ambitions and dreams, trang 62 - NCE
- PREIN
Thực
hành

Bài tập

Yêu cầu SV chuẩn bị

Ôn lại các cấu trúc câu
diễn tả tham vọng và
mơ ước: want to, would
like to, ...

Bài tập 1, 2, 3, 4, 5 trang 62, 63 - NCE Ôn lại thời hiện tại hoàn
- PREIN phần Listening: Before they thành và quá khứ đơn
giản
were famous
Phần Language focus 1: Present perfect Ôn lại thời hiện tại hoàn
and Past simple with for, bài tập 1 & 2 thành và quá khứ đơn
và bài tập 1, 2, 3 phần Practice, trang giản
64 - NCE - PREIN
- Bài 1, 2, 3 trang 52 - BGU, bài 3,
trang 55 - BGU

Tự học

Phần Language focus 2: Present perfect
and Past simple with other time words,
bài tập 1, 2, 3, 4 và bài tập 1, 2, 3 phần
Practice

Ôn lại thời hiện tại hoàn
thành và quá khứ đơn
giản, so sánh hai thời
với nhau

- Đọc thêm“James Cook, a navigator”,
trang 102 - RE
NÓI

Bài tập 1, 2, 3, 4, 5 trang 66 - NCE - Ôn lại các dạng thức
PREIN phần Reading and speaking
câu hỏi và cách đặt câu
hỏi trong tiếng Anh, đặc
Thảo luận
biệt là các câu hỏi có từ
để hỏi
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Thực
hành

Bài tập 1, 2, 3 trong phần Preparation: Xem trước phần Useful
listening và bài 1, 2, 3 trong phần language, trang 67 NCE - PREIN
Task:speaking
Bài tập 1, 2, 3, 4 trang 68 - NCE PREIN phần Wordspot

Bài tập

Ôn lại các giới từ đi
cùng với các trạng
từ chỉ thời gian
“In/On/At”trang 373 BGU

Tự học

Phần Study ... và phần Practise ..., trang Ôn tập lại toàn bộ nội
68, 69 - NCE - PREIN
dung đã học trong bài
Viết tiểu sử về một nhân vật nổi tiếng

VIẾT
Thảo luận

Thực
hành

Chuẩn bị các ý chính về
cuộc đời của một nhân
vật nổi tiếng mà em biết

Bài tập WB - NCE - PREIN

Bài tập

Thực hành phần 1.2 “Who’s who?” Xem lại cách dựng câu
trang 12 –WE
dựa vào từ gợi ý

Tự học

Đặt câu hỏi phỏng vấn cuộc đời và sự Xem lại các loại và các
nghiệp của một thần tượng mà em cách đặt câu hỏi
muốn gặp

Tuần 9: Module 8 New Cutting Edge
Kỹ
năng

ĐỌC

Hình thức
TC dạy
học

Nội dung chính

Yêu cầu SV chuẩn bị

TL theo cặp theo các câu hỏi sau đây: Tìm hiểu về địa lý và
How good is your geographical những đặc điểm địa lý
Thảo luận
knowledge? Do you have a world map? trên thế giới
How often do you study it?
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Thực
hành

Bài tập 1, 2, 3 trang 74, 75 - NCE - Tìm hiểu các từ vựng
PREIN
liên quan đến địa lý và
đặc điểm địa lý
Phần Pronunciation, trang 75 - NCE PREIN
Bài tập WB - NCE - PREIN

Bài tập

Tự học

NGHE

Đọc thêm “A trip to New Zealand” ,
trang 43 - RE

Tìm hiểu các thông tin
về đất nước Hà Lan

Ôn từ vựng “The physical world” trang Liệt kê các từ về thế
78 - EVU - PREIN
giới tự nhiên mà em
biết

TL cả lớp về cách sử dụng mạo từ trong Tìm hiểu trước về mạo
tiếng Anh phần Language focus 1: từ trong tiếng Anh
Thảo luận using articles
Tham khảo phần tóm tắt ngữ pháp A
trang 152
Thực
hành

Bài tập

Tự học
NÓI

Bài tập 1, 2, 3, 4 trang 71 - NCE - Xem lại phần mạo từ
PREIN
trong tiếng Anh

Bài tập 1, 2, 3, 4 phần Language focus Xem trước chủ điểm
2 và bài 1, 2 phần Practice, trang 72, 73 ngữ pháp về danh từ
- NCE - PREIN
đếm được và không
đếm được trong tiếng
Anh
Bài tập 1, 2, 3trang 226 - 229 - BGU

Ôn lại cách dùng của
các mạo từ

TL theo cặp bài tập 1 & 2 phần Tìm kiếm thông tin trên
Thảo luận Preparation: listening có tiêu đề New mạng liên quan tới đất
nước New Zealand
Zealand Quiz
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Thực
hành

Speaking task, trang 76 - NCE - PREIN Xem trước phần Useful
language, trang 76 Bài tập 1, 2, 3, 4 trang 77 - NCE NCE - PREIN
PREIN phần Real life: Asking for and
giving directions
Bài tập 5, trang 77 - NCE - PREIN

VIẾT

Bài tập

Nắm vững ngôn ngữ
liên quan đến hỏi và chỉ
đường

Tự học

Đọc thêm phần 5.2 “Town planning” Tìm 1 thay đổi cho
trang 37-RE
thành phố mà mình
đang ở

Làm việc theo cặp về chủ đề hỏi và chỉ Ôn lại các cấu trúc để
Thảo luận đường, liệt kê các cấu trúc câu và từ chỉ đường
vựng liên quan đến chủ đề
Thực
hành

Bài tập

Bài tập 1 & 2, trang 78 - NCE - PREIN Tham khảo một số thư
trong phần Writing: Giving written viết chỉ đường
directions
Bài tập 3, trang 78 - NCE - PREIN: Xem lại phần ngôn ngữ
Viết hướng dẫn chỉ đường đến những sử dụng để chỉ đường
địa điểm cụ thể trong bài
Thực hành 5.1 “Get lost” trang 35 WE

Tự học

Phần Study ... và phần Practise ..., trang Ôn tập lại toàn bộ cấu
79 - NCE – PREIN
trúc ngữ pháp và từ
vựng đã học trong bài
Viết một số chỉ dẫn đến trường em, bến
xe gần trường em nhất.
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Tuần 10: Ôn tập giữa kỳ
Kỹ
năng

Hình thức
TC dạy
học

ĐỌC
NGHE
Ôn tập

Nội dung chính

Yêu cầu SV chuẩn bị

- Hệ thống lại kiến thức của những bài Xem và hệ thống lại
đã học.
kiến thức của những
- Chữa những bài tập thêm
bài đã học.

NÓI
VIẾT

Tuần 11: Module 9 new Cutting Edge
Kỹ
năng

ĐỌC

Hình thức
TC dạy
học

Nội dung chính

Yêu cầu SV chuẩn bị

Vocabulary and speaking: Modern and Sinh viên chuẩn bị một
traditional, bài tập 1 & 2, trang 80 - danh sách 5 thứ quan
NCE – PREIN
trọng trong cuộc sống
Thảo luận Reading and speaking: bài tập 1 trang của mình
80 - NCE - PREIN, SV TL theo cặp về
những thứ quan trọng và không quan
trọng trong cuộc sống của họ
Thực
hành

Reading and speaking: Bài tập 2, 3, 4, Tìm hiểu và tra nghĩa từ
5, 6 trang 80,81 - NCE - PREIN, The mới
1900 House
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Bài tập

trước
phần
Language focus 1: may, might, will, Đọc
definitely, etc., bài tập 1 & 2 trang 82 - Grammar, trang 82 NCE - PREIN
NCE - PREIN
Practice: Bài tập 1 & 2, trang 82 - NCE
- PREIN

Tự học

Language focus 2: Present tense after if, Đọc phần Grammar và
when, before and other time words, bài phần tóm tắt ngữ pháp
tập 1, 2, 3 trang 83 - NCE - PREIN
B trang 153 - NCE PREIN
Practice: bài tập 1 & 2, trang 84 - NCE
- PREIN
Đọc phần 5.2 “Where would you prefer
to live?” trang 37 - RE

NGHE

Sinh viên chia sẻ “What features people Chuẩn bị một số chi tiết
mà họ thích về ngôi nhà
Thảo luận would like in a house”
của mình
Thực
hành

Bài tập 1, 2, 3, 4 trang 78 - NCE - Xem lại cách viết một
PREIN
bức thư chỉ đường

Làm bài tập trong WB - NCE - PREIN

NÓI

Bài tập

Xem lại các cách sử
dụng của thời hiện tại
đơn

Tự học

Mở rộng cách dùng của thời hiện tại Tìm thêm các cách
đơn
dùng khác của thời hiện
tại đơn ngoài các cách
dùng đã học

Preparation: reading, trang 84 - NCE - Tra từ mới: facelift,
Thảo luận PREIN, SV TL theo cặp đôi
paradiso,
tropical,
selection, alcoholic, etc.
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VIẾT

Thực
hành

Speaking task: Facelifting, bài tập 1 & Làm việc theo cặp thực
2 trang 85 - NCE - PREIN
hiện bài tập được giao

Bài tập

Wordspot: If, bài tập 1, 2, 3 trang 86 - Xem lại cấu trúc câu
NCE - PREIN
điều kiện loại I trong
tiếng Anh

Tự học

Ôn lại các từ về “Comparision and Liệt kê các cấu trúc
contrast” trang 72 - EVU - PREIN
diễn đạt sự giống nhau
và đối lập
Thực hành 5.2 “Then and now” trang
36 -SE

Phần Study ...: Bài tập 1 & 2 trang 86 - Xem trước cách đoán
nghĩa của từ qua văn
Thảo luận NCE - PREIN
cảnh
Thực
hành

Phần Practise ...: bài tập 1, 2, 3, 4, 5 Đọc trước phần tóm tắt
trang 87 - NCE - PREIN
ngữ pháp và từ vựng
trang 153
Pronunciation: Âm /әʊ/ và /ә/

Bài tập

Xem lại cách phát âm
các nguyên âm trong
tiếng Anh

Tự học

Sinh viên viết một số câu so sánh cuộc Liệt kê 8 câu về cuộc
sống của thời bố mẹ mình và ngày nay sống của thời bố mẹ mà
ngày nay không còn
phổ biến

Tuần 12: Module 10 New Cutting Edge
Kỹ
năng

ĐỌC

Hình thức
TC dạy
học

Nội dung chính

Yêu cầu SV chuẩn bị

Reading: bài tập 1 trang 90 - NCE - Tìm hiểu các cách giúp
PREIN, SV thảo luận trong lớp lí do tại kéo dài tuổi thọ
Thảo luận
sao ngày xưa tuổi thọ con người ngắn
hơn bây giờ
270

Thực
hành

Reading: Hazardous History, bài tập 2, Tìm hiểu và tra nghĩa
3, 4 trang 90 - NCE - PREIN
từ mới trước
Đọc trước phần tóm tắt
ngữ pháp A trang 154 Practice: bài tập 1 & 2, trang 90 - NCE
NCE - PREIN
- PREIN
Language focus 1: used to

Bài tập

Bài tập 1, 2 trang 67- BGU
Tự học

NGHE

Tìm hiểu một số trường
hợp cần đến cấp cứu
Thực hành “Emergency First Aid”
thường gặp
trang 23-WE

Vocabulary: Health and accidents, SV SV học trước các từ
làm việc theo cặp làm bài tập 1, 2, 3, 4 liên quan đến sức khoẻ,
trang 88, 89 - NCE - PREIN
bệnh tật, và tai nạn:
cold, flu, injury, etc.
Thảo luận
“Health: Illnesses and
injuries”trang 114 EVU - PREIN

Thực
hành

Listening and speaking: bài tập 1, 2, 3 SV nắm được các cấu
trang 89 - NCE - PREIN
trúc câu liên quan đến
sức khoẻ: I’ve got, I
feel, etc.

NÓI

Bài tập

Language focus 2: Past continuous, bài Đọc phần tóm tắt ngữ
tập 1 & 2, trang 92 - NCE - PREIN
pháp B trang 154 NCE - PREIN
Practice: Bài tập 1, 2, 3, 4 trang 92,93 NCE - PREIN

Tự học

Nghe phần 11.3 “How healthy are you” Tìm hiểu các cách để có
trang 74 - LE
sức khỏe tốt

Thảo luận

Preparation: reading, bài tập 1, 2, 3 Xem trước phần từ mới
trang 94 - NCE - PREIN
xuất hiện trong bài
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VIẾT

Thực
hành

Speaking task: Choose the Hero of the - Xem trước phần
Year, bài tập 1, 2, 3 trang 94 - NCE - Useful language, trang
95 - NCE - PREIN
PREIN

Bài tập

Bài tập WB - NCE - PREIN

Tự học

Khảo sát trong lớp về các tiêu chuẩn Liệt kê các tiêu chuẩn
“Miss/Mr Department” ở khoa mình về hình thức và đức tính
của một người được coi
đang học
là hoàn hảo

SV làm việc theo cặp và liệt kê các từ Chuẩn bị các cụm từ
chỉ thời gian trong một đoạn văn trần diễn đạt thời gian.
Thảo luận
thuật (time words in narrative)
“Time”, trang 180 EVU - PREIN
Thực
hành
Bài tập

Tự học

Bài tập 1, trang 95 - NCE - PREIN

Xem lại các trạng từ chỉ
thời gian trong quá khứ

Bài tập 2, trang 95 - NCE - PREIN

Xem lại cách viết một
đoạn văn trần thuật

Consolidation: Modules 6 – 10, bài tập Ôn tập lại toàn bộ các
A, B, C, D, E trang 96, 97 - NCE - cấu trúc câu ngữ pháp
PREIN
và từ vựng đã học từ
module 6 đến module
10

Tuần 13: Module 11 New Cutting Edge
Kỹ
năng

Hình thức
TC dạy
học

ĐỌC

Reading and vocabulary: Hobbies and Ôn lại các từ về chủ đề
interests, SV TL theo cặp các câu hỏi sở thích
Thảo luận
trong bài tập 1 & 2, trang 98 - NCE PREIN

Nội dung chính
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Yêu cầu SV chuẩn bị

NÓI

Thực
hành

Reading and vocabulary: When an Tìm hiểu và tra nghĩa từ
Interest becomes an Obsession, trang mới: obsession, show,
98, 99 - NCE - PREIN, bài tập 3, 4, 5, 6 put on weight, model,
poster, ...

Bài tập

Language focus 1: Gerunds (-ing forms) Đọc phần Grammar và
after verbs of liking and disliking, bài phần tóm tắt ngữ pháp
tập 1, 2 trang 100 - NCE - PREIN
A trang 154 - NCE PREIN
Practice: bài tập 1, 2, 3 trang 100 - NCE
- PREIN

Tự học

Language focus 2: Like doing and Đọc phần Grammar và
phần tóm tắt ngữ pháp
would like to do
B trang 154 - NCE Practice: bài tập 1, 2, 3 trang 102 - NCE
PREIN
- PREIN
Làm
phần
Làm phần 14.2 “I hate my job” trang
Pronunciation,
trang
91- RE
102 - NCE - PREIN

Preparation: reading, trang 103 - NCE PREIN, SV trả lời các câu hỏi trong bản
Thảo luận
khảo sát về điều quan trọng nhất trong
cuộc đời họ
Thực
hành

Bài tập

Tự học
VIẾT

Thảo luận

Tìm hiểu và tra từ vựng
và cấu trúc câu trong
bản câu hỏi, trang 103 NCE - PREIN

Speaking task: bài tập 1 & 2, trang 103 - Đọc trước phần Useful
NCE - PREIN
language, trang 103 NCE - PREIN
Wordspot: like, bài tập 1, 2, 3 trang 104 Xem lại cấu trúc câu
- NCE - PREIN

của động từ like

Phần Study ... và phần Practise ... trang Ôn tập lại nội dung của
105 - NCE - PREIN

bài

Tìm hiểu những lý do nhiều người thích Chuẩn bị TL về thói
đi mua sắm

quen mua sắm của mình
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Thực

Bài tập trong WB - NCE - PREIN

hành
Làm bài “ You know you are a Tìm hiểu một người
Bài tập

shopaholic” trang 95 - WE

thích mua sắm thường
dành bao nhiêu thời
gian đi mua sắm

Tự học

Viết về lý do nhiều người thích mua Xem lại cách diễn đạt
sắm

lý do

Tuần 14: Module 12 New Cutting Edge
Kỹ

Hình thức

năng

TC dạy

Nội dung chính

Yêu cầu SV chuẩn bị

học
Vocabulary and speaking: Money, bài Xem trước từ vựng liên

ĐỌC

Thảo luận tập 1, 2, 3 trang 124 - NCE - PREIN, quan đến chủ đề tiền
SV TL theo cặp
Reading: Money facts, bài tập 1, 2 Tra từ mới: currency,
Thực

trang 125 - NCE - PREIN

hành

Pronunciation, trang 125 - NCE PREIN

toss

a

coin,

denomination,
banknote, ...

Language focus 1: Past perfect, bài tập Đọc phần Grammar và
1 & 2, trang 126 - NCE - PREIN
Bài tập

Practice: bài tập 1, 2, 3 trang 126 NCE - PREIN
Làm thêm “The best and the worst
present” trang 96 - RE
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phần tóm tắt ngữ pháp
A trang 156 - NCE PREIN

Language focus 2: Past time words, bài Đọc phần Grammar và
tập 1, trang 127 - NCE - PREIN
Tự học

Practice, trang 127 - NCE - PREIN

phần tóm tắt ngữ pháp
B trang 156 - NCE PREIN

Ôn “Money” trang 110 - EVU - PREIN
NGHE

Thảo luận

Thực
hành

Bài tập

Tự học
NÓI

Thảo luận

Thực
hành

Bài tập

Real life: Dealing with money, bài tập 1 Ôn lại từ vựng liên
trang 130 - NCE - PREIN

quan đến tiền bạc

Real life: Dealing with money, bài tập Nghe
2, 3, 4, 5 trang 130 - NCE - PREIN

trước

phần

Pronunciation,

trang

130 - NCE - PREIN
Pronunciation spot: Review, trang 131 - Làm phần bài tập được
NCE - PREIN

giao

Làm bài 15.2 “Sell, sell and sell” trang Xem trước ngôn ngữ
96-LE

khi giới thiệu hàng

Preparation: vocabulary, trang 128 - Xem trước phần từ
NCE - PREIN

vựng trong bài

Speaking task: Tell a story from Đọc trước phần Useful
pictures, bài tập 1, 2, 3, 4 trang 129 - language, trang 129 NCE - PREIN

NCE - PREIN

Wordspot: make, bài tập 1, 2, 3 trang - Xem trước cấu trúc
129 - NCE - PREIN

câu của động từ make

Xem bài “Sale or exchange” trang 96 - Phân biệt sự khác nhau
SE

giữa

“change

/exchange”,

Tự học

“refund/return”,

“on

sale/for sale”
VIẾT

SV làm việc theo nhóm TL về chủ đề: Tìm đọc các bài viết về
Thảo luận “How important is money to your chủ đề tiền bạc
life?”
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Thực

Viết một đoạn văn về tầm quan trọng SV viết đoạn văn theo

hành

của tiền đối với cuộc sống con người

Bài tập

Tự học

hướng dẫn

Phần Study ... và phần Practise ..., trang Ôn tập lại kiến thức đã
131 - NCE - PREIN

học trong bài

Làm bài tập “Shopping by post” trang Tìm hiểu các cách mua
96-WE

sắm thời hiện đại

Tuần 15: Ôn tập
Kỹ

Hình thức

năng

TC dạy

Nội dung chính

Yêu cầu SV chuẩn bị

học
ĐỌC

Ôn tập

NGHE
NÓI
VIẾT

-

Hệ thống lại kiến thức của toàn

-

Xem và hệ thống

bộ học phần.

lại kiến thức của toàn

-

Chữa những bài tập thêm

bộ học phần.

-

Những lưu ý khi làm bài thi và

-

kỹ năng làm từng loại bài cụ thể.

Chuẩn bị các câu

hỏi về các dạng bài thi
và cách làm các dạng
bài thi này.

8. Chính sách đối với học phần
- Thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của học phần được ghi trong đề cương học phần;
- Tham dự đầy đủ các buổi học, tích cực tham gia vào bài giảng;
- Tham dự đầy đủ các bài kiểm tra đánh giá thường xuyên và định kì;
- Các bài thực hành viết phải được nộp cho giáo viên một tuần sau khi sinh viên
được giao bài;
- Các bài tập phải nộp đúng hạn;
- Chuẩn bị bài trước khi đến lớp theo hướng dẫn trong đề cương học phần.
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9. Phương pháp, hình thức kiểm tra đánh giá kết quả học tập học phần
Hình thức

Mục đích kiểm tra

Trọng

Điểm

số

Đánh giá thái độ học tập của sinh viên
Tham gia học

trong các giờ học trên lớp (đi học đầy

tập trên lớp

đủ, chuẩn bị bài tốt, tích cực thảo luận,

20%

20

50%

50

30%

30

100%

100

…)
Bài kiểm tra tiến
bộ số 1 (Nghe Đọc - Viết)
Bài kiểm tra tiến
bộ số 2 (Nói)

Đánh giá mức độ tiến bộ của sinh viên ở
các kỹ năng nghe, đọc và viết.
Đánh giá mức độ tiến bộ của sinh viên ở
kỹ năng nói, trình bày ý tưởng và thảo
luận.
Các bài kiểm tra thường xuyên và định

Tổng điểm đánh

kỳ đánh giá mức độ tiến bộ của sinh

giá thường

viên ở các kĩ năng và kiến thức ngôn

xuyên và định

ngữ. Kết thúc học phần, nếu sinh viên

kỳ.

đạt tổng số điểm 50 (50%) thì được
phép dự thi bài thi kết thúc học phần.

Bài thi kết thúc
học phần Tiếng
Anh cơ sở 2.

Đánh giá, xác định sinh viên đã đạt
chuẩn (IELTS 3.5 hoặc tương đương)

* Ghi chú:
- Tổng điểm đánh giá thường xuyên chỉ là điểm điều kiện để dự thi
- Bài thi kết thúc học phần nếu đạt thì SV được điểm A, không đạt được
điểm F
9.1. Các tiêu chí đánh giá thường xuyên và định kỳ.
9.1.1. Tham gia học tập trên lớp 20% (20 điểm)
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Điểm
0
1-4

Tiêu chí đánh giá
- Không tham gia vào các hoạt động trên lớp
Không nghỉ học quá 20% tổng số buổi học, đi học muộn từ 4
lần trở lên, không chuẩn bị bài đầy đủ trước khi đến lớp từ 4
lần trở lên, tham gia 1/3 các hoạt động trên lớp
Không nghỉ học quá 20% tổng số buổi học, 3 lần đi học muộn,
3lần không chuẩn bị bài đầy đủ trước khi đến lớp, tham gia 1/3
các hoạt động trên lớp

4-8

Hoặc: Không nghỉ học quá 20% tổng số buổi học, 3 lần đi học
muộn, chuẩn bị bài đầy đủ trước khi đến lớp, tham gia 1/3 các
hoạt động trên lớp
Hoặc: Không nghỉ học quá 20% tổng số buổi học, 3 lần đi học
muộn, 3 lần không chuẩn bị bài đầy đủ trước khi đến lớp, tham
gia 2/3 các hoạt động trên lớp
Không nghỉ học quá 20% tổng số buổi học, 2 lần đi học muộn,
chuẩn bị bài đầy đủ trước khi đến lớp, tham gia đến 1/3 các
hoạt động trên lớp

9-12

Hoặc: Không nghỉ học quá 20% tổng số buổi học, 2 lần đi học
muộn, 2 lần không chuẩn bị bài đầy đủ trước khi đến lớp, tham
gia 2/3 các hoạt động trên lớp
Hoặc: Không nghỉ học quá 20% tổng số buổi học, 2 lần đi học
muộn, 2 lần không chuẩn bị bài đầy đủ trước khi đến lớp, tham
gia đầy đủ các hoạt động trên lớp
Hoặc: Không nghỉ học quá 20% tổng số buổi học, 2 lần đi học
muộn, chuẩn bị bài đầy đủ trước khi đến lớp, tham gia 2/3 các
hoạt động trên lớp
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Ghi chú
Giáo viên
có quyền
tính điểm
dưới mức
đánh giá
này nếu
việc tham
gia
các
hoạt động
trên lớp
của sinh
viên chỉ
nhằm lấy
điểm và
không đạt
hiệu quả
học
tập
(sinh viên
không tiến
bộ trong
học tập)
GV có thể
chủ động
nêu ra các
tiêu
chí
đánh giá
quá trình
tham gia
học
tập

13-16

17-20

- Không nghỉ học quá 20% tổng số buổi học, 1 lần đi học trên lớp
muộn, 1 lần không chuẩn bị bài đầy đủ trước khi đến lớp, tham của SV để
gia đầy đủ các hoạt động trên lớp
đảm bảo
tính công
- Hoặc: Không nghỉ học quá 20% tổng số buổi học, không đi
bằng,
học muộn, chuẩn bị bài đầy đủ trước khi đến lớp, tham gia đến
minh bạch
2/3 các hoạt động trên lớp
và
hiệu
- Hoặc: Không nghỉ học quá 20% tổng số buổi học, không đi quả trong
học muộn, 2 lần không chuẩn bị bài đầy đủ trước khi đến lớp, giảng dạy
tham gia đầy đủ các hoạt động trên lớp

- Không nghỉ học quá 20% tổng số buổi học, không đi học
muộn, chuẩn bị bài đầy đủ trước khi đến lớp, tham gia đầy đủ
các hoạt động trên lớp

9.1.2. Bài kiểm tra tiến bộ số một 50% (50 điểm)
- Hình thức: Làm bài viết
- Thang điểm đánh giá thể hiện trong bài kiểm tra.
- Bài kiểm tra được viết hoàn toàn bằng tiếng Anh do sinh viên đã được làm quen
với các hướng dẫn làm bài trong suốt học phần và để giúp các em làm quen với
các hướng dẫn làm bài trong bài thi hết học phần.
- Sinh viên viết kết quả bài làm lên phiếu trả lời (Answer sheet)
- Bài kiểm tra dài 90 phút, có cấu trúc như sau:
Stt
I

Dạng bài
NGHE

Nội dung

Điểm

- Hai đoạn hội thoại/ bài nói chuyện mỗi đoạn
dài khoảng 3 – 4 phút.

10

- Đoạn 1 có 5 câu trả lời True/ False. Đoạn 2
có 5 chỗ trống cần điền từ.
- Mỗi đoạn nghe 2 lần.
- Mỗi câu trả lời đúng được 1 điểm.
II

ĐỌC – VIẾT

40
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II.1

Multiple choice

- 15 câu (5 câu ngữ pháp, 5 câu từ vựng, 5 câu
phát âm).

7.5

- 4 lựa chọn.
- Mỗi câu trả lời đúng được 0.5 điểm.
II.2

Gap-filling

- Đoạn văn dài 100 – 150 từ.

5

- 10 chỗ trống.
- Cho trước 15 từ.
- Mỗi câu trả lời đúng được 0.5 điểm.
II.3

Reading
comprehension

- Đoạn văn dài 200 - 250 từ.

7.5

- 5 câu hỏi để sinh viên tự viết câu trả lời, câu
trả lời không dài quá 5 từ. (hoặc 5 câu hỏi
dạng multiple choice). Mỗi câu trả lời đúng
được 1 điểm.
- 5 câu tìm từ đống nghĩa hoặc trái nghĩa. Mỗi
câu trả lời đúng được 0.5 điểm.

II.4

Word-formation

- 10 câu với 10 chỗ trống.

10

- Cho trước 10 từ và yêu cầu sinh viên điền
đúng từ loại của từ vào chỗ trống.
- Mỗi câu trả lời đúng được 2 điểm.
II.5

Paragraph
writing

- Cho trước topic để viết

10

- Sinh viên được yêu cầu viết topic sentence
và
concluding sentence hoặc supporting
sentences.
- Nếu viết supporting sentences thì topic
sentence và cocluding sentence đã được cho
sẵn.
Tổng điểm

9.1.3. Bài kiểm tra tiến bộ số hai 30% (30 điểm)
Hình thức: Nói
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50

Kĩ năng kiểm
tra

Nội dung

Điểm

- Sinh viên dự thi theo cặp (Sinh viên có thể nhận cặp
trước hoặc do giáo viên chỉ định).
- Thời gian: Mỗi cặp từ 7 – 10 phút.
- Nội dung bao gồm: Tự giới thiệu hoặc giới thiệu về
bạn, tình huống, thảo luận và thực hành phát âm.
+ Trả lời và tranh luận với bạn và giáo viên về vấn đề
được giáo viên khai thác qua chủ đề bốc thăm được.
- Thang điểm cụ thể như sau:
Tiêu chí đánh giá

Nói

Điểm

Phong cách trình bày

5

Phát âm và độ chuẩn xác trong diễn
đạt

5

Độ trôi chảy

5

Từ vựng và ngôn ngữ diễn đạt

5

Nội dung và kết cấu bài nói

10

Tổng

30

30

9.2. Lịch thi, kiểm tra
STT

Hình thức kiểm tra, đánh
giá

Thời gian

1

Tham gia học tập trên lớp

Hàng tuần

2

Bài kiểm tra tiến bộ số 1

Tuần 10

3

Bài kiểm tra tiến bộ số 2

Tuần 15

4

Bài kiểm tra hết học phần

Từ 1 - 4 tuần sau khi kết thúc
học phần

KT. HIỆU TRƯỞNG

KHOA QUẢN LÝ

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

HỌC PHẦN
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Ghi
chú

NGƯỜI BIÊN SOẠN

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
9.TIẾNG ANH CƠ SỞ 3
(General English 3)
1. Thông tin về giảng viên
Các giảng viên thuộc Khoa Tiếng Anh, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học
Quốc gia Hà Nội.
2. Thông tin chung về học phần
- Tên học phần:
- Mã học phần:

Tiếng Anh cơ sở 3
FLF1107

- Số tín chỉ: 5
- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động học tập: 75 giờ tín chỉ
+ Lý thuyết:

29

+ Thực hành:

38

+ Tự học:

08

- Học phần: bắt buộc
- Học phần tiên quyết: tiếng Anh A2, mã số FLF1106
- Địa chỉ khoa phụ trách học phần: Khoa Tiếng Anh, Trường Đại học Ngoại ngữ,
Đại học Quốc gia Hà Nội.
3. Mục tiêu học phần
3.1. Mục tiêu chung
Kết thúc chương trình, sinh viên có thể:
-

Nắm được ý chính khi nghe/đọc các văn bản chuẩn về những đề tài phổ thông,
thường gặp ở nơi làm, trường học, khu vui chơi giải trí v.v…

-

Xử lý hầu hết các tình huống có khả năng xảy đến khi đi đến những nơi sử
dụng ngôn ngữ đó.

-

Tạo ra các ngôn bản có tính liên kết về đề tài quen thuộc, phù hợp với sở thích
cá nhân.
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-

Miêu tả những trải nghiệm, sự kiện, ước mơ, hi vọng, ước muốn và lý giải gọn
gàng cho các ý kiến và kế hoạch được vạch ra.

3.2. Mục tiêu cụ thể
3.2.1. Về kiến thức ngôn ngữ
Ngữ âm: Kết thúc chương trình, sinh viên có thể phát âm dễ hiểu cho dù còn ảnh
hưởng của tiếng mẹ đẻ và đôi khi vẫn còn có lỗi phát âm.
Ngữ pháp
Kết thúc chương trình, sinh viên có thể:
-

Giao tiếp được trong các ngữ cảnh quen thuộc; có khả năng kiểm soát tốt tuy
còn chịu ảnh hưởng rõ của tiếng mẹ đẻ; vẫn có lỗi, nhưng người nói đã thể hiện
nỗ lực trong việc diễn đạt ý mình.

-

Sử dụng một cách hợp lý và chính xác các thuật ngữ có tính ‘công thức’, hay
dùng thường ngày và các mẫu ngữ pháp gắn liền với những tình huống quen
thuộc.

Từ vựng
Kết thúc chương trình, sinh viên có thể:
-

Có đủ vốn từ để diễn đạt ý mình (dù đôi khi phải nói vòng) khi bàn về đa số
các đề tài liên quan đến cuộc sống hàng ngày như gia đình, sở thích, công việc,
du lịch, các sự kiện mới xảy ra.

-

Cho thấy khả năng sử dụng vốn từ cơ bản tốt nhưng vẫn mắc một số lỗi khi
phải diễn đạt các suy nghĩ có tính phức tạp hơn hay phải xử lý các đề tài và tình
huống không quen thuộc.

-

Có một số vốn từ nhất định liên quan đến chuyên ngành.

3.2.2. Về các kỹ năng ngôn ngữ
Kỹ năng đọc
Kết thúc chương trình, sinh viên có thể:
-

Đọc các bài khoá đơn giản có tính truyền tải thông tin về những đề tài ưa thích
hay thuộc chuyên môn của bản thân.
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-

Hiểu được các phần miêu tả sự kiện, cảm xúc và ước mơ trong thư cá nhân để
có thể liên lạc thường xuyên với một người bạn qua thư.

-

Đọc lướt các văn bản dài để xác định các thông tin cần tìm, thu thập thông tin
từ nhiều phần của một văn bản, hay từ nhiều văn bản khác nhau nhằm hoàn
thành một nhiệm vụ cụ thể.

-

Tìm ra và hiểu được thông tin phù hợp trong các tài liệu thường nhật, ví dụ như
thư từ, sách quảng cáo hay các tài liệu chính thức, ngắn.

-

Xác định được các kết luận chính được chỉ rõ ra trong các bài văn nghị luận.

-

Nhận ra được lập luận khi đọc về vấn đề, mặc dù chưa hiểu được một cách chi
tiết.

-

Nhận biết những điểm chính được trình bày trong các bài báo đơn giản về các
đề tài quen thuộc.

-

Có thể hiểu được các chỉ dẫn viết rõ ràng, đơn giản dành cho các loại thiết bị.

Kỹ năng nghe
Kết thúc chương trình, sinh viên có thể:
-

Hiểu được các thông tin sự kiện đơn giản về các đề tài phổ biến hàng ngày hay
các đề tài liên quan đến công việc, xác định được cả thông điệp chính lẫn ý chi
tiết, miễn là ngôn bản phải được nói một cách rõ ràng và bằng một giọng quen
thuộc.

-

Hiểu được điểm chính của những ngôn bản chuẩn, rõ ràng quanh các đề tài
quen thuộc, thường gặp tại nơi làm, trường học, vui chơi giải trí v.v… bao gồm
cả đoạn tường thuật ngắn.

-

Nắm được những ý chính của những đoạn thảo luận dài quanh mình khi ngôn
bản được nói rõ ràng với giọng chuẩn

-

Theo dõi một bài giảng hay bài nói chuyện thuộc chuyên ngành của mình khi
đề tài đó quen thuộc và bài nói được trình bày rõ ràng, dễ hiểu.

-

Theo dõi được bài nói ngắn, dễ hiểu và theo dàn ý khi bài nói được nói chuẩn
và rõ ràng.

-

Hiểu được những thông tin kỹ thuật đơn giản (ví dụ: cách vận hành và sử dụng
thiết bị hàng ngày).

-

Theo dõi được chỉ dẫn cụ thể.
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-

Hiểu nội dung thông tin của hầu hết các bài nghe về những đề tài ưa thích được
thu âm hay phát sóng với giọng chuẩn, rõ ràng.

-

Hiểu được ý chính của những bản tin thời sự qua đài và những bài nghe được
ghi lại về các đề tài quen thuộc với một tốc độ chậm và giọng đọc rõ.

Kỹ năng nói
Kết thúc chương trình, sinh viên có thể:
-

Duy trì một cách hợp lý và trôi chảy những bài miêu tả đơn giản về nhiều kiểu
đề tài ưa thích, trình bày chúng thành các điểm có quan hệ tuyến tính.

-

Giao tiếp với mức độ tự tin nhất định trong các hoạt động thường ngày hay
không thường ngày có liên quan đến sở thích và lĩnh vực chuyên môn cá nhân.

-

Trao đổi, kiểm tra và chứng thực thông tin, xử lý các tình huống hiếm gặp
trong cuộc sống và biết giải thích tại sao.

-

Diễn tả suy nghĩ của mình về các đề tài trừu tượng hay liên quan đến lĩnh vực
văn hoá, ví dụ như phim ảnh, sách, âm nhạc v.v...

-

Diễn tả tả ý mình một cách tương đối dễ dàng mặc dù còn một số khó khăn
trong việc lựa chọn từ để diễn đạt ý trong khi nói nhưng người nói vẫn có thể
tiếp tục bài nói của mình một cách hiệu quả mà không cần trợ giúp.

-

Nói liên tục một cách dễ hiểu, cho dù còn ngắc ngứ do phải lựa chọn hay sửa
chữa ngữ pháp và từ vựng khi nói, đặc biệt trong những lượt nói dài của các bài
nói tự do.

-

Bố cục một đoạn mô tả hay trần thuật đơn giản theo kiểu tuyến tính.

-

Tường thuật lại một cách chi tiết những trải nghiệm, mô tả cảm xúc và phản
ứng.

-

Mô tả chi tiết những sự kiện xảy ra bất chợt, ví dụ như một vụ tai nạn.

-

Kể lại cốt truyện của một cuốn sách, bộ phim và trình bày cảm nhận của mình.

-

Nói về ước mơ, hi vọng và tham vọng.

-

Mô tả sự kiện có thật hay tưởng tượng.

-

Kể một câu chuyện.

-

Phát triển lập luận tốt, khiến người nghe có thể theo dõi mà hầu như không thấy
khó khăn.

-

Giải thích ngắn gọn cho các ý kiến, kế hoạch và hành động.
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-

Thực hiện các thông báo ngắn, được tập dượt từ trước về một đề tài thân thuộc
với sự kiện hàng ngày trong lĩnh vực của mình một cách dễ hiểu, cho dù có
trọng âm và ngữ điệu lạ.

-

Trình bày có chuẩn bị trước một cách dễ dàng về một đề tài quen thuộc trong
lĩnh vực của mình một cách rõ ràng và hầu như là dễ theo dõi, với các điểm
chính được giải thích với độ chính xác phù hợp.

-

Trả lời các câu hỏi phát sinh, nhưng có thể phải yêu cầu người hỏi nhắc lại nếu
họ nói nhanh.

-

Theo dõi được các ngôn bản hướng tới mình trong các đối thoại hàng ngày, tuy
nhiên đôi khi vẫn phải yêu cầu nhắc lại một số từ và ngữ.

Kỹ năng viết
Kết thúc chương trình, sinh viên có thể:
-

Viết được các văn bản đơn giản, dễ hiểu, có liên kết về nhiều loại đề tài quen
thuộc ưa thích, bằng cách kết nối một loạt các sự kiện cụ thể thành một chuỗi
tuyến tính.

-

Mô tả đơn giản, chi tiết về nhiều đề tài ưa thích.

-

Viết các bài tường thuật về những trải nghiệm, mô tả cảm xúc và phản ứng
trong một văn bản đơn giản, có tính kết nối.

-

Viết một bài mô tả một sự kiện, một chuyến đi gần đây (có thực hay tưởng
tượng).

-

Thuật lại một câu chuyện.

-

Viết các bài luận ngắn, đơn giản về các đề tài ưa thích.

-

Tóm tắt, báo cáo và đưa ra ý kiến về các thông tin sự kiện được thu thập về
những đề tài hay gặp hay hiếm gặp liên quan đến lĩnh vực chuyên môn của
mình với độ tự tin nhất định.

-

Viết các báo cáo ngắn gọn theo một định dạng chuẩn đã được quy ước sẵn, qua
đó truyền đạt các thông tin sự kiện và lời lý giải cho các hành động.

-

Truyền đạt thông tin và ý tưởng về các đề tài cụ thể hay trừu tượng, kiểm tra
thông tin, yêu cầu lấy thông tin hay giải thích vấn đề với độ chính xác phù
hợp.

-

Viết các thư hay ghi chú cá nhân để yêu cầu hay truyền đạt các thông tin đơn
giản có tính phù hợp tức thì, truyền tải được điểm mà mình cho là quan trọng.
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-

Viết các thư từ cá nhân để báo tin hay trình bày suy nghĩ của bản thân về các
vấn đề trừu tượng hay liên quan đến văn hoá, ví dụ như phim ảnh, âm nhạc.

-

Viết các thư cá nhân mô tả các trải nghiệm, cảm xúc và sự kiện một cách chi
tiết.

-

Ghi lại các tin nhắn trao đổi yêu cầu, giải trình vấn đề.

-

Ghi chú để truyền đạt các thông tin có tính phù hợp tức thì tới bạn bè, những
người làm dịch vụ, thày cô và người khác hay phải tiếp xúc trong cuộc sống
thường nhật; có thể truyền tải được một cách dễ hiểu những điểm mà mình cho
là quan trọng.

-

Ghi chép khi nghe giảng với độ chính xác vừa đủ để sử dụng sau này khi đề tài
liên quan đến sở thích cá nhân và bài nói rõ ràng với một bố cục tốt.

-

Ghi chép thành các điểm chính khi nghe một bài giảng đơn giản, quen thuộc và
bài nói được nói rõ ràng và chuẩn.

Các nhóm kỹ năng khác
Kết thúc chương trình, sinh viên có thể:
-

Làm việc theo nhóm một cách tương đối hiệu quả.

-

Tìm kiếm và khai thác thông tin trên mạng internet để phục vụ cho học phần.

-

Có thể thuyết trình trong khoảng 10 phút về một vấn đề được giao với ngôn
ngữ rõ ràng và tương đối đơn giản.

-

Bước đầu sử dụng tư duy phê phán để giải quyết các vấn đề trong học tập.

3.2.3. Về mặt thái độ
-

Xác định rõ được tầm quan trọng của học phần và có ý thức cao độ trong việc học
hỏi nắm bắt nội dung học phần.

- Phát huy tối đa tinh thần tự học thông qua nghiên cứu sách ngữ pháp, đọc
thêm các tài liệu trên mạng internet …
-

Thực hiện nghiêm túc thời gian biểu, làm việc và nộp bài đúng hạn.

-

Tự giác trong học tập và trung thực trong thi cử.

-

Phát huy tối đa khả năng sáng tạo khi thực hiện các hoạt động trên lớp cũng
như ở nhà.

- Tham gia tích cực và có tinh thần xây dựng và óc tư duy sáng tạo và phê phán
vào các hoạt động trên lớp.
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- Chia sẻ thông tin với bạn bè và giáo viên.
- Chủ động đặt câu hỏi về những thắc mắc của mình.
4. Tóm tắt nội dung học phần
Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về:
-

Các vấn đề ngữ pháp tiếng Anh nâng cao dành cho sinh viên trình độ trung cấp
việc sử dụng từ, ngữ pháp phổ biến, phân biệt văn phong học thuật và văn
phong hội thoại, cách dựng câu …

-

Những từ vựng cơ bản được sử dụng trong các lĩnh vực liên quan đến chuyên
ngành học tập.

-

Phương pháp thuyết trình khoa học.

-

Các kỹ năng ngôn ngữ đọc, nghe, nói, viết ở mức độ trung cấp.

5. Nội dung chi tiết học phần
Nội dung

Các tiểu mục
- Các kỹ năng:
+ Reading: đoán trước thông tin rồi đọc nhanh để kiểm tra, đoán
nghĩa từ trong văn cảnh.
+ Listening:nghe và điền thông tin vào bảng phân loại.

Nội dung 1:
We are
family

+ Speaking:hỏi đáp về gia đình, trao đổi về các dự đoán về gia
đình trong tương lai, bảo vệ quan điểm trước một ý kiến đúng/sai.
+ Writing:tả người.
- Kiến thức ngôn ngữ:
+ Ngữ âm: phát âm của nhóm từ chuyên ngành ở tài liệu học
chuyên ngành tương ứng.
+ Ngữ pháp: thì tương lai đơn với: going to, hiện tại tiếp diễn, will
/ shall.
+ Từ vựng: gia đình, tính cách; từ vựng chuyên ngành qua bài đọc
liên quan.
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- Các kỹ năng:
+ Reading: đọc và tìm thông tin chi tiết, đoán nghĩa từ qua văn
cảnh.
+ Listening:nghe và điền từ vào chỗ trống, nghe lấy thông tin (số
cụ thể).

Nội dung 2:
Ka-ching

+ Speaking: hội thoại trao đổi thông tin, tìm thêm thông tin về
người khác.
+ Writing: kể một câu chuyện.
- Kiến thức ngôn ngữ:
+ Ngữ âm: phát âm của nhóm từ chuyên ngành ở tài liệu học
chuyên ngành tương ứng.
+ Ngữ pháp: phân biệt thì hiện tại hoàn thành và thì quá khứ đơn.
+ Từ vựng: tiền bạc; từ vựng chuyên ngành qua bài đọc liên
quan.
- Các kỹ năng:
+ Reading: xác định ý chính của bài, so sánh đối chiếu thông tin.
+ Listening: nghe và ghép thông tin với người nói, xác định quan
điểm của người nói, lấy thông tin chi tiết để trả lời câu hỏi.

Nội dung 3:
Modern
manners

+ Speaking: trả lời một cuộc phỏng vấn điều tra, thảo luận những
việc người khác thường làm hay không làm.
+ Writing: viết thư cảm ơn bạn.
- Kiến thức ngôn ngữ:
+ Ngữ âm: phát âm của nhóm từ chuyên ngành ở tài liệu học
chuyên ngành tương ứng.
+ Ngữ pháp: diễn đạt nghĩa bắt buộc, mệnh lệnh với must, have
to, should.
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+ Từ vựng: điện thoại di động; từ vựng chuyên ngành qua bài
đọc liên quan.
- Các kỹ năng:
+ Reading: suy đoán trước khi đọc, đọc tìm thông tin chi tiết, suy
luận nghĩa của từ trong văn cảnh.
+ Listening: suy đoán thông tin trước khi nghe, nghe và kiểm tra
thông tin, nghe để lấy thông tin chi tiết cần thiết, nghe trả lời câu
hỏi.
Nội dung 4:

+ Speaking: thảo luận theo đề tài nhỏ.

Judging by
appearances

+ Writing: viết thư cảm ơn bạn.
- Kiến thức ngôn ngữ:
+ Ngữ âm: phát âm của nhóm từ chuyên ngành ở tài liệu học
chuyên ngành tương ứng.
+ Ngữ pháp: diễn đạt sự suy luận, phỏng đoán với must, may,
might, can’t.
+ Từ vựng: tả người, từ vựng chuyên ngành qua bài đọc liên
quan.
- Các kỹ năng:
+ Reading: đọc tìm lý do, đoán nghĩa từ.
+ Listening: nghe và ghép nội dung với tranh đúng, ghép với
người nói.

Nội dung 5:
In an ideal
world

+ Speaking: tả ngôi nhà trong mơ.
+ Writing:tả một ngôi nhà hay căn hộ.
- Kiến thức ngôn ngữ:
+ Ngữ âm: phát âm của nhóm từ chuyên ngành ở tài liệu học
chuyên ngành tương ứng.
+ Ngữ pháp: câu điều kiện loại 2.
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+ Từ vựng: nhà cửa; từ vựng chuyên ngành qua bài đọc liên
quan.
- Các kỹ năng:
+ Reading: đọc lấy ý kiến tác giả.
+ Listening: nghe lấy thông tin điền vào bảng tổng hợp; nghe
điền từ vào chỗ trống.
+ Speaking: phản bác lại một ý kiến có trước; đưa ra ý kiến và
giải thích.
+ Writing: viết sơ yếu lý lịch và thư xin việc.
Nội dung 6:

- Kiến thức ngôn ngữ:

+ Ngữ âm: phát âm của nhóm từ chuyên ngành ở tài liệu học
Same planet,
chuyên ngành tương ứng.
different
+ Ngữ pháp: mạo từ a/an, the hay không có mạo từ.
worlds
+ Từ vựng: động từ và tính từ đi kèm với giới từ; từ nối; từ vựng
chuyên ngành qua bài đọc liên quan.
- Các kỹ năng:
+ Reading: xác định ý chính và tiêu đề của từng đoạn, tìm từ cụ
thể trong bài.
+ Listening: nghe bài dài, lấy thông tin trả lời câu hỏi.

Nội dung 7:
Job swap

+ Speaking: nói về một chủ đề nhỏ liên quan tới cuộc sống hàng
ngày, đưa ý kiến và giải thích.
+ Writing: viết sơ yếu lý lịch và thư xin việc.
- Kiến thức ngôn ngữ:
+ Ngữ âm: Phát âm của nhóm từ chuyên ngành ở tài liệu học
chuyên ngành tương ứng.
+ Ngữ pháp: động từ phân từ hiện tại (gerunds) và động từ
nguyên thể (infinitives).
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+ Từ vựng: công việc; từ vựng chuyên ngành qua bài đọc liên
quan.
- Các kỹ năng:
+ Reading: đọc tìm thông tin chi tiết.
+ Listening: nghe để trả lời câu hỏi; nghe và ghi lại thông tin cần.
Nội dung 8:
See the film
… get on a
plane

+ Speaking: phỏng vấn dựa vào bảng câu hỏi.
+ Writing: viết nhận xét về một bộ phim yêu thích.
- Kiến thức ngôn ngữ:
+ Ngữ âm: phát âm của nhóm từ chuyên ngành ở tài liệu học
chuyên ngành tương ứng.
+ Ngữ pháp: thể bị động: be + phân từ quá khứ.
+ Từ vựng: phim ảnh; từ vựng chuyên ngành qua bài đọc liên
quan.
- Các kỹ năng:
+ Reading: đọc và kiểm tra thông tin, trả lời câu hỏi.
+ Listening: ghi lại thông tin chính.
+ Speaking: nói về một người mà mình ngưỡng mộ.

Nội dung 9:
I need a hero

+ Writing: viết nhận xét về một bộ phim yêu thích.
- Kiến thức ngôn ngữ:
+ Ngữ âm: phát âm của nhóm từ chuyên ngành ở tài liệu học
chuyên ngành tương ứng.
+ Ngữ pháp: mệnh đề quan hệ: xác định và không xác định.
+ Từ vựng: công việc của người khác; từ vựng chuyên ngành qua
bài đọc liên quan.

Nội dung 10: - Các kỹ năng:
Can we make + Reading: đoán xem việc gì sẽ xảy ra tiếp theo, đoán nội dung
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our own
luck?

bài từ tiêu đề, ghép các phần bài đọc có nội dung liên quan.
+ Listening: nghe một câu chuyện.
+ Speaking: bày tỏ sự đồng ý hay không đồng ý.
+ Writing: viết về ưu điểm và nhược điểm của điện thoại di động.
- Kiến thức ngôn ngữ:
+ Ngữ âm: Phát âm của nhóm từ chuyên ngành ở tài liệu học
chuyên ngành tương ứng.
+ Ngữ pháp: câu điều kiện loại 3.
+ Từ vựng: cấu tạo tính từ và trạng từ; từ vựng chuyên ngành qua
bài đọc liên quan.
- Các kỹ năng:
+ Reading: đọc tìm thông tin chi tiết.
+ Listening: nghe điền thông tin thiếu, ghép người với tranh;
nghe và xác định thông tin đúng/sai.

+ Speaking: luyện cách hỏi bằng câu hỏi đuôi và câu hỏi gián
Nội dung 11: tiếp.
Murder
mysteries

+ Writing: viết về ưu điểm và nhược điểm của điện thoại di động.
- Kiến thức ngôn ngữ:
+ Ngữ âm: phát âm của nhóm từ chuyên ngành ở tài liệu học
chuyên ngành tương ứng
+ Ngữ pháp: câu hỏi đuôi, câu hỏi gián tiếp.
+ Từ vựng: danh từ ghép; từ vựng chuyên ngành qua bài đọc liên
quan.
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6. Tài liệu
6.1. Tài liệu bắt buộc
1. Oxenden, C. & Latham-Koenig, C, New English File – Intermediate
Student’s Book & Workbook. Oxford: Oxford University Press, 2008.
6.2. Tài liệu tham khảo
1. Solorzano, H. & Frazier, L., Contemporary Topics 1. Longman ELT, 2004
(2nd).
2. Orien, G. F. Pronouncing American English, Heinle & Heinle, 1997 (2nd).
3. Oshima, A & Hogue, A. Writing Academic English Longman ELT.
4. Websites:
- http://www.englishpage.com
http://www.
iteslj.org/links/
- http://www.a4esl.org
http://www.englishclub.com
- http://www.learnenglish.org.uk
http://www.worldenglish.org
- http://www.oup.com/elt/global/products/englishfile/intermediate/

7. Hình thức tổ chức dạy học
Hình thức tổ chức học phần
Nội dung
Lý thuyết

Thực hành

Tự học

Nhập môn

2

2

1

Nội dung 1

2

2

0.5

Nội dung 2

2

2

0.5

Nội dung 3

2

2

0.5

Nội dung 4

2

2

0.5

Nội dung 5

2

2

0.5

Nội dung 6

2

2

0.5
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Nội dung 7

2

2

0.5

Nội dung 8

2

2

0.5

Nội dung 9

2

2

0.5

Nội dung 10

2

2

0.5

Ôn tập

7

6

1

10

1

38

08

Kiểm tra
Tổng số

29

8. Chính sách đối với học phần và các yêu cầu khác của giảng viên
Yêu cầu sinh viên:
- Thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của học phần được ghi trong đề cương học phần.
- Tham dự đầy đủ các buổi học, tích cực tham gia vào bài giảng.
- Tham dự đầy đủ các bài kiểm tra đánh giá thường xuyên và định kì.
- Các bài tập phải nộp đúng hạn.
- Chuẩn bị bài trước khi đến lớp và làm bài tập về nhà theo hướng dẫn.
9. Phương pháp, hình thức kiểm tra-đánh giá kết quả học phần
9.1. Phương pháp, hình thức, tiêu chí kiểm tra-đánh giá kết quả học phần
Mục đích kiểm tra

Trọng
số

Điểm

Tham gia học
tập trên lớp

Đánh giá thái độ học tập của sinh viên trong
các giờ học trên lớp (đi học đầy đủ, chuẩn
bị bài tốt, tích cực thảo luận, …)

10%

10

Bài kiểm tra
tiến bộ số 1
(Nghe - ĐọcViết)

Đánh giá mức độ tiến bộ của sinh viên về
các phần kiến thức ngôn ngữ (ngữ pháp, từ
vựng) và các kỹ năng nghe, đọc và viết.

20%

20

Hình thức

295

Đánh giá mức độ tiến bộ của sinh viên chủ
Bài kiểm tra tiến
yếu về phần ngữ âm và kỹ năng nói, trình
bộ số 2 (Nói)
bày ý tưởng và thảo luận ở mức cơ bản.

10%

10

Bài thi kết thúc
học phần Tiếng
Anh cơ sở 3.

60%

60

Đánh giá, xác định sinh viên đã đạt chuẩn
B1 chưa.

9.2. Lịch thi, kiểm tra
STT

Hình thức kiểm tra, đánh giá

Thời gian

1

Tham gia học tập trên lớp

Hàng tuần

2

Bài kiểm tra tiến bộ số 1

Tuần 9

3

Bài kiểm tra tiến bộ số 2

Tuần 12 và/ hoặc tuần 13

4

Bài kiểm tra kết thúc học phần

Từ 1 - 4 tuần sau khi kết
thúc học phần

KT. HIỆU TRƯỞNG

KHOA QUẢN LÝ

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

HỌC PHẦN
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Ghi
chú

NGƯỜI BIÊN SOẠN

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
13.CƠ SỞ VĂN HÓA VIỆT NAM
(Fundamentals of Vietnamese Culture)

1. Mã học phần: HIS1056
2. Số tín chỉ: 3 tín chỉ
3. Học phần tiên quyết:
4. Ngôn ngữ giảng dạy: Tiếng Việt
5. Giảng viên (họ và tên, chức danh, học vị, đơn vị công tác):
- Họ và tên giảng viên 1:Nguyễn Thị Hoài Phương
- Chức danh, học hàm học vị: Giảng viên, ThS.
- Đơn vị công tác: Bộ môn VHH&LSVHVN, Khoa Lịch sử, Trường Đại
học Khoa học Xã hội và Nhân văn, 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.
- Email: phuongnguyenhoai.ls@gmail.com
- Họ và tên giảng viên 2:Đỗ Thị Hương Thảo
- Chức danh, học hàm học vị: Giảng viên, TS.
- Đơn vị công tác: Bộ môn VHH&LSVHVN, Khoa Lịch sử, Trường Đại
học Khoa học Xã hội và Nhân văn, 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.
- Email: do.dohuongthao@gmail.com
- Họ và tên giảng viên 3:Đinh Đức Tiến
- Chức danh, học hàm học vị: Giảng viên, TS
- Đơn vị công tác: Bộ môn VHH&LSVHVN, Khoa Lịch sử, Trường Đại
học Khoa học Xã hội và Nhân văn, 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.
- Email:tiendinhduc@gmail.com
- Họ và tên giảng viên 4: Nguyễn Bảo Trang
- Chức danh, học hàm học vị: Thạc sĩ
- Đơn vị công tác: Bộ môn VHH&LSVHVN, khoa Lịch sử, Trường Đại học
Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.
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- Email: baotrangnguyen@gmail.com
- Họ và tên giảng viên 5:Nguyễn Ngọc Minh
- Chức danh: Giảng viên
- Đơn vị công tác: Bộ môn VHH&LSVHVN, khoa Lịch sử, Trường Đại học
Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.
- Email:nguyenngocminh.lsvh@gmail.com
6. Mục tiêu của học phần (kiến thức, kỹ năng, thái độ):
Học phần trang bị cho sinh viên các khái niệm, định nghĩa văn hóa và các
khái niệm có liên quan (văn minh, văn hiến, văn vật…); Mối quan hệ và tác động
của môi trường tự nhiên với văn hóa Việt Nam; Mối quan hệ và tác động của môi
trường xã hội đối với văn hóa Việt Nam; Lý thuyết của giao lưu tiếp xúc văn hóa
và quá trình giao lưu tiếp xúc của văn hóa Việt Nam trong tiến trình lịch sử (với
Đông Nam Á, Trung Hoa, Ấn Độ và phương Tây); Hình thái và mô hình văn hóa;
Chức năng và cấu trúc văn hóa; Đặc điểm của các thành tố văn hóa Việt Nam:
ngôn ngữ, tôn giáo, tín ngưỡng, lễ hội và diễn trình của văn hóa Việt Nam; Diễn
trình lịch sử của văn hóa Việt Nam; Những nét đại cương về không gian văn hóa
Việt Nam.
Tựu chung lại, sinh viên cần hiểu những biểu hiện, giá trị của văn hóa Việt
Nam và quá trình vận động của các giá trị đó từ truyền thống đến hiện đại.
7. Chuẩn đầu ra của học phần (kiến thức, kỹ năng, thái độ):
Học phần đảm bảo người học sẽ đạt được những kiến thức và kĩ năng cơ
bản liên quan đến vấn đề tiếp xúc và giao lưu văn hóa ở Việt Nam, cụ thể:
a. Về kiến thức:
- Khái niệm, định nghĩa văn hóa và các khái niệm có liên quan (văn minh,
văn hiến, văn vật…). Chức năng và cấu trúc văn hóa
- Mối quan hệ và tác động của môi trường tự nhiên với văn hóa Việt Nam
- Mối quan hệ và tác động của môi trường xã hội đối với văn hóa Việt Nam
- Lý thuyết của giao lưu tiếp xúc văn hóa và quá trình giao lưu tiếp xúc của
văn hóa Việt Nam trong tiến trình lịch sử (với Đông Nam Á, Trung Hoa, Ấn Độ
và phương Tây)
- Đặc điểm của các thành tố văn hóa Việt Nam: ngôn ngữ, tôn giáo, tín
ngưỡng, lễ hội.
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- Diễn trình lịch sử của văn hóa Việt Nam
- Những nét đại cương về không gian văn hóa Việt Nam.
b. Về kỹ năng:
- Người học có được các kỹ năng đọc và phân tích tài liệu.
- Người học có khả năng liên hệ, áp dụng lý thuyết chung trong từng trường
hợp nghiên cứu cụ thể.
- Người học có khả năng độc lập nghiên cứu, thuyết trình và làm việc theo
nhóm khi được phân công diễn giải về một vấn đề cụ thể của văn hóa, lịch sử văn
hóa .
- Thông qua quá trình tìm hiểu, áp dụng lí thuyết nghiên cứu văn hóa nói
chung, trong đó có Việt Nam, người học có thể rút ra được những đặc trưng nổi
bật, căn bản của văn hóa, lịch sử văn hóa Việt Nam.
- Người học có khả năng phân tích và vận dụng kiến thức liên ngành trong
quá trình nghiên cứu.
- Người học có khả năng liên hệ tới các vấn đề về tiếp xúc và giao lưu văn
hóa Việt Nam hiện nay.
c. Về thái độ:
- Người học có thái độ nghiêm túc, cẩn trọng trong quá trình đọc, tham
khảo, xử lý tư liệu, tích cực tham gia vào các hoạt động thảo luận, seminar và
trung thực trong kiểm tra, thi cử.
- Sinh viên có thái độ tôn trọng các giá trị văn hóa Việt Nam, có ý thức giữ
gìn và phát huy các giá trị văn hóa trong bối cảnh kinh tế, chính trị, xã hội đương
đại. Đồng thời sinh viên có thái độ tôn trọng các giá trị khác biệt của các nền văn
hóa khác.
8. Phương pháp kiểm tra đánh giá:
8.1. Kiểm tra – đánh giá thường xuyên
Việc kiểm tra đánh giá thường xuyên được thực hiện để kiểm tra việc tự
học, tự nghiên cứu của sinh viên thông qua các giờ thảo luận.
8.1.1. Mục tiêu: Kiểm tra đánh giá thường xuyên nhằm củng cố tri thức và
nắm được thông tin phản hồi để điều chỉnh cách dạy và học cho phù hợp.
8.1.2. Tiêu chí đánh giá thường xuyên
- Xác định được nhiệm vụ và mục đích vấn đề
- Đọc và sử dụng các tài liệu do giảng viên hướng dẫn
- Chuẩn bị bài đầy đủ.
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- Tích cực tham gia ý kiến.
8.2. Kiểm tra – đánh giá định kỳ
Hình thức

Nội dung

Mục đích kiểm tra

Tỷ lệ
điểm

- Ý thức học tập của sinh viên

10%

kiểm tra

Đánh giá thường Điểm danh
xuyên trên lớp Tính tích cực học
(phát biểu, trả lời tập của sinh viên
câu hỏi, tham gia
thảo luận)

- Trách nhiệm đối với học
phần của sinh viên
- chuẩn bị bài, đọc sách
- có được thông tin phản hồi
từ sinh viên để điều chỉnh
cách dạy và học phù hợp

Bài kiểm tra giữa Năng lực khái Đánh giá tổng hợp kiến thức
kỳ
quát kiến thức và kỹ năng thu được sau nửa
của sinh viên
học kỳ

30%

Bài kiểm tra cuối Năng lực phân Đánh giá trên 3 mức: trình
kỳ
tích, so sánh, đưa bày, chứng minh, phân tích,
ra nhận định cá so sánh của sinh viên
nhân của sinh
viên

60%

9. Giáo trình bắt buộc (tác giả, tên giáo trình, nhà xuất bản, năm xuất bản):
1. Trần Quốc Vượng (Cb), Cơ sở văn hoá Việt Nam, NXB Giáo dục, Hà
Nội, 1998.
2. Đào Duy Anh, Việt Nam văn hoá sử cương, NXb Văn hoá Thông tin, Hà
Nội.
3. Toan Ánh, Làng xóm Việt Nam, NXB TP. Hồ Chí Minh,1999.
4. Toan Ánh, Nếp cũ tín ngưỡng Việt Nam (2 quyển), Nếp cũ hội hè đình
đám (2 quyển), Nếp cũ con người Việt Nam, Nếp cũ làng xóm Việt Nam, NXB Trẻ,
2005.
5. Phan Kế Bính, Việt Nam phong tục, NXB Thành phố Hồ Chí Minh, 1995
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6. Nguyễn Thừa Hỷ, Văn hóa Việt Nam truyền thống – Một góc nhìn, Nxb.
Thông tin và Thông tin, H., 2011.
7. Phan Ngọc, Bản sắc văn hóa Việt Nam, NXB Văn học, 2002.
8. Trần Quốc Vượng, Văn hóa Việt Nam tìm tòi và suy ngẫm, Nxb Văn hóa
Thông tin, Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật, H., 2000.
9. Trần Quốc Vượng, Môi trường, Con người và Văn hóa, NXB Văn hóa
Thông tin, Viện Văn hóa, H., 2005
10. Tóm tắt nội dung học phần (mỗi học phần tóm tắt khoảng 120 từ):
Cơ sở Văn hóa Việt Nam cung cấp cho người học những khái niệm cơ bản
về văn hóa như: văn hóa, văn minh, văn hiến, văn vật. Những vấn đề liên quan đến
hình thái, mô hình, cấu trúc và chức năng của văn hóa. Học phần cũng cung cấp
cho người học những kiến thức tổng quát, từ đó giúp người học có thể lý giải về
các khía cạnh của văn hoá Việt Nam như: mối quan hệ giữa con người, môi trường
tự nhiên, môi trường xã hội Việt Nam với văn hoá; những đặc trưng chung của quá
trình giao lưu tiếp xúc văn hoá ở Việt Nam và những nét nổi bật của quá trình giao
lưu tiếp xúc giữa văn hoá Việt Nam với văn hoá Trung Hoa, Ấn Độ, phương Tây.
Học phần Cơ sở văn hoá Việt Nam cũng giới thiệu cho người học những
thành tố cơ bản của văn hoá Việt Nam như ngôn ngữ, tôn giáo (Nho giáo, Phật
giáo, Lão giáo, Thiên chúa giáo), tín ngưỡng (tín ngưỡng phồn thực, tín ngưỡng
thờ thành hoàng làng, tín ngưỡng thờ Mẫu), lễ hội…và diễn trình của lịch sử văn
hóa Việt Nam (văn hóa Việt Nam thời tiền sơ sử, thiên niên kỷ đầu công nguyên,
văn hóa Việt Nam thời tự chủ…). Những nét đại cương của không gian văn hóa
Việt Nam. Từ đó bước đầu định hướng nhận thức về sự phát triển của nền văn hoá
Việt Nam hiện đại trên cơ sở giữ gìn, phát huy những giá trị truyền thống và hội
nhập, tiếp thu những giá trị văn hóa mới.
11. Nội dung chi tiết học phần (trình bày các chương, mục, tiểu mục…):
Nội dung 1. Văn hoá và văn hoá học
1.1.Con người - chủ/ khách thể của văn hoá
1.2.Con người Việt Nam, chủ/ khách thể của văn hoá Việt Nam
1.3.Khái niệm văn hoá và các khái niệm khác (văn minh, văn hiến, văn vật)
1.4.Hình thái và mô hình văn hóa
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1.5.Chức năng và cấu trúc của văn hóa
Nội dung 2. Văn hoá và môi trường tự nhiên
2.1.Khái niệm tự nhiên, môi trường tự nhiên
2.2 .Tự nhiên trong ta: Bản năng
2.3.Thích nghi và biến đổi tự nhiên
2.4.Đặc điểm môi trường tự nhiên, hệ sinh thái Việt Nam
2.5.Môi trường tự nhiên Việt Nam với vấn đề bản sắc dân tộc, bản sắc văn
hoá Việt Nam
Nội dung 3. Văn hoá và môi trường xã hội
3.1.Khái niệm xã hội
3.2.Cá nhân và xã hội
3.3.Xã hội hóa cá nhân và sự nhập thân văn hóa
3.4.Phổ hệ (cơ cấu) xã hội Việt Nam cổ truyền
3.4.1..Gia đình
3.4.2.Dòng họ
3.4.3.Làng
3.4.4..Đô thị
3.4.5.Từ làng đến nước
3.5.Biến đổi xã hội và biến đổi văn hóa
Nội dung 4. Tiếp xúc và giao lưu văn hoá
4.1.Khái niệm Tiếp xúc và giao lưu văn hóa
4.2.Giao lưu và tiếp biến trong văn hoá Việt Nam
4.2.1.Cơ tầng văn hoá Đông Nam Á
4.2.2.Giao lưu và tiếp biến với văn hoá Trung Hoa
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4.2.3.Giao lưu và tiếp biến với văn hoá Ấn Độ
4.2.4.Giao lưu và tiếp biến với văn hoá phương Tây
4.2.5.Giao lưu và tiếp biến trong giai đoạn hiện nay
Nội dung 5. Những thành tố của văn hoá
5.1.Ngôn ngữ
5.2.Tôn giáo
5.2.1.Nho giáo1
5.2.2.Phật giáo
5.2.3.Đạo giáo
5.2.4.Kitô giáo
5.3.Tín ngưỡng
5.3.1.Tín ngưỡng phồn thực
5.3.2.Tín ngưỡng thờ Thành hoàng
5.3.3.Tín ngưỡng thờ Mẫu
5.4.Lễ hội
5.4.1.Lễ tiết
5.4.2.Lễ hội
5.4.3.Lễ thức
Nội dung 6. Diễn trình lịch sử của văn hóa Việt Nam
6.1. Văn hóa Việt Nam thời tiền sơ sử
6.2.Văn hóa Việt Nam thiên niên kỷ đầu công nguyên
6.2.1.Văn hóa ở châu thổ Bắc bộ thời Bắc thuộc
6.2.2.Văn hóa Chămpa

1

Trường hợp số sinh viên của lớp học phần dưới 50 sinh viên, có thể học tại di tích Văn Miếu – Quốc Tử Giám
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6.2.3.Văn hóa Óc Eo
6.3.Văn hóa Việt Nam thời tự chủ
6.3.1.Văn hóa thời Lý Trần
6.3.2.Văn hóa thời Lê
6.3.3.Văn hóa từ thế kỷ XVI đến năm 1858
6.3.4.Văn hóa từ 1858 đến 1945
6.3.5.Văn hóa từ 1945 đến nay
Nội dung 7. Đại cương về không gian văn hóa Việt Nam
7.1.Lý thuyết về không gian văn hóa Việt Nam
7.2.Phân vùng văn hóa ở Việt Nam
7.3 .Tổng kết học phần
KT. HIỆU TRƯỞNG

KHOA QUẢN LÝ

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

HỌC PHẦN
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NGƯỜI BIÊN SOẠN

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
14. KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ SỰ SỐNG
(Earth and Life Sciences)
1. Mã học phần: GEO1050
2. Số tín chỉ: 03
3. Học phần tiên quyết: Không
4. Ngôn ngữ giảng dạy:Tiếng Việt
5. Giảng viên (họ và tên, chức danh, học vị, đơn vị công tác):
1. Phạm Quang Tuấn, PGS.TS, và các Giảng viên của khoa Địa lý
2. Các cán bộ thích hợp của các khoa: Địa chất, Khí tượng thủy văn và Hải
dương học, Môi trường, Sinh học.
6. Mục tiêu của học phần
- Học phần trang bị cho sinh viên những kiến thức chung về khoa học trái đất
và sự sống, bao gồm những đặc điểm chung của các quyển trên trái đất, các quy
luật vận động và phân hóa các đới tự nhiên trên Trái đất, lịch sự hình thành và
phát triển sự sống.
- Sau khi học xong, sinh viên sẽ lĩnh hội được những kiến thức cơ bản về trái
đất, sự sống, hiểu được những tác động của con người đến Trái đất, từ đó nâng
cao nhận thức về bảo vệ môi trường.
7. Chuẩn đầu ra của học phần (kiến thức, kĩ năng, thái độ):
7.1. Kiến thức
 Nhớ và hiểu được các nội dung cơ bản nhất về Trái đất trong không gian, các
chuyển động của Trái đất và hệ quả của nó;
 Nhớ và hiểu được đặc điểm chính của các quyển (thạch quyển, khí quyển,
thủy quyển, thổ quyển, sinh quyển);
 Nhớ và hiểu được các tài nguyên chính của Trái đất;
 Nhớ và hiểu được các đới tự nhiên và những quy luật địa lý chung của Trái
đất;
 Nhớ và hiểu được lịch sử hình thành sự sống, sự xuất hiện con người và vai
trò của Trái đất đối với sự sống của con người;
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 Hiểu và phân tích được tác động của con người lên Trái đất, ảnh hưởng của
các hoạt động này tới môi trường;
 Nhớ và hiểu được thực trạng môi trường và tai biến thiên nhiên, nhận thức
được trách nhiệm của con người trước thiên nhiên và các giải pháp bảo vệ,
nâng cao chất lượng môi trường sống.
7.2. Kỹ năng
 Phát triển kỹ năng cộng tác, làm việc nhóm;
 Trau dồi, phát triển năng lực đánh giá và tự đánh giá;
 Rèn kỹ năng bình luận, thuyết trình trước công chúng;
 Rèn kỹ năng lập kế hoạch, tổ chức, quản lý, điều khiển, theo dõi kiểm tra
hoạt động, làm việc nhóm, lập mục tiêu, phân tích chương trình.
 Có khả năng vận dụng các kiến thức cơ bản về Khoa học Trái đất và Sự sống
để hiểu hơn mục tiêu của các nghiên cứu chuyên sâu thuộc lĩnh vực Khoa
học Tự nhiên;
 Bước đầu vận dụng kiến thức về Khoa học Trái đất và Sự sống cho việc nhìn
nhận, đánh giá các tác động của con người tới tự nhiên ở các môi trường
khác nhau;
 Bước đầu ứng dụng kiến thức về Khoa học Trái đất và Sự sống để nhận dạng
môi trường, các tai biến thiên nhiên thường phát triển ở Việt Nam (qua
phương tiện thông tin đại chúng, thực tập, thực tế), giải thích nguyên nhân
và đưa ra các định hướng khắc phục, ứng phó.
7.3. Thái độ
 Nhận thức rõ vị trí của kiến thức Khoa học Trái đất và Sự sống trong định
hướng phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường của đất nước;
 Nhận thức được vai trò của nghiên cứu Trái đất và sự sống liên quan tới việc
sử dụng hợp lý, hiệu quả tài nguyên thiên nhiên;
 Có ý thức vận dụng các kiến thức đã được học cho việc giải quyết các vấn đề
cụ thể về sử dụng tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường;
 Có ý thức phát huy các nghiên cứu cơ bản và tuyên truyền, phổ biến cho xã
hội hiểu được vai trò của nghiên cứu Trái đất và sự sống tới bảo vệ Hành
tinh Xanh nói chung và bảo vệ chính cuộc sống của mỗi con người.
306

8. Phương pháp kiểm tra, đánh giá:
8.1. Kiểm tra đánh giá thường xuyên (20%)
- Mục đích: nhằm kiểm tra sinh viên việc làm chủ kiến thức và rèn luyện kĩ
năng đã được xác định trong mục tiêu của học phần.
- Hình thức: viết một câu tóm tắt lại nội dung vừa học; viết vấn đề hứng thú
với bài giảng; viết đề cương với các đề mục lớn để sinh viên bổ sung các đề mục
nhỏ.
8.2. Kiểm tra đánh giá định kỳ (20%)
- Mục đích: nhằm đánh giá được mức độ đạt mục tiêu học phần ở giai đoạn
tương ứng của sinh viên trong tiến trình của học phần.
- Hình thức kiểm tra: thi viết (1 giờ tín chỉ)
- Tiêu chí đánh giá:
 Xác định được vấn đề nghiên cứu, phân tích

3đ

 Phân tích logic, đi thẳng vào vấn đề, liên hệ thực tế

5đ

 Ngôn ngữ chính xác, rõ ràng.

1đ

 Trích dẫn, sử dụng tài liệu tham khảo chính xác, hợp lệ

1đ

Tổng

10đ

8.3. Thi hết môn (60%)
- Hình thức: thi viết (90 phút)
- Tiêu chí:
 Trả lời được những nội dung chính của câu hỏi

5đ

 Phân tích logic vấn đề, liên hệ thực tế

4đ

 Ngôn ngữ chính xác, rõ ràng

1đ

Tổng

10đ

9. Giáo trình bắt buộc (tác giả, tên giáo trình, nhà xuất bản, năm xuất bản):
9.1. Giáo trình bắt buộc:
1. Nguyễn Vi Dân, Nguyễn Cao Huần, Trương Quang Hải. Cơ sở Địa lý tự
nhiên, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, 2005.
2. Lưu Đức Hải, Trần Nghi. Giáo trình Khoa học Trái đất. NXB Giáo dục, Hà
Nội, 2009.
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3. Nguyễn Như Hiền. Sinh học đại cương. NxB Đại học Quốc gia Hà Nội,
2005.
9.2. Tài liệu tham khảo thêm:
4. Đào Đình Bắc. Địa mạo đại cương. NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, 2004
5. Phạm Văn Huấn. Cơ sở Hải dương học, NXB KH&KT Hà Nội, 1991
6. Vũ Văn Phái. Cơ sở địa lý tự nhiên biển và đại dương. NxB Đại học Quốc
gia Hà Nội, 2007.
7. Lê Bá Thảo (chủ biên) và nnk, Cơ sở địa lý tự nhiên, tập 1, 2, 3. NXB Giáo
Dục, Hà Nội, 1987.
8. Tống Duy Thanh và nnk. Giáo trình địa chất cơ sở. NXB Đại học Quốc gia
Hà Nội, 2003.
9. Phạm Quang Tuấn . Cơ sở thổ nhưỡng và địa lý thổ nhưỡng. Nxb ĐHQG Hà
Nội, 2007.
10. Nguyễn Văn Tuần, Nguyễn Thị Phương Loan, Nguyễn Thị Nga và Nguyễn
Thanh Sơn, Thủy văn đại cương, T. 1 & 2, NXB KH&KT Hà Nội, 1991.
10. Tóm tắt nội dung học phần (mỗi học phần tóm tắt khoảng 120 từ):
Học phần sẽ cung cấp những kiến thức tổng quát nhất về Trái Đất, bao gồm
những đặc điểm chung, các quy luật vận động và phân hóa tự nhiên trên Trái đất,
lịch sử hình thành và phát triển sự sống, đặc biệt là con người, tác động của con
người đến Trái đất, góp phần nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường. Người
học sẽ được lĩnh hội những kiến thức cơ bản về vị trí của Trái đất trong không
gian, cấu trúc và đặc điểm của các quyển trên trái đất: thạch quyển, thủy quyển,
khí quyển, thổ quyển và sinh quyển, cũng như các quy luật vận động của các
quyển trên và hệ quả của chúng là sự phân đới tự nhiên trên Trái đất. Người học
cũng được trang bị kiến thức về lịch sử hình thành và phát triển sự sống cũng
như tác động của con người lên Trái đất và môi trường sống, những vấn đề mới
nhất về biến đổi khí hậu, các tai biến thiên nhiên và các giải pháp ứng phó, thích
ứng.
11. Nội dung chi tiết học phần (trình bày các chương, mục, tiểu mục…):
Mở đầu
1. Tổng quan về Trái Đất (6 giờ)
1.1. Trái Đất trong không gian;
1.2. Các giả thuyết về nguồn gốc Mặt Trời và các hành tinh;
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1.3. Hình dạng, kích thước của Trái Đất và ý nghĩa của chúng;
1.4. Chuyển động tự quay của Trái Đất, chuyển động của Trái Đất xung quanh
Mặt Trời và những hệ quả địa lý của chúng;
1.5. Đặc điểm chung về sự phân bố các lục địa và đại dương trên Trái Đất;
1.6. Khái quát các quyển của Trái Đất.
2. Thạch quyển và địa hình bề mặt Trái đất (10 giờ)
2.1. Khái niệm chung về thạch quyển
2.2. Cấu trúc bên trong của Trái Đất;
2.3. Tính chất vật lý, hóa học của Trái Đất;
2.4. Tinh thể và khoáng vật
2.5. Thành phần thạch học của thạch quyển (các nhóm đá: magma, trầm tích và
biến chất);
2.6. Hoạt động địa chất nội sinh (thuyết kiến tạo mảng; hoạt động đứt gãy;
động đất; núi lửa);
2.7. Quá trình phong hóa (phong hóa vật lý; phong hóa hóa học; vỏ phong hóa)
2.8. Địa hình bề mặt Trái đất
2.8.1. Hình thái chung của bề mặt Trái Đất;
2.8.2. Các nhân tố thành tạo địa hình
2.8.3 Khái quát các dạng địa hình cơ bản và tài nguyên địa hình
2.9. Tài nguyên địa chất và cảnh quan
2.9.1. Tài nguyên trong lòng đất
2.9.2. Tài nguyên địa mạo và cảnh quan
3. Khí quyển (3 giờ)
3.1. Cấu tạo của khí quyển
3.2. Cấu trúc thẳng đứng của khí quyển
3.3. Các đặc trưng cơ bản của trạng thái khí quyển
3.4. Khái niệm thời tiết và khí hậu
3.5. Bức xạ mặt trời và các mùa
3.6. Nước trong khí quyển
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3.7 . Hoàn lưu chung khí quyển
4. Thủy quyển (3 giờ)
4.1. Khái niệm về chế độ nước lục địa và các đơn vị đo dòng chảy
4.2. Sự phân bố và tuần hoàn của nước trên Trái Đất
4.3. Các tính chất vật lý cơ bản của nước
4.4. Nước dưới đất và nguồn gốc nước dưới đất
4.5. Ảnh hưởng của các yếu tố khí hậu và mặt đệm tới dòng chảy
4.6. Mạng lưới thủy văn (sông ngòi, ao hồ và đầm lầy)
4.7. Đại dương và Biển cả
5. Thổ quyển (3 giờ)
5.1. Đất và các yếu tố, các quá trình hình thành đất;
5.2. Thành phần vật lý, hóa học của đất;
5.3. Các kiểu đất chính trên thế giới và Việt Nam.
6. Sinh quyển (3 giờ)
5.4. Thành phần, cấu trúc, vai trò và chức năng của sinh quyển;
5.5. Các yếu tố ảnh hưởng đến sự phân bố sinh vật trên trái đất;
5.6. Các đới sinh vật;
5.7. Các khu sinh học trên Trái đất
7. Các đới tự nhiên và các quy luật địa lý chung của Trái đất (5 giờ)
5.8. Tính hoàn chỉnh và thống nhất của lớp vỏ địa lý;
5.9. Tuần hoàn vật chất và năng lượng;
5.10. Quy luật địa đới;
5.11. Quy luật phi địa đới;
5.12. Tính nhịp điệu;
5.13. Các đới tự nhiên trên Trái đất;
8. Trái đất và Con người (6 giờ)
8.1. Lịch sử hình thành, xuất hiện sự sống
8.2. Lịch sử xuất hiện và phát triển của Loài người
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8.3. Vai trò của Trái đất đối với cuộc sống Con người
9. Môi trường và bảo vệ môi trường (6 giờ)
9.1. Tác động của con người tới Trái đất
9.2. Khái niệm chung về môi trường
9.3. Biến đổi khí hậu và tác động của con người Biến đổi khí hậu (biến đổi khí
hậu trong lịch sử; tác động của tự nhiên đối với biến đổi khí hậu; tác động
của con người đối với biến đổi khí hậu; hậu quả của biến đổi khí hậu và
khả năng ứng phó).
9.4. Tai biến thiên nhiên và suy thoái môi trường
9.5. Bảo vệ Trái đất và Phát triển bền vững
Hà Nội, ngày tháng
KT. HIỆU TRƯỞNG

KHOA QUẢN LÝ

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

HỌC PHẦN

năm 2015

NGƯỜI BIÊN SOẠN

PGS.TS. Phạm Quang Tuấn
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ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
15. ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH
(Linear Algebra)
1.

Mã học phần: MAT1090

2.

Số tín chỉ: 3

3.

Học phần tiên quyết: Không

4.

Ngôn ngữ giảng dạy: Tiếng Việt

5.

Giảng viên (họ và tên, chức danh, học vị, đơn vị công tác):
+ Nguyễn Đức Đạt, PGS.TS, Khoa Toán-Cơ-Tin học
+ Đào Văn Dũng, PGS.TS, Khoa Toán- Cơ- Tin học
+ Lê Đình Định, TS, Khoa Toán- Cơ- Tin học
+ Trần Thanh Tuấn, TS, Khoa Toán- Cơ-Tin học

6.

Mục tiêu của học phần (kiến thức, kĩ năng, thái độ):
Mục tiêu về kiến thức: Giúp sinh viên có khái niệm và biết tính toán với số
phức, hiểu và nắm bắt các phương pháp giải hệ phương trình đại số tuyến
tính, các khái niệm ban đầu về không gian véc tơ, hiểu được bản chất sự độc
lập, phụ thuộc tuyến tính các véc tơ. Học phần giúp sinh viên hiểu được bản
chất tích vô hướng và ứng dụng, biết các khái niệm ban đầu về ánh xạ tuyến
tính. Sinh viên có cách nhìn tổng quát với các đường bậc hai, làm quen với
các mặt bậc hai cơ bản.
Mục tiêu về kĩ năng: Sinh viên có khả năng độc lập làm các bài toán có liên
quan tới số phức, ma trận, không gian véc tơ; biết áp dụng kiến thức đã học
vào việc giải quyết các vấn đề khác.
Mục tiêu về thái độ: Sinh viên có tính kiên trì, sáng tạo, có thái độ học tập
chăm chỉ.

7.

Chuẩn đầu ra của học phần (kiến thức, kĩ năng, thái độ):
Về kiến thức:
Sau khi hoàn thành học phần, sinh viên có khả năng:
-

Nắm được các khái niệm cơ bản của đại số tuyến tính.
Nắm vững khái niệm ma trận và các phép toán ma trận.
Nắm vững khái niệm và các tính chất cơ bản của định thức.
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-

Nắm vững các phương pháp giải hệ phương trình tuyến tính, bao
gồm phương pháp Cramer và phương pháp khử Gauss.
- Nắm vững khái niệm không gian véctơ, không gian con, hệ độc
lập và phụ thuộc tuyến tính, cơ sở và số chiều của một không gian
véctơ.
- Nắm vững các khái niệm ánh xạ tuyến tính, hạt nhân và ảnh của
ánh xạ tuyến tính.
- Nắm vững khái niệm véctơ riêng và giá trị riêng của phép biến đổi
tuyến tính
- Nắm vững khái niệm dạng toàn phương và hiểu rõ phương pháp
đưa dạng toàn phương về dạng chính tắc.
- Hiểu rõ cách đưa đường và mặt bậc hai về dạng chính tắc và cách
phân loại.

Về kĩ năng: Sau khi hoàn thành học phần, sinh viên có khả năng
-

8.

9.

Tính toán với số phức, giải các phương trình đa thức trên trường
số phức và thực.
Tính toán ma trận, định thức.
Giải hệ phương trình tuyến tính tổng quát bằng hai cách: Trường
hợp hệ không suy biến, thông qua ma trận nghịch đảo; trường hợp
tổng quát bằng phương pháp khử Gauss.
Phân loại đường và mặt bậc hai.

Phương pháp kiểm tra, đánh giá:
Phần tự học, tự nghiên cứu, bài tập: 20%
Kiểm tra - đánh giá giữa kỳ:

20%

Kiểm tra - đánh giá cuối kỳ:

60%.

Giáo trình bắt buộc (tác giả, tên giáo trình, nhà xuất bản, năm xuất bản):
1. Nguyễn Thủy Thanh, Toán cao cấp, Tập 1- Đại số tuyến tính và Hình học
giải tích. NXB ĐHQG Hà Nội, 2005.
2. Nguyễn Đình Trí, Tạ Văn Đĩnh, Nguyễn Hồ Quỳnh, Toán học cao cấp,
Tập 1- Đại số và Hình học giải tích. NXB Giáo dục, 2001.
3. Trần Trọng Huệ, Đại số tuyến tính và hình học giải tích, NXB Giáo dục,
2009.
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4. Phó Đức Tài, Giáo trình Đại số tuyến tính,
https://sites.google.com/site/phoductai/dstt/
5. Jim Hefferon, Linear Algebra. http://joshua.smcvt.edu/linearalgebra/
10.

Tóm tắt nội dung học phần (mỗi học phần tóm tắt khoảng 120 từ):

Các nội dung chính của chương một trong phần đại số tuyến tính bao gồm: Tập
hợp và ánh xạ, trong đó đề cập đến các khái niệm cơ bản như tập hợp, ánh xạ;
trường số thực và số phức. Học phần cung cấp các kiến thức chung về nghiệm của
đa thức trên trường số thực và số phức, từ đó làm cơ sở cho việc trình bày việc
phân tích một đa thức thành tích các nhân tử. Trong phần ma trận, định thức, hệ
phương trình đại số tuyến tính, các kiến thức có liên quan được trình bày trên ngôn
ngữ hạng của ma trận để sinh viên có cái nhìn thấu đáo về tính liên kết giữa ba
khái niệm trên và phương pháp thực hành giải hệ phương trình đại số tuyến tính,
một nội dung thường gặp trong tất cả các lĩnh vực khoa học và ứng dụng. Nội
dung tiếp theo đề cập tới những vấn đề cơ bản của không gian véc tơ, không gian
Euclid. Đây có thể coi như những tổng quát hóa lên trường hợp nhiều chiều của
các khái niệm mặt phẳng toạ độ, hệ toạ độ trong không gian mà sinh viên đã nắm
vững từ bậc phổ thông. Khảo sát một số tính chất quan trọng của ánh xạ tuyến
tính, phép biến đổi tuyến tính trong không gian véc tơ hữu hạn chiều, phép biến
đổi trực giao, dạng song tuyến tính, dạng toàn phương. Phần nội dung về hình học
giải tích cung cấp cho sinh viên các kiến thức chung về đường bậc hai và mặt bậc
hai, các dấu hiệu nhận dạng từng loại.
11.

Nội dung chi tiết học phần (trình bày các chương, mục, tiểu mục…):
Chương 1. Tập hợp và ánh xạ. Số phức. Đa thức (6 tiết)
1.1. Tập hợp và Ánh xạ.
1.2. Số phức.
1.3. Đa thức.
Chương 2. Ma trận, định thức và hệ phương trình đại số tuyến tính
(12 tiết)
2.1. Ma trận.
2.2. Định thức; Ma trận nghịch đảo.
2.3. Hệ phương trình đại số tuyến tính: Hệ Cramer.
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2.4. Hệ phương trình tuyến tính và hạng của ma trận: Phương pháp khử
Gauss.
Chương 3. Không gian véctơ và không gian Euclid

(9 tiết)

3.1. Không gian véctơ; Hệ véctơ độc lập tuyến tính.
3.2. Cơ sở của không gian véctơ; Công thức biến đổi tọa độ.
3.3. Khái niệm không gian Euclid. Cơ sở trực giao và trực chuẩn.
Chương 4. Ánh xạ tuyến tính và dạng toàn phương (12 tiết)
4.1. Ánh xạ tuyến tính, phép biến đổi tuyến tính.
4.2. Ma trận và hạng của ánh xạ tuyến tính.
4.3. Véctơ riêng và giá trị riêng của phép biến đổi tuyến tính.
4.4. Dạng toàn phương.
Chương 5. Đường bậc hai và mặt bậc hai

(6 tiết)

5.1. Đường bậc hai: Đưa phương trình tổng quát về dạng chính tắc; Dấu
hiệu nhận biết đường bậc hai.
5.2. Mặt bậc hai: Các dạng mặt bậc hai cơ bản; Phương trình tổng quát và
phân loại mặt bậc hai.
Hà Nội, ngày
KT. HIỆU TRƯỞNG

KHOA QUẢN LÝ

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

HỌC PHẦN

tháng

năm 2015

NGƯỜI BIÊN SOẠN

TS. Phó Đức Tài
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ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
16.GIẢI TÍCH 1
(Calculus 1)
1.

Mã học phần: MAT1091

2.

Số tín chỉ: 03

3.

Học phần tiên quyết: Không

4.

Ngôn ngữ giảng dạy: Tiếng Việt

5.

Giảng viên (họ và tên, chức danh, học vị, đơn vị công tác):
Lê Đình Định, TS, Khoa Toán- Cơ-Tin học
Vũ Đỗ Long, PGS. TS, Khoa Toán- Cơ-Tin học
Đặng Đình Châu, PGS. TS, Khoa Toán- Cơ-Tin học
Đào Văn Dũng, PGS. TS, Khoa Toán- Cơ-Tin học
Trần Thanh Tuấn, TS, Khoa Toán- Cơ-Tin học

6.

Mục tiêu của học phần (kiến thức, kĩ năng, thái độ):
Mục tiêu về kiến thức: Trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản về phép
tính vi phân và phép tính tích phân hàm một biến, các khái niệm về chuỗi số,
chuỗi hàm.
Mục tiêu về kĩ năng: Sinh viên có khả năng làm các bài toán liên quan đến giới
hạn, tính liên tục, tính khả vi, tính khả tích của hàm số một biến; biết áp dụng
kiến thức đã học vào việc giải quyết các vấn đề khác.
Mục tiêu về thái độ: Sinh viên có tính kiên trì, sáng tạo, có thái độ học tập
chăm chỉ.

7.

Chuẩn đầu ra của học phần (kiến thức, kĩ năng, thái độ):
Về kiến thức: Sau khi hoàn thành học phần, sinh viên nắm vững được:
- Khái niệm cơ bản về giới hạn dãy số.
- Khái niệm cơ bản về giới hạn hàm số một biến số, hàm số liên tục.
- Khái niệm đạo hàm, khả vi, vi phân.
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- Khái niệm về nguyên hàm và tích phân xác định.
- Khái niệm chuỗi số, chuỗi lũy thừa, chuỗi Fourier.
Về kĩ năng: Sau khi hoàn thành học phần, sinh viên có kĩ năng:
8.

9.

Tính được các giới hạn cơ bản.
Biết ứng dụng đạo hàm vào khảo sát hàm số.
Biết ứng dụng vi phân để tích gần đúng.
Biết ứng dụng tích phân tính độ dài, diện tích.
Khai triển hàm thành chuỗi lũy thừa hoặc chuỗi Fourier.
Vận dụng các kiến thức thu được vào việc giải quyết các vấn đề khác.
Phương pháp kiểm tra, đánh giá:

Điểm thường xuyên :

20%

Kiểm tra giữa kỳ:

20%

Kiểm tra cuối kỳ:

60%

Tài liệu tham khảo (tác giả, tên giáo trình, nhà xuất bản, năm xuất bản):
1. Nguyễn Đình Trí, Tạ Văn Đĩnh, Nguyễn Hồ Quỳnh, Toán học cao cấp(Tập
2) - Phép tính giải tích một biến số, NXB. Giáo dục, 2001.
2. Nguyễn Thủy Thanh, Toán cao cấp (Tập 2 và Tập 3) - Phép tính vi phân
các hàm - Phép tính tích phân - Lý thuyết chuỗi - Phương trình vi phân,
NXB. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2005.
3. James Stewart, Calculus: Early Transcendentals, Cengage Learning 7th
edition, 2010.

10.

Tóm tắt nội dung học phần (mỗi học phần tóm tắt khoảng 120 từ):
Học phần cung cấp các kiến thức về giới hạn, đạo hàm, vi phân của hàm một
biến số; các phương pháp tìm nguyên hàm và tính tích phân xác định, tích
phân suy rộng, ứng dụng của tích phân vào tích độ dài, diện tích, thể tích; Các
khái niệm cơ cản về chuỗi số, chuỗi hàm, công thức khai triển hàm thành
chuỗi lũy thừa và chuỗi Fourier.

11. Nội dung chi tiết học phần:
Chương 1. Nhập môn giải tích (3 LT; 2 BT)
1.1. Tập hợp
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1.2. Dãy số và giới hạn của dãy số
1.3. Hàm một biến và đồ thị các hàm một biến cơ bản
1.4. Hàm số hợp
1.5. Hàm số ngược và đồ thị của hàm số ngược
Chương 2. Giới hạn và sự liên tục của hàm số một biến (5 LT; 2 BT)
2.1. Giới hạn và các tính chất giới hạn của hàm một biến
2.2. Giới hạn một phía
2.3. Vô cùng bé và vô cùng lớn
2.4. Hàm liên tục, điểm gián đoạn
2.5. Các tính chất của hàm liên tục
Chương 3. Phép tính vi phân của hàm số một biến (8 LT; 4 BT)
3.1. Đạo hàm và vi phân cấp một
3.2. Đạo hàm một phía
3.3. Các định lý về giá trị trung bình
3.4. Đạo hàm cấp cao
3.5. Công thức khai triển Taylo, Maclaurin và ứng dụng
3.6. Quy tắc L’Hospital
Chương 4. Phép tính tích phân của hàm số một biến (8 LT; 4 BT)
4.1. Nguyên hàm và tích phân bất định
4.2. Các phương pháp tính tích phân bất định
4.3. Tích phân xác định, điều kiện khả tích
4.4. Các phương pháp tính tích phân xác định
4.5. Tích phân suy rộng
4.6. Ứng dụng của tích phân
Chương 5. Chuỗi số và chuỗi hàm (6 LT; 3 BT)
5.1. Chuỗi số
5.2. Chuỗi dương, các dấu hiệu hội tụ
5.3. Chuỗi đan dấu, dấu hiệu Leibniz
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5.4. Khái niệm chuỗi hàm, chuỗi luỹ thừa, chuỗi Fourier

Hà Nội, ngày
KT. HIỆU TRƯỞNG

KHOA QUẢN LÝ

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

HỌC PHẦN

tháng

năm 2015

NGƯỜI BIÊN SOẠN

TS. Lê Huy Chuẩn
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ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
17.GIẢI TÍCH 2
(Calculus 1)
1.

Mã học phần: MAT1192

2.

Số tín chỉ: 02

3.

Học phần tiên quyết: MAT1091 (Giải tích 1)

4.

Ngôn ngữ giảng dạy: Tiếng Việt

5.

Giảng viên (họ và tên, chức danh, học vị, đơn vị công tác):
Lê Đình Định, TS, Khoa Toán- Cơ-Tin học
Vũ Đỗ Long, PGS. TS, Khoa Toán- Cơ-Tin học
Đặng Đình Châu, PGS. TS, Khoa Toán- Cơ-Tin học
Đào Văn Dũng, PGS. TS, Khoa Toán- Cơ-Tin học
Trần Thanh Tuấn, TS, Khoa Toán- Cơ-Tin học

6.

Mục tiêu của học phần (kiến thức, kĩ năng, thái độ):
Mục tiêu về kiến thức: Trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản về phép
tính vi phân của hàm nhiều biến; giúp sinh viên hiểu được cách tính tích phân
bội, tích phân đường và mặt. Đồng thời sinh viên cũng được trang bị các
phương pháp giải một số phương trình vi phân cấp1 và cấp 2.
Mục tiêu về kĩ năng: Sinh viên có khả năng làm các bài toán liên quan đến hàm
số nhiều biến, tích phân bội, tích phân đường, tích phân mặt, phương trình vi
phân; biết áp dụng kiến thức đã học vào việc giải quyết các vấn đề khác.
Mục tiêu về thái độ: Sinh viên có tính kiên trì, sáng tạo, có thái độ học tập
chăm chỉ.

7.

Chuẩn đầu ra của học phần (kiến thức, kĩ năng, thái độ):
Về kiến thức: Sau khi hoàn thành học phần, sinh viên nắm vững được:
- Khái niệm cơ bản về giới hạn hàm số nhiều biến số.
- Khái niệm đạo hàm riêng, vi phân toàn phần.
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- Định nghĩa và cách tính tích phân bội, tích phân đường, tích phân mặt.
- Phương pháp giải một số dạng phương trình vi phân.
Về kĩ năng: Sau khi hoàn thành học phần, sinh viên có kĩ năng:
8.

9.

10.

Biết ứng dụng vi phân để tích gần đúng.
Biết ứng dụng đạo hàm riêng tìm cực trị địa phương.
Tính được các tích phân bội, tích phân đường, tích phân mặt cơ bản.
Biết ứng dụng tích phân tính diện tích, thể tích,….
Giải một số dạng phương trình vi phân cơ bản.
Vận dụng các kiến thức thu được vào việc giải quyết các vấn đề khác.
Phương pháp kiểm tra, đánh giá:

Điểm thường xuyên :

20%

Kiểm tra giữa kỳ:

20%

Kiểm tra cuối kỳ:

60%

Tài liệu bắt buộc:
1. Nguyễn Đình Trí, Tạ Văn Đĩnh, Nguyễn Hồ Quỳnh, Toán học cao cấp(Tập
3) - Phép tính giải tích nhiều biến số, NXB. Giáo dục, 2008.
2. Nguyễn Thủy Thanh, Toán cao cấp(Tập 2 và Tập 3) - Phép tính vi phân các
hàm - Phép tính tích phân – Lý thuyết chuỗi - Phương trình vi phân, NXB.
ĐHQG Hà Nội, 2005.
3. James Stewart, Calculus: Early Transcendentals, Cengage Learning 7th
edition, 2010.
Tóm tắt nội dung học phần (mỗi học phần tóm tắt khoảng 120 từ):
Giới thiệu cho sinh viên các khái niệm cơ bản về hàm nhiều biến như giới hạn,
tính liên tục, đạo hàm riêng, vi phân toàn phần, khảo sát cực trị địa phương.
Học phần cũng trình bày định nghĩa tích phân bội cùng với các ứng dụng của
nó trong các bài toán tính diện tích, thể tích, trọng tâm, khối lượng,…; giới
thiệu khái niệm tích phân đường, tích phân mặt, các công thức liên hệ tích
phân bội với tích phân đường, tích phân mặt. Giới thiệu một số phương pháp
giải phương trình vi phân cấp 1 và cấp 2.

11. Nội dung chi tiết học phần:
Chương 1. Hàm nhiều biến (6 LT; 3 BT)
2.6. Các khái niệm cơ bản
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2.7. Giới hạn, tính liên tục của hàm hai biến
2.8. Đạo hàm riêng
2.9. Vi phân toàn phần
2.10. Đạo hàm theo hướng
2.11. Cực trị của hàm nhiều biến

Chương 2. Tích phân bội (6 LT; 3 BT)
2.1. Tích phân hai lớp
2.2. Cách tính tích phân hai lớp
2.3. Tích phân ba lớp
2.4. Cách tính tích phân ba lớp
2.5. Ứng dụng tích phân bội
Chương 3. Tích phân đường, tích phân mặt (4 LT; 2 BT)
3.1. Tích phân đường loại một và loại hai
3.2. Tích phân mặt loại một và loại hai
3.3. Mối quan hệ của các tích phân bội, đường và mặt
Chương 4. Phương trình vi phân (4 LT; 2 BT)
4.1. Khái niệm cơ bản
4.2. Một số phương pháp giải
Hà Nội, ngày
KT. HIỆU TRƯỞNG

KHOA QUẢN LÝ

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

HỌC PHẦN

tháng

năm 2015

NGƯỜI BIÊN SOẠN

TS. Lê Huy Chuẩn

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
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18. XÁC XUẤT THỐNG KÊ
(Probability and Statistics)
1.

Mã học phần: MAT1101

2.

Số tín chỉ: 03

3.

Học phần tiên quyết: MAT1091 (Giải tích 1)

4.

Ngôn ngữ giảng dạy: Tiếng Việt

5.

Giảng viên (họ và tên, chức danh, học vị, đơn vị công tác):
Đặng Hùng Thắng, GS.TSKH, Khoa Toán-Cơ-Tin học, ĐHKHTN
Phan Viết Thư, PGS.TS, Khoa Toán-Cơ-Tin học, ĐHKHTN
Trịnh Quốc Anh, TS, Khoa Toán-Cơ-Tin học, ĐHKHTN
Nguyễn Thịnh, TS, Khoa Toán-Cơ-Tin học, ĐHKHTN
Tạ Công Sơn, TS, Khoa Toán-Cơ-Tin học, ĐHKHTN
Lê Vĩ, TS, Khoa Toán-Cơ-Tin học, ĐHKHTN

6.

Mục tiêu của học phần (kiến thức, kĩ năng, thái độ):
- Sinh viên hiểu được vai trò và ứng dụng của Xác suất thống kê trong các
ngành khoa học khác cũng như trong cuộc sống.
- Sinh viên có khả năng nhận biết các mô hình thống kê đơn giản và ứng dụng
chúng vào các bài toán thuộc chuyên - ngành học của mình.
- Sinh viên sử dụng được ít nhất một phần mềm thống kê: Excel, Minitab, R,
S-plus.
- Sinh viên hình thành tư duy xác suất.
- Sinh viên hình thành phong cách làm việc ghi chép tỉ mỉ, cẩn thận và thái độ
nghiêm túc, khách quan , có cơ sở khoa học trong phân tích/đánh giá các vấn
đề thực tiễn.

7.

Chuẩn đầu ra của học phần (kiến thức, kĩ năng, thái độ):
Về kiến thức
Sinh viên nắm được:
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- Khái niệm về xác suất, các quy tắc tính xác suất và các ứng dụng.
- Khái niệm về đại lượng ngẫu nhiên, các đặc trưng của đại lượng ngẫu nhiên
và một số phân bố thường gặp trong thực tế.
- Các kiến thức cơ bản về lý thuyết mẫu, thống kê mô tả.
- Các vấn đề ước lượng khoảng, kiểm định giả thiết, tương quan và hồi quy.
Về kĩ năng
- Sinh viên có kỹ năng nhận biết các mô hình thống kê đơn giản và ứng dụng
chúng vào các bài toán thuộc chuyên - ngành học của mình.
- Sinh viên biết sử dụng phần mềm để giải các bài toán thống kê.
Về thái độ:
- Sinh viên có tư duy logic xác suất và thái độ phân tích theo khoa học thống
kê.

8.

Phương pháp kiểm tra, đánh giá:
Phần tự học, tự nghiên cứu, bài tập: 20%

9.

Kiểm tra - đánh giá giữa kỳ:

20%

Kiểm tra - đánh giá cuối kỳ:

60%

Tài liệu bắt buộc (tác giả, tên giáo trình, nhà xuất bản, năm xuất bản):
[1] Đặng Hùng Thắng, Mở đầu về lý thuyết xác suất và các ứng dụng, Nhà
Xuất bản Giáo dục, 2009.
[2] Đặng Hùng Thắng, Thống kê và ứng dụng. Nhà Xuất bản Giáo dục, 2008.
[3] Đặng Hùng Thắng, Bài tập xác suất. Nhà Xuất bản Giáo dục, 2009.
[4] Đặng Hùng Thắng, Bài tập thống kê. Nhà Xuất bản Giáo dục, 2008.
[5] Đào Hữu Hồ, Xác suất thống kê – Nhà Xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội,
2008

10.

Tóm tắt nội dung học phần (mỗi học phần tóm tắt khoảng 120 từ):
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Nội dung học phần gồm 2 phần chính: phần Xác suất và phần Thống kê. Phần
xác suất cung cấp cho sinh viên các kiến thức về phép thử ngẫu nhiên, biến cố,
xác suất của biến cố, các phương pháp tính xác suất, đại lượng ngẫu nhiên và
phân phối của nó, các đặc trưng của đại lượng ngẫu nhiên, một số phân phối
thường gặp trong thực tế. Phần thống kê giới thiệu cho sinh viên các bài toán
cơ bản của thống kê và cách giải quyết các bài toán này như bài toán ước
lượng khoảng, bài toán kiểm định giả thiết, bài toán tương quan và hồi quy.
11.

Nội dung chi tiết học phần (trình bày các chương, mục, tiểu mục…):
Chương 1. Biến cố và xác suất của biến cố (5 lý thuyết + 3 bài tập)
1.1. Phép thử ngẫu nhiên và không gian mẫu.
1.2. Biến cố và quan hệ giữa các biến cố.
1.3. Xác suất của biến cố và các quy tắc tính xác suất cơ bản.
1.4. Xác suất có điều kiện.
1.5. Công thức xác suất đầy đủ và công thức Bayes.
1.6. Phép thử lặp và công thức Bernoulli
Bài tập.
Chương 2. Đại lượng ngẫu nhiên rời rạc (4 lý thuyết + 2 bài tập)
2.1. Bảng phân bố xác suất
2.2. Các đặc trưng của đại lượng ngẫu nhiên rời rạc
2.3. Phân bố đồng thời và hệ số tương quan
2.4. Một số phân bố rời rạc thường gặp
Bài tập.
Chương 3. Đại lượng ngẫu nhiên liên tục (4 lý thuyết + 2 bài tập)
3.1. Hàm mật độ và hàm phân bố xác suất
3.2. Các đặc trưng của đại lượng ngẫu nhiên liên tục
3.3 Một số phân phối liên tục thường gặp
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3.4 Luật số lớn và định lý giới hạn trung tâm cho dãy đại lượng ngẫu nhiên
(rời rạc, liên tục) độc lập, cùng phân bố.
Bài tập
Chương 4. Lý thuyết mẫu (2 lý thuyết + 1 bài tập)
4.1. Mẫu số liệu, thống kê mô tả
4.2. Các phương pháp trình bày, biểu diễn mẫu
4.3. Các đặc trưng mẫu
4.4. Phân bố của các đặc trưng mẫu
Hướng dẫn sử dụng phần mềm thống kê để biểu diễn mẫu, tính các đặc trưng
mẫu.
Chương 5. Uớc lượng tham số (2 lý thuyết + 2 bài tập)
5.1. Ước lượng điểm cho kỳ vọng, median, phương sai và xác suất
5.2. Ước lượng khoảng
5.3. Độ chính xác của ước lượng và số quan sát cần thiết
Hướng dẫn sử dụng phần mềm thống kê giải bài toán ước lượng khoảng.
Bài tập
Chương 6. Kiểm định giả thiết (8 lý thuyết + 6 bài tập)
6.1. Kiểm định giả thiết về giá trị trung bình
6.2. Kiểm định giả thiết về tỷ lệ
6.3. Kiểm định giả thiết cho phương sai
6.4. So sánh hai giá trị trung bình
6.5. So sánh hai tỷ lệ
6.6. So sánh hai phương sai
6.7. Tiêu chuẩn phù hợp 2
6.8. Kiểm tra tính độc lập và so sánh nhiều tỷ lệ
6.9. So sánh nhiều giá trị trung bình: Phân tích phương sai một nhân tố.
Hướng dẫn sử dụng phần mềm thống kê để giải các bài toán kiểm định giả
thiết.
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Bài tập
Chương 7. Tương quan và hồi quy tuyến tính đơn (2 lý thuyết + 2 bài tập)
7.1 Tương quan tuyến tính đơn
7.2. Hồi quy tuyến tính đơn
7.3. Một số mô hình phi tuyến có thể tuyến tính hoá.
Hướng dẫn sử dụng phần mềm thống kê trong phân tích tương quan và hồi quy
tuyến tính đơn.
Bài tập

Hà Nội, ngày

KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG

KHOA TOÁN – CƠ –
TIN HỌC

tháng

năm 2015

NGƯỜI BIÊN SOẠN

TS. Trịnh Quốc Anh
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ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
19.CƠ - NHIỆT
(Mechanics - Thermodynamics)
1.

Mã học phần: PHY1100

2.

Số tín chỉ: 3

3.

Học phần tiên quyết: Giải tích 1 (MAT1091)

4.

Ngôn ngữ giảng dạy: Tiếng Việt

5.

Giảng viên (họ và tên, chức danh, học vị, đơn vị công tác):

TT

Họ và tên

Chức danh,

Địa chỉ liên hệ

Điện thoại

học vị
1

Đỗ Thị Kim Anh

TS.

ĐH KHTN

2

Lê Thị Thanh Bình

PGS.TS.

ĐH KHTN

3

Bạch Thành Công

GS.TS.

ĐH KHTN

4

Nguyễn Việt Tuyên

TS.

ĐH KHTN

5

Lê Tuấn Tú

TS.

ĐH KHTN

6

Phạm Nguyên Hải

TS.

ĐH KHTN

7

Phạm Văn Thành

TS.

ĐH KHTN

8

Nguyễn Thùy Trang

TS.

ĐH KHTN

9

Lê Văn Vũ

PGS.TS

ĐH KHTN

6.

0904543849

0912489852

Mục tiêu của học phần (kiến thức, kĩ năng, thái độ):

6.1-Kiến thức:
Trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về Cơ học và Nhiệt động
lực học. Người học nắm được các định luật cơ bản của Cơ học và Nhiệt
động lực học để có thể hiểu, giải thích các hiện tượng liên quan, áp dụng
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trong đời sống cũng như phục vụ học tập, nghiên cứu các học phần khác
của các ngành khoa học tự nhiên, kỹ thuật và công nghệ.
6.2-Kỹ năng
- Người học biết vận dụng lý thuyết để giải các bài tập thuộc chương trình
học phần, có phương pháp tư duy khoa học, xây dựng lại được các thí
nghiệm đơn giản trong lĩnh vực học tập.
- Có khả năng làm việc độc lập, tự học để biết sâu hơn về học phần.
- Biết thuyết trình giải thích những hiện tượng Cơ -Nhiệt thông thường.
6.3-Thái độ:
- Người học rèn luyện được thái độ trung thực, trách nhiệm trong học tập,
thấy được ý nghĩa, sự cần thiết và giá trị khoa học của học phần
7.

Chuẩn đầu ra của học phần (kiến thức, kĩ năng, thái độ):
7a- Kiến thức: Nắm được các định luật cơ bản của cơ học cổ điển về chuyển
động và nguyên nhân gây ra sự biến đổi chuyển động của chất điểm, hệ chất
điểm và vật rắn. Hiểu được và áp dụng được các định luật biến thiên và bảo
toàn động lượng, mô men động lượng và năng lượng trong việc giải thích các
hiện tượng cơ học và tự nhiên. Hiểu và nhận biết được các loại dao động cơ,
sóng cơ cùng các đặc trưng của sóng. Hiểu được thuyết tương đối hẹp của
Einstein và giới hạn của cơ học cổ điển.
Nắm được các khái niệm, phương pháp nhiệt động và các nguyên lý cơ bản
của nhiệt động học. Các điều kiện biến hóa năng lượng từ dạng này sang dạng
khác và những biến đổi đó về mặt định lượng. Hiếu được sự dãn nở vì nhiệt,
sự dẫn nhiệt của vật liệu , nguyên lý hoạt động, hiệu suất của các động cơ
nhiệt, máy lạnh.

7b- Kỹ năng:
- Giải được các bài tập mức độ vừa, trả lời đạt các câu hỏi kiểm tra kiến thức
trong các sách giáo khoa đại học về Cơ-Nhiệt.
- Tự vận dụng được kiến thức học phần vào thực tiễn.

7c- Thái độ:

329

Người họccó thái độ học tập nghiêm túc, tìm tòi, suy nghĩ độc lập, tự học để
đào sâu mở rộng kiến thức.và sẵn sàng làm việc theo nhóm, chia sẻ hiểu biết,
giúp đỡ đồng nghiệp khi cần thiết.
8.

Phương pháp kiểm tra, đánh giá:
+ Kiểm tra giữa kỳ :

25% số điểm

+ Kiểm tra thường xuyên : 15% số điểm
+ Kiểm tra thường xuyên : 60% số điểm

9.

Tài liệu bắt buộc (tác giả, tên giáo trình, nhà xuất bản, năm xuất bản):
9-1. Nguyễn Viết Kính, Bạch Thành Công, Phan Văn Thích, Vật lý học đại
cương Tập 1, NXB ĐHQGHN, 2005.
9-2. Bạch Thành Công, Giáo Trình Cơ học, NXB Giáo dục Việt nam,

2009.
9-3. D. Haliday, R. Resnick and J. Walker, Cơ sở vật lýTập1, 2, 3; Ngô
Quốc Quýnh, Đào Kim Ngọc, Phan Văn Thích, Nguyễn Viết Kính
dịch, NXB Giáo dục, 2001.
9-4. Nguyễn Huy Sinh, Giáo trình Vật lý Cơ-Nhiệt đại cương Tập 1 và Tập
2, NXB Giáo dục Việt nam, 2010.
9-5.Randall D. Knight, Physics with modern physics for scientists andengineers,
Second edition, Pearson & Addison Wesley, 2008.
5-Tóm tắt nội dung học phần (mỗi học phần tóm tắt khoảng 120 từ):
Nội dung học phần gồm 2 phần Cơ học và Nhiệt học
- Phần Cơ học bao gồm những nội dung chủ yếu sau: Động học và các định
luật cơ bản của động lực học chất điểm, hệ chất điểm,vật rắn. Nguyên lý
tương đối Galile.Ba định luật bảo toàn của cơ học: định luật bảo toàn động
lượng, định luật bảo toàn mômen động lượng và định luật bảo toàn năng
lượng. Định luật hấp dẫn vũ trụ và chuyển động của các hành tinh, vệ tinh.
Hai dạng chuyển động cơ bản của vật rắn: chuyển động tịnh tiến và chuyển
động quay. Dao động và sóng cơ. Cuối cùng là giới thiệu về thuyết tương đối
hẹp của Anhxtanh.
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- Phần nhiệt học bao gồm những nội dung chủ yếu sau: Các kiến thức cơ bản
về nhiệt động lực học mà nội dung xoay quanh ba định luật: định luật số
không, định luật số 1 và định luật số hai. Các vấn đề về nhiệt độ, áp suất, các
hiện tượng truyền trên cơ sở thuyết động học phân tử.

6-Nội dung chi tiết học phần (trình bày các chương, mục, tiểu mục…):
Phần 1. CƠ HỌC
(LT/BT/TH:16/9/0)

Chương 1. Mở đầu vật lý học (1/0/0)
1.1. Đối tượng, phương pháp của vật lý học. Quan hệ giữa vật lý học và các
ngành khoa học, kỹ thuật khác
1.2. Đo lường và thứ nguyên của các đại lượng vật lý. Hệ đơn vị quốc tế SI

Chương 2. Động học chất điểm (2/2/0)
2.1.

Chuyển động cơ học, chất điểm, hệ quy chiếu, véc tơ dịch chuyển, phương
trình chuyển động, phương trình quỹ đạo

2.2.

Vận tốc. Gia tốc

2.3.

Một số chuyển động cơ thường gặp: chuyển động của vật bị ném xiên,
chuyển động tròn

Chương 3. Động lực học chất điểm (3/2/0)
3.1. Ba định luật Newton và áp dụng
3.2. Động lượng, xung lượng của lực. Định luật biến thiên và bảo toàn động lượng
3.3. Chuyển động của vật có khối lượng thay đổi (tên lửa)
3.4. Chuyển động trong các hệ quy chiếu phi quán tính. Lực quán tính, lực quán
tính ly tâm, lực Coriolis
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Chương 4. Công và năng lượng (2/2/0)
4.1. Năng lượng, công và công suất
5.2. Động năng. Định lý động năng
4.3. Lực thế. Thế năng. Định lý thế năng
4.4. Cơ năng. Định luật biến thiên và bảo toàn cơ năng
4.5. Va chạm

Chương 5. Chuyển động của vật rắn (3/1/0)
5.1. Hệ chất điểm. Khối tâm. Phương trình chuyển động của khối tâm
5.2. Vật rắn. Chuyển động tịnh tiến của vật rắn
5.3. Phương trình cơ bản của vật rắn quay quanh một trục cố định
5.4. Mômen quán tính của vật rắn. Định luật Steiner - Huygen
5.5. Mômen động lượng. Định luật biến thiên và bảo toàn mô men động lượng
5.6. Động năng của vật rắn quay
Chương 6. Trường hấp dẫn và chuyển động trong trường xuyên tâm (2/1/0)
6.1. Định luật hấp dẫn vũ trụ
6.2. Trường hấp dẫn. Thế năng trong trường hấp dẫn
6.3. Chuyển động trong trường xuyên tâm. Các định luật Kepler
6.4. Các vận tốc vũ trụ cấp một và cấp hai

Chương 7. Cơ sở của thuyết tương đối hẹp (3/1/0)
7.1. Nguyên lý tương đối và phép biến đổi Galileo
7.2. Các tiên đề của thuyết tương đối hẹp
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7.3. Phép biến đổi Lorentz
7.4. Tính tương đối của không gian và thời gian
7.5. Định luật cơ bản của động lực học tương đối tính
7.6. Mối quan hệ giữa khối lượng và năng lượng
Phần 2. NHIỆT HỌC
(LT/BT/TH:14/6/0)
Chương 8. Nhiệt độ (1/0/0)
8.1. Nguyên lý số (0) của nhiệt động lực học
8.2. Các thang nhiệt giai
8.3. Sự nở vì nhiệt của chất rắn và chất lỏng
Chương 9. Nhiệt và nguyên lý thứ nhất của nhiệt động lực học (3/2/0)
9.1. Nhiệt, công và nội năng hệ nhiệt động
9.2. Nhiệt dung của vật chất
9.3. Nguyên lý thứ nhất của nhiệt động lực học
9.4. Áp dụng nguyên lý 1 trong các quá trình của khí lý tưởng
9.5. Các hiện tượng truyền nhiệt
Chương 10. Thuyết động học chất khí (4/2/0)
10.1. Phương trình trạng thái của khí lý tưởng. Chuyển động nhiệt. Quãng đường
tự do trung bình.
10.2. Áp suất và nhiệt độ theo quan điểm của thuyết động học phân tử. Phương
trình cơ bản của thuyết động học phân tử
10.3. Định luật phân bố phân tử theo vận tốc của Maxwell
10.4. Định luật phân bố phân tử theo thế năng của Boltzman
10.5. Sự phân bố đều của năng lượng theo bậc tự do
10.6. Nhiệt dung khí lý tưởng
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10.7. Công trong quá trình đẳng nhiệt, đoạn nhiệt. Phương trình đoạn nhiệt
Chương 11. Các hiện tượng động học trong chất khí (2/0/0)
11.1. Hiện tượng khuếch tán
11.2. Hiện tượng dẫn nhiệt
11.3. Hiện tượng nội ma sát

Chương 12. Entropi và nguyên lý thứ hai của nhiệt động lực học (4/2/0)
12.1. Quá trình thuận nghịch và bất thuận nghịch
12.2. Động cơ nhiệt và máy lạnh. Hai cách phát biểu nguyên lý thứ 2 nhiệt động
lực học theo Thomson và theo Clausius
12.3. Chu trình Carnot
12.4. Định lý Carnot về động cơ nhiệt
12.5. Entropy. Nguyên lý tăng Entropy
12.6. Ý nghĩa của Entropy
Hà Nội, ngày 18 tháng 6
KT. HIỆU TRƯỞNG

KHOA QUẢN LÝ

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

HỌC PHẦN

năm 2015

NGƯỜI BIÊN SOẠN

GS.TS. Bạch Thành Công
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ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
20. ĐIỆN QUANG
(Electromagnetism - Optics)
1. Mã học phần: PHY1103
2. Số tín chỉ: 3
3. Học phần tiên quyết: PHY1100
4. Ngôn ngữ giảng dạy: Tiếng Việt
5. Giảng viên:
TT

Họ và tên

Chức danh, học
vị

Địa chỉ liên hệ

Điện thoại

10

Đỗ Thị Kim Anh

TS.GV

ĐH KHTN

0904543849

11

Ngạc An Bang

TS.GV

ĐH KHTN

0912445352

12

Nguyễn Thế Bình

PGS.TS.GVC

ĐH QGHN

0904229007

13

Đào Kim Chi

GV

ĐH KHTN

14

Trịnh Đình Chiến

PGS.TS.GVC

ĐH KHTN

15

Nguyễn Mậu Chung

TS.GVC

ĐH KHTN

7

Võ Lý Thanh Hà

GV

ĐH KHTN

9

Phạm Nguyên Hải

TS.GV

ĐH KHTN

9

Hoàng Chí Hiếu

TS.GV

ĐH KHTN

10

Bùi Văn Loát

PGS.TS.GVC

ĐH KHTN

11

Võ Thanh Quỳnh

PGS.TS.GVC

ĐH KHTN

12

Phùng Quốc Bảo

PGS. TS.GVC

ĐH KHTN

13

Lưu Tuấn Tài

GS. TS.GVC

ĐH KHTN

0909609718

14

Đỗ Đức Thanh

TS.PGS

ĐH KHTN

0902037545

15

Đặng Thanh Thủy

TS.GV

ĐH KHTN

0912948671
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TT

Họ và tên

Chức danh, học
vị

Địa chỉ liên hệ

16

Phạm Quốc Triệu

PGS.TS.GVC

ĐH KHTN

17

Lê Tuấn Tú

TS.GV

ĐH KHTN

18

Nguyễn Anh Tuấn

TS.GV

ĐH KHTN

19

Bùi Hồng Vân

ThS. GV

ĐH KHTN

20

Nguyễn Tiến Cường

TS.GV

ĐH KHTN

21

Mai Hồng Hạnh

TS.GV

ĐH KHTN

Điện thoại

6. Mục tiêu của học phần (kiến thức, kĩ năng, thái độ):
6.1 Mục tiêu kiến thức:
- Trang bị cho sinh viên nội dung những kiến thức cơ bản nhất về Điện, Từ và
Quang học
- Xây dựng cơ sở lý luận và phương pháp luận đúng đắn để tiếp cận nội dung của
Vật lý hiện đại và các khoa học liên quan khác.
6.2 Mục tiêu kỹ năng:
Phần Điện từ:
-Giúp sinh viên nắm được các hiện tượng cơ bản của điện và từ, các định luật và
việc ứng dụng chúng để: giải các bài tập và làm các bài thực tập tương ứng trong
phòng thí nghiệm; giải quyết những vấn đề thực tế trong hoạt động chuyên môn
sau này.
-Biết vận dụng các kiến thức lý thuyết thu nhận từ học phần để giải thích các hiện
tượng thường gặp trong cuộc sống, trong kỹ thuật. Giải được các bài tập theo nội
dung từng chương của chương trình.
Phần Quang học:
- Nắm vững bản chất, giải thích được các hiện tượng quang học như giao thoa,
nhiễu xạ, phân cực ánh sáng và lượng tử ánh sáng như bức xạ nhiệt, các hiện
tượng quang điện và ứng dụng của chúng.
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- Biết vận dụng kiến thức giải thích được các hiện tượng quang học liên quan trong
thực tiễn học tập, nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ.
6.3 Mục tiêu về thái độ người học:
- Thấy được ý nghĩa, giá trị khoa học của học phần.
- Hiểu biết các hiện tượng về điện, từ và quang học trong thiên nhiên và trong đời
sống thực tiễn.
7. Chuẩn đầu ra của học phần (kiến thức, kĩ năng, thái độ):
- Nắm vững những kiến thức cơ bản nhất về Điện, Từ và Quang học. Có cơ sở lý
luận và phương pháp luận đúng đắn, dễ dàng tiếp cận với Vật lý hiện đại và các
khoa học liên quan khác.
- Biết vận dụng các kiến thức đã học để giải thích được các hiện tượng
Điện,Từ,Quang thường gặp trong cuộc sống, trong kỹ thuật và trong các vấn đề
hoạt động chuyên môn sau này.
- Thấy được ý nghĩa, vị trí, giá trị khoa học của học phần.
8. Phương pháp kiểm tra, đánh giá:
8.1. Mục đích và trọng số kiểm tra - đánh giá
Hình thức

Mục đích kiểm tra

Kiểm tra

Đánh giá khả năng nhớ và tái hiện các
nội dung cơ bản của học phần.

thường xuyên

Trọn
g số
15%

Đánh giá kỹ năng làm việc nhóm, khả
năng trình bày, thuyết trình một vấn đề
lý luận cơ bản.
Kiểm tra
giữa kỳ
(Phần 1)

Đánh giá kỹ năng nghiên cứu độc lập
và kĩ năng trình bày.

25%

Thi kết thúc

Đánh giá trình độ nhận thức và kỹ
năng liên hệ lý luận vớithực tiễn.

60%
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8.2. Tiêu chí đánh giá các loại bài tập và kiểm tra đánh giá
Các tiêu chí đánh giá các loại bài tập này bao gồm:
+ Nắm được nội dung cơ bản của từng chương.
+ Biết vận dụng giải thích các hiện tượng.
+ Khả năng phân biệt, so sánh, liên hệ kiến thức với ứng dụng thực tiễn . Sử
dụng các tài liệu do giảng viên hướng dẫn (có thể sử dụng thêm tài liệu do
người học tự tìm) mở rộng kiến thức.
* Biểu điểm trên cơ sở mức độ đạt 3 tiêu chí:
Điểm
9 –
10

Tiêu chí
- Đạt cả 3 tiêu chí.(mục tiêu A,B,C)

7–8

Đạt 2 tiêu chí đầu.
- Tiêu chí 3: có sử dụng các tài liệu, song chưa đầy đủ, sâu sắc, chưa
có bình luận.

5–6

Đạt tiêu chí 1.
Tiêu chí 2: sức thuyết phục của các luận cứ, luận chứng chưa
thật cao, vấn đề chưa được giải quyết trọn vẹn.
- Tiêu chí 3: còn mắc một vài lỗi nhỏ.

Dưới
5

- Không đạt cả 3 tiêu chí.

8.3. Lịch kiểm tra, lịch thi lần 1, lịch thi lại: Theo quy đinh chung của
phòng Đào tạo
9. Giáo trình bắt buộc (tác giả, tên giáo trình, nhà xuất bản, năm xuất bản):
Phần Điện –Từ :
9.1. Tài liệu bắt buộc
1. D.Halliday, R. Resnick, J.Walker, Cơ sở Vật lý, Tập 4 và 5, Nhà xuất bản Giáo
dục, 1998.
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9.2. Tài liệu tham khảo
2. Tôn Tích Ái. Điện và từ, Nhà xuất bản ĐHQGHN, 2004.
3.R. A. Serway and J. Jewet, Physics for Scientists and Enginneers, Thomson
Brooks /Cole, 6th edition, 2004.
4. Nguyễn Châu và n.n.k. Điện và từ. Nhà xuất bản Bộ GD&ĐT, 1973.
Phần Quang học:
6.1 Tài liệu bắt buộc
1. D.Halliday, R. Resnick, J.Walker, Cơ sở Vật lý, Tập 6, Nhà xuất bản Giáo dục,
1998.
2. Nguyễn Thế Bình, Quang học, Nhà xuất bản ĐHQGHN, 2007.
6.2 Tài liệu tham khảo
3. Eugent Hecht, Optics, 4th edition, International Edition, Adelphi University,
Pearson Education, Inc., publishing as Addison Wesley, 2002.
4. B.E.A.Saleh, M.C. Teich, Fundamentals of Photonics, Wiley Series in Pure and
Applied Optics, New York, 1991.
5. Ngô Quốc Quýnh, Quang học, Nhà xuất bản Đại học và Trung học chuyên
nghiệp 1972.
10. Tóm tắt nội dung học phần (mỗi học phần tóm tắt khoảng 120 từ):
Phần Điện từ:
Học phần Điện và từ ở đây chủ yếu đề cập tới những khái niệm cơ bản về
điện trường trong chân không (chương 1&2), từ trường trong chân không (chương
4) và mối quan hệ nhân quả giữa chúng với nhau tạo thành một trường thống nhất:
trường điện từ được mô tả thông qua hệ phương trình Maxwell (chương 5). Những
kiến thức cơ sở về điện như: điện trường, điện thế, các định luật Coulomb, định
luật Gauss…và về từ như: từ trường, lực Lorentz, các định luật Biot- Savart Laplace, định luật Ampe... được trình bày trong giáo trình cho thấy sự tương đồng
giữa hai phần riêng biệt: điện và từ cũng như giúp học viên hiểu được mối quan hệ
giữa điện trường và từ trường.
Phần Quang học:
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Phần Quang học trình bày những nội dung cơ bản của Quang Vật lý thể hiện
bản chất lưỡng nguyên sóng - hạt của ánh sáng, cụ thể như sau:
Các hiện tượng giao thoa và nhiễu xạ chứng tỏ ánh sáng có tính chất sóng. Hiện
tượng phân cực cho thấy sóng ánh sáng là sóng ngang.
Trên cơ sở lý thuyết lượng tử năng lượng của Planck, Einstein đưa ra giả thuyết
lượng tử ánh sáng (photon). Sự giải thích hiệu ứng quang điện và hiệu ứng
Compton dựa trên giả thuyết lượng tử ánh sáng (photon) cho thấy bản chất hạt của
ánh sáng.
11. Nội dung chi tiết học phần (trình bày các chương, mục, tiểu mục…):
Phần Điện –Từ
Nội dung 1:
Chương 1: Điện tích và điện trường (3 giờ lý thuyết; 2 giờ bài tập)
1.1. Điện tích, định luật Coulomb.
1.1.1: Điện tích
1.1.2: Chất dẫn điện và chất cách điện
1.1.3: Định luật Coulomb
1.2. Điện trường, cường độ điện trường.
1.2.1: Điện trường và cường độ điện trường
1.2.2: Đường sức điện trường
1.2.3: Điện trường của một điện tích điểm
1.2.4: Điện trường của một lưỡng cực điện
1.3. Định luật Gauss.
1.3.1: Thông lượng của điện trường
1.3.2: Định luật Gauss
1.3.3: Định luật Gauss và định luật Coulomb (một ví dụ so sánh)
1.4. Ứng dụng định luật Gauss để tính điện trường trong trường hợp có đối
xứng.
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1.5. Bài tập*
Nội dung 2:
Chương 2: Điện thế(3 giờ lý thuyết; 1 giờ bài tập)
2.1. Điện thế, hiệu điện thế.
2.1.1: Điện thế và hiệu điện thế
2.1.2: Mặt đẳng thế
2.1.3: Tính điện thế từ điện trường
2.1.4: Thế do một điện tích điểm gây ra, một nhóm điện tích điểm gây ra.
2.1.5: Thế do một lưỡng cực điện gây ra
2.2. Tụ điện, ghép tụ điện.
2.2.1: Tụ điện, công thức tính điện dung tụ phẳng, tụ trụ, tụ cầu.
2.2.2: Ghép tụ điện và các công thức tính.
2.3. Năng lượng điện trường.
2.3.1: Tích trữ năng lượng trong một điện trường.
2.3.2: Mật độ năng lượng điện trường.
2.4. Bài tập*
Nội dung 3:
Chương 3: Dòng điện

(2 giờ lý thuyết; 1 giờ bài tập)

3.1. Mật độ dòng điện, điện trở.
3.2. Dạng vi mô của định luật Ohm
3.3. Năng lượng và công suất trong các mạch điện.
3.4. Bài tập
Nội dung 4:
Chương 4: Từ trường (3 giờ lý thuyết; 3 giờ bài tập)
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4.1. Định nghĩa cảm ứng từ B trên cơ sở lực Lorentz
4.2. Lực từ tác dụng lên một dây dẫn có dòng điện chạy qua.
4.3 Cách tính từ trường.
4.3.1: Định luật Biot - Savart – Laplace.
4.3.2: Từ trường của một dây dẫn thẳng và dài.
4.4. Định luật Ampe
4.5. Bài tập*
Nội dung 5:
Chương 5:Cảm ứng điện từ(3 giờ lý thuyết; 2 giờ bài tập)
5.1. Định luật cảm ứng điện từ Faraday.
5.1.1: Định luật cảm ứng của Faraday
5.1.2: Định luật Lenz
5.2. Hiện tượng tự cảm, hiện tượng hỗ cảm.
5.3. Năng lượng trong từ trường.
5.3.1: Năng lượng tồn trữ trong từ trường.
5.3.2: Mật độ năng lượng của từ trường.
5.3.3: Hệ phương trình Maxwell (giới thiệu)
5.4. Bài tập*

Phần Quang học:
Nội dung 6:
Chương 6: Giao thoa ánh sáng (4 giờ lý thuyết; 2 giờ bài tập)
6.1 Hiện tượng giao thoa - Thí nghiệm Young.
6.2 Cường độ ánh sáng trong giao thoa với hai khe.
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6.3. Giao thoa bản mỏng.
6.3.1 Bản mỏng song song và vân đồng độ nghiêng.
6.3.2 Bản mỏng có độ dày thay đổi và vân đồng độ dày.
Bản dạng nêm – Vân Newton..
6.4 Giao thoa kế Michelson.
6.5. Bài tập*
Nội dung 7
Chương 7: Nhiễu xạ ánh sáng(4 giờ lý thuyết; 2 giờ bài tập)
7.1. Hiện tượng nhiễu xạ - Nguyên lý Huygens-Fresnel.
7.2. Nhiễu xạ Fresnel. Chấm sáng Fresnel.
7.3. Nhiễu xạ Fraunhofer qua một khe.
7.4. Nhiễu xạ Fraunhofer qua một lỗ tròn.
7.5. Nhiễu xạ Fraunhofer qua 2 khe.
7.6. Nhiễu xạ qua nhiều khe - Cách tử nhiễu xạ phẳng.
7.7. Nhiễu xạ tia X.
7.8. Bài tập*
Nội dung 8
Chương 8: Phân cực ánh sáng(3 giờ lý thuyết; 1 giờ bài tập)
8.1. Hiện tượng phân cực ánh sáng.
Ánh sáng tự nhiên – Ánh sáng phân cực thẳng
8.2. Định luật Malus.
8.3. Phân cực do phản xạ - Định luật Brewster.
8.4. Phân cực do lưỡng chiết. Kính phân cực Nicol.
8.5 Phân loại ánh sáng phân cực.
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8.5.1 Phân cực thẳng.
8.5.2 Phân cực tròn.
8.5.3 Phân cực ellip.
8.6. Bài tập*
Nội dung 9
Chương 9: Tính chất lượng tử của ánh sáng(4 giờ lý thuyết; 1 giờ bài tập)
9.1 Bức xạ nhiệt - Các định luật về bức xạ nhiệt.
9.2. Định luật bức xạ của Planck – Sự lượng tử hóa năng lượng.
9.3. Giả thuyết lượng tử ánh sáng của Einstein.
9.4. Hiệu ứng quang điện.
9.5. Hiệu ứng Compton.
9.6. Bài tập*
Hà Nội, ngày
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NGƯỜI BIÊN SOẠN

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
21. HÓA HỌC ĐẠI CƯƠNG
(General chemistry)
1.

Mã học phần: CHE1080

2.

Số tín chỉ: 3

3.

Học phần tiên quyết: Không

4.

Ngôn ngữ giảng dạy: Tiếng Việt

5.

Giảng viên (họ và tên, chức danh, học vị, đơn vị công tác):
1. Trịnh Ngọc Châu, PGS. TS., Khoa Hóa học – ĐHKHTN – ĐHQGHN
2. Triệu Thị Nguyệt, GS. TS., Khoa Hóa học – ĐHKHTN – ĐHQGHN
3. Nguyễn Hùng Huy, PGS. TS., Khoa Hóa học – ĐHKHTN – ĐHQGHN
4. Nguyễn Minh Hải, TS., Khoa Hóa học – ĐHKHTN – ĐHQGHN
5. Phạm Anh Sơn, TS., Khoa Hóa học – ĐHKHTN – ĐHQGHN
6. Hoàng Thị Hương Huế, TS., Khoa Hóa học – ĐHKHTN – ĐHQGHN
7. Nguyễn Tiến Thảo, PGS. TS., Khoa Hóa học – ĐHKHTN – ĐHQGHN
8. Nguyễn Thanh Bình, PGS. TS., Khoa Hóa học – ĐHKHTN – ĐHQGHN
9. Nguyễn Minh Ngọc, TS., Khoa Hóa học – ĐHKHTN – ĐHQGHN
10. Phạm Quang Trung, TS., Khoa Hóa học – ĐHKHTN – ĐHQGHN
11. Vũ Ngọc Duy, TS., Khoa Hóa học – ĐHKHTN – ĐHQGHN
12. Nguyễn Hữu Thọ, TS., Khoa Hóa học – ĐHKHTN – ĐHQGHN
13. Vũ Việt Cường, TS., Khoa Hóa học – ĐHKHTN – ĐHQGHN

6.

Mục tiêu của học phần (kiến thức, kĩ năng, thái độ):

a. Mục tiêu về kiến thức
Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về: nguyên tử, cấu tạo phân
tử và liên kết hoá học theo quan điểm của cơ học lượng tử; các khái niệm và quy
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luật cơ bản trong các lĩnh vực: nhiệt động hóa học, cân bằng hóa học, động hóa
học, điện hóa học và dung dịch của các chất điện ly.
Cung cấp cho người học những kiến thức cơ sở đầu tiên về hóa học để có
thể học tập và nghiên cứu các học phần khác của các ngành khoa học tự nhiên, kỹ
thuật và công nghệ.
b. Mục tiêu về kỹ năng
Vận dụng lý thuyết để giải các bài tập thuộc chương trình học phần.
Góp phần rèn luyện phương pháp tư duy khoa học, tư duy logic, phương
pháp nghiên cứu thực nghiệm, tác phong khoa học cho người làm công tác nghiên
cứu và giảng dạy hóa học trong tương lai.
Góp phần xây dựng thế giới quan khoa học duy vật biện chứng cho người
học.
c. Mục tiêu về thái độ
Người học thấy được ý nghĩa, sự cần thiết và giá trị khoa học của học phần,
qua đó có thái độ học tập nghiêm túc, tìm tòi, vận dụng các kiến thức học phần vào
thực tế đời sống.
7.

Chuẩn đầu ra của học phần (kiến thức, kĩ năng, thái độ):

a. Kiến thức: Sinh viên cần nắm vững cơ sở lý thuyết về nguyên tử, cấu tạo phân
tử, liên kết hóa học theo quan điểm của cơ học lượng tử; các khái niệm và quy luật
cơ bản trong các lĩnh vực: nhiệt động hóa học, cân bằng hóa học, động hóa học,
điện hóa học và dung dịch của các chất điện ly.
b. Kĩ năng: Sinh viên biết vận dụng khối kiến thức cơ bản này vào các học phần
tiếp theo và công việc nghiên cứu khoa học. Sinh viên cần có khả năng phân biệt,
so sánh, liên hệ kiến thức với ứng dụng thực tiễn. Sử dụng các tài liệu do giảng
viên hướng dẫn (có thể sử dụng thêm tài liệu do người học tự tìm) mở rộng kiến
thức.
c. Thái độ: Sinh viên cần tôn trọng các giá trị khoa học và quan hệ cá nhân, tính
trung thực trong thực nghiệm và giải quyết vấn đề, tôn trọng các giá trị đạo đức xã
hội.
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8.

Phương pháp kiểm tra, đánh giá:
Hình thức

Phương pháp

Mục đích

Kiểm tra việc chuẩn Đánh giá khả năng
bị bài ở nhà: lí thuyết, nhớ, hiểu và kỹ năng
bài tập.
giải bài tập của từng
Kiểm tra đánh giá
nội dung các chương
Kết quả giải bài tập
riêng lẻ.
thường xuyên
trên lớp.

Trọng số

20%

Kết quả kiểm tra 15
phút trên lớp

Kiểm tra giữa kỳ

Kiểm tra viết 1 tiết Đánh giá khả năng
theo nội dung của giải các bài tập có liên
quan tới nhiều nội
học phần
dung trong một số
chương
Đánh giá khả năng
hiểu, nhớ và vận dụng
lí thuyết để giải thích
các vấn đề trong tự
nhiên.

Thi kết thúc học
phần
Làm bài thi viết 90
phút
Giải các các bài tập
tổng hợp của các phần
I và phần II
Tổng
9.

20%

60%

100%

Giáo trình bắt buộc (tác giả, tên giáo trình, nhà xuất bản, năm xuất bản):
-

Phạm Văn Nhiêu. Hóa đại cương (Phần cấu tạo chất), NXB Đại học Quốc
gia Hà Nội, 2003.

-

Lâm Ngọc Thiềm, Bùi Duy Cam. Hóa Đại Cương, NXB Đại học Quốc gia
Hà Nội, 2007.

-

Vũ Đăng Độ, Trịnh Ngọc Châu, Nguyễn Văn Nội, Bài tập cơ sở lí thuyết
các quá trình hóa học, NXB Giáo dục, tái bản lần thứ 4, Hà Nội, 2010.
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10.

Tóm tắt nội dung học phần (mỗi học phần tóm tắt khoảng 120 từ):
Học phần gồm 2 phần: Cấu tạo chất và Cơ sở lý thuyết các quá trình hóa

học.
Phần cấu tạo chất bao gồm những nội dung chủ yếu sau: cấu tạo nguyên tử,
phân tử và liên kết hoá học theo các quan điểm hiện đại: cơ sở của cơ học lượng
tử, phương pháp liên kết hoá trị (phương pháp VB) và phương pháp obitan phân tử
(phương pháp MO). Cấu tạo của các phức chất, các loại tinh thể (ion, nguyên tử,
phân tử, kim loại) và một số trạng thái tập hợp.
Phần cơ sở lý thuyết các quá trình hóa học gồm các nội dung chủ yếu sau:
Xác định biến thiên của các hàm nhiệt độngnội năng, entanpi, entropi và thế đẳng
nhiệt đẳng áp trong các quá trình hóa học từ đó biết được điều kiện, chiều hướng
xảy ra của các quá trình hóa học, điều kiện cân bằng của hệ hóa học, các hằng số
cân bằng theo áp suất và nồng độ, các yếu tố ảnh hưởng tới cân bằng hóa học, cân
bằng ion trong dung dịch của các chất điện ly, cân bằng trong hệ oxi hóa khử, pin
ganvanic, điện phân, tốc độ phản ứng và các yếu tố ảnh hưởng tới tốc độ phản ứng
hóa học.
11.

Nội dung chi tiết học phần (trình bày các chương, mục, tiểu mục…):

PHẦN I : CẤU TẠO CHẤT
1. Chương 1. Cấu tạo nguyên tử
1.1. Một số khái niệm và định luật cơ bản của hóa học
1.1. Nguyên tử. Thành phần, cấu trúc của nguyên tử
1.2. Hệ thức liên hệ giữa khối lượng và năng lượng, giữa khối lượng và vận
tốc chuyển động
1.3. Thuyết lượng tử Planck
1.3.1. Bức xạ điện từ. Đại cương về quang phổ
1.3.2. Thuyết lượng tử Planck
1.4. Đại cương về cơ học lượng tử
1.4.1. Sóng vật chất de Broglie
1.4.2. Hệ thức bất định Heisenberg
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1.5. Nguyên tử hidro và những ion giống hidro
1.5.1. Phương trình Schroedinger cho bài toán hidro
1..5.2. Nghiệm và kết quả của bài toán hidro.
1.5.3. Các mức năng lượng và quang phổ phát xạ của nguyên tử hidro
1.5.4. Những ion giống hidro
1.5.5. Spin của electron. Orbital toàn phần
1.6. Nguyên tử nhiều electron.
1.6.1. Các Orbital nguyên tử và giản đồ năng lượng của các electron
1.6.2. Cấu tạo electron của nguyên tử các nguyên tố trong hệ thống tuần
hoàn (theo chu kỳ và theo nhóm).
2. Chương 2. Cấu tạo phân tử và liên kết hóa học
2.1. Khái quát về phân tử và liên kết hoá học
2.2. Khái quát về các loại liên kết: ion, cộng hóa trị, liên kết kim loại, tương
tác Van de Walls, liên kết hidro
2.3. Phương pháp liên kết cộng hóa trị (phương pháp VB)
2.3.1. Luận điểm cơ bản của phương pháp VB
2.3.2. Bài toán H2 của Hettler- London
2.3.3. Phương pháp VB và sự giải thích các vấn đề về liên kết
2.3.4. Các loại liên kết Xichma (), Pi()
2.3.5. Sự lai hoá các obitan nguyên tử. Các dạng lai hóa sp, sp2, sp3
2.4. Phương pháp Orbital phân tử (phương pháp MO)
2.4.1. Luận điểm cơ bản của phương pháp MO
2.4.2. Phương pháp MO và ion phân tử H 2
2.4.3. Phương pháp MO và phân tử hai nguyên tử đồng hạch (A2)
2.4.4. Phương pháp MO và phân tử hai nguyên tử dị hạch (AB)
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2.4.5. Phương pháp MO-Huckel và hệ electron 
2.4.6. Liên kết trong phức chất
3. Chương 3. Các trạng thái tập hợp của chất
3.1. Mở đầu
3.2 Tinh thể
3.2.1. Đại cương về tinh thể
3.2.2. Tinh thể ion
3.2.3. Tinh thể kim loại
3.2.3. Tinh thể nguyên tử
3.2.3. Tinh thể phân tử
3.3. Chất rắn vô định hình
3.4. Chất lỏng

PHẦN II. CƠ SỞ LÝ THUYẾT CÁC QUÁ TRÌNH HÓA HỌC
4. Chương 4. Nhiệt động học hóa học
4.1. Mở đầu
4.2. Nguyên lý I của nhiệt động học. Định luật bảo toàn năng lượng
4.2.1. Nội năng. Entanpi
4.2.2. Hiệu ứng nhiệt của phản ứng hoá học. Định luật Hees
4.2.3. Tính hiệu ứng nhiệt theo sinh nhiệt và thiêu nhiệt của chất
4.3. Nguyên lý II của nhiệt động học
4.3.1. Entropi và ý nghĩa vật lí của nó
4.3.2. Tính biến thiên entropi của quá trình hóa học, quá trình chuyển pha
4.4. Thế đẳng áp-đẳng nhiệt và chiều hướng diễn biến của các quá trình hoá
học
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5. Chương 5. Cân bằng hóa học
5.1. Khái niệm về trạng thái cân bằng hoá học
5.2. Hằng số cân bằng Kp, Kc. Định luật tác dụng khối lượng. Mối liên hệ
giữa hằng số can bằng vàG0pư. Sự phụ thuộc của hằng số cân bằng vào
nhiệt độ - Hệ thức Van’t Hoff.
5.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến trạng thái cân bằng. Sự chuyển dịch cân
bằng, nguyênlý le Chatelier.
6. Chương 6. Động hóa học
6.1. Định nghĩa tốc độ phản ứng hoá học.
6.2. Các yếu tố ảnh hưởng tới tốc độ phản ứng
6.2.1. Ảnh hưởng của nồng độ đến tốc độ phản ứng. Hằng số tốc độ phản
ứng. Bậc phản ứng, phân tử số của phản ứng.
6.2.2. Ảnh hưởng của nhiệt độ đến tốc độ phản ứng. Khái niệm về năng
lượng hoạt động hoá của phản ứng.
6.2.3. Ảnh hưởng của chất xúc tác đến tốc độ phản ứng. Cơ chế của các quá
trình xúc tác đồng thể và dị thể
6.3. Phương trình động học của phản ứng bậc một. Thời gian nửa phản ứng

7. Chương 7. Dung dịch
7.1. Các khái niệm: dung dịch, dung môi, chất tan, độ tan, dung dịch bão
hoà, các cách biểu diễn nồng độ dung dịch.
7.2. Sự điện li của các axit, bazơ và muối. Độ điện li, hằng số điện li.
7.3. Sự điện li của nước. Tích số ion của nước. Khái niệm về pH
7.4. Thuyết Bronsted về axit và bazơ. Khái niệm cặp axit-bazơ liên hợp
7.5. Tính pH của một số dung dịch axit, bazơ, muối
7.6. Hệ đệm
7.7. Chất chỉ thị màu axit - bazơ
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7.8. Cân bằng trong dung dịch của các chất điện li ít tan. Tích số tan
7.9. Cân bằng tạo phức trong dung dịch. Hằng số bền, hằng số không bền
của phức chất
7.10. Khái quát về dung dịch keo
8. Chương 8: Phản ứng oxi hóa khử. Điện hóa học
8.1. Phản ứng oxi hóa-khử: khái niệm phản ứng oxi hoá-khử, phương trình
nửa phản ứng, cặp oxi hóa-khử, số oxi- hoá. Cân bằng phản ứng oxi hóakhử
8.2. Pin Ganvani: cấu tạo và hoạt động của một pin kim loại đơn giản:kí
hiệu pin, sức điện động của pin, quan hệ giữa sức điện động và biến thiên
thế đẳng áp của phản ứng xảy ra trong pin
8.3. Các loại điện cực. Thế điện cực tiêu chuẩn và cách xác định. Phương
trình Nernst. Pin nồng độ.
8.4. Chiều và hằng số cân bằng của phản ứng oxi hoá - khử
8.5. Sự điện phân. Các định luật Faraday.

Hà Nội, ngày
KT. HIỆU TRƯỞNG

KHOA QUẢN LÝ

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

HỌC PHẦN
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tháng

năm 2015

NGƯỜI BIÊN SOẠN

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
22. THỰC HÀNH VẬT LÝ ĐẠI CƯƠNG
(General Physics Practice)
1.

Mã học phần: PHY1104

2.

Số tín chỉ: 2

3.

Học phần tiên quyết: Cơ-Nhiệt (PHY1100), Điên-Quang (PHY1103)

4.

Ngôn ngữ giảng dạy: Tiếng Việt

5.

Giảng viên (họ và tên, chức danh, học vị, đơn vị công tác):

TT

Họ và tên

Chức danh,
học vị

Địa chỉ liên hệ

Điện thoại

01

Lê Thị Thanh Bình

PGS.TS

Khoa Vật lý,
ĐHKHTN

043858734
4

02

Ngạc An Bang

GV.TS

Khoa Vật lý,
ĐHKHTN

043858734
4

03

Trịnh Thị Loan

GV.TS

Khoa Vật lý,
ĐHKHTN

043858734
4

04

Nguyễn Từ Niệm

NCV.NCS

Khoa Vật lý,
ĐHKHTN

043858734
4

05

Trần Thị Ngọc Anh

NCV.HV

Khoa Vật lý,
ĐHKHTN

043858734
4

06

Sái Công Doanh

NCV.NCS

Khoa Vật lý,
ĐHKHTN

043858734
4

07

Vương Văn Hiệp

NCV.ThS

Khoa Vật lý,
ĐHKHTN

043858734
4

08

Nguyễn Việt Tuyên

GV.TS

Khoa Vật lý,
ĐHKHTN

043858734
4
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09

Nguyễn Quang Hòa

NCV.NCS

Khoa Vật lý,
ĐHKHTN

043858171
7

10

Trần Hải Đức

GV.TS

Khoa Vật lý,
ĐHKHTN

043858528
1

11

Nguyễn Minh Hiếu

NCV.NCS

Trung tâm Nano và
Năng lượng,
ĐHKHTN

043540613
6

12

Lê Tuấn Anh

GV.ThS

Khoa Vật lý,
ĐHKHTN

043558398
0

13

Đồng Văn Thanh

GV.ThS

Khoa Vật lý,
ĐHKHTN

043558398
0

14

Bùi Hồng Vân

GV.NGV

Khoa Vật lý,
ĐHKHTN

043558043
4

15

Nguyễn Thu Hường

NCV.ThS

Khoa Vật lý,
ĐHKHTN

043558398
0

16

Trần Thế Anh

NCV.ThS

Khoa Vật lý,
ĐHKHTN

043558398
0

17

Lê Thị Hải Yến

GV.TS

Khoa Vật lý,
ĐHKHTN

043858279
7

6.

Mục tiêu của học phần (kiến thức, kĩ năng, thái độ):
Kiến thức:Vật lý học là ngành khoa học thực nghiệm, sinh viên không
những cần nắm vững về lý thuyết mà cần phải được quan sát và hiểu được các hiện
tượng vật lý xảy ra trong thực tế. Môn Thực hành Vật lý Đại cương nhằm giúp cho
sinh viên thực hành một số các thí nghiệm đã được lý thuyết chứng minh, kiểm
nghiệm lại lý thuyết của các môn: Cơ học, Nhiệt học, Điện từ và Quang học. Học
phần cũng giúp cho sinh viên có cơ hội được quan sát, phân tích và qua đó hiểu
sâu sắc thêm về một số các hiện tượng vật lý về cơ, nhiệt, điện, quang trong tự
nhiên.
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Trong quá trình thực hành, sinh viên được trang bị một số kiến thức về các
phương pháp đo, nguyên lý hoạt động, cấu tạo, vận hành của một số thiết bị và hệ
đo cơ bản.
Kỹ Năng:Môn Thực hành Vật lý Đại cương nhằm rèn luyện cho sinh viên
một kỹ năng làm việc khoa học, chính xác, tư duy thực nghiệm, giúp cho sinh viên
biết gắn lý thuyết đã được học với thực tế thực nghiệm, đáp ứng được nhu cầu
công việc trong xã hội hiện đại.
Học phần cũng nhằm đào tạo phương pháp nghiên cứu thực nghiệm, khả
năng phân tích và giải quyết vấn đề, rèn luyện kỹ năng thực hành và xử lý số liệu
thực nghiệm cho sinh viên. Bên cạnh đó, việc thực hành theo nhóm gồm từ 2 đến 3
sinh viên cũng tăng cường và rèn luyện khả năng phối hợp làm việc theo nhóm.
Kỹ năng làm việc theo nhóm là một kỹ năng hiện đại mà sinh viên cần phải được
trang bị trước khi ra trường.
Thái độ: Học phần nhằm khuyến khích động viên sinh viên nghiên cứu về
vật lý nói riêng cũng như khoa học thực nghiệm nói chung. Các giờ thực hành thí
nghiệm cũng rèn luyện cho sinh viên đức tính nghiêm túc, tôn trọng kỷ luật và các
nội quy an toàn trong Phòng Thí nghiệm.
7.

Chuẩn đầu ra của học phần (kiến thức, kĩ năng, thái độ):

Đạt được mục tiêu của học phần như được đưa ra trong mục 6.
8.

Phương pháp kiểm tra, đánh giá:

Đánh giá sinh viên về kiến thức, khả năng thực hành, ý thức trong từng buổi thực
hành.
Thi vấn đáp vào cuối kỳ.
9.
Giáo trình bắt buộc (tác giả, tên giáo trình, nhà xuất bản, năm xuất bản):
[1]. Lê Khắc Bình, Nguyễn Ngọc Long, Thực tập Vật lý Đại cương, Trường Đại
học Tổng hợp Hà Nội, Năm 1990 (cho sinh viên Khoa Vật lý).
[2]. Lê Thị Thanh Bình (Chủ biên), Nguyễn Ngọc Long, Thực tập Vật lý Đại
cương phần Cơ - Nhiệt, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội, Năm 2007.
[3]. Lê Thị Thanh Bình (Chủ biên), Lê Khắc Bình, Thực tập Vật lý Đại cương
phần Điện - Từ, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội, Năm 2007.
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[4]. Nguyễn Thị Thục Hiền (Chủ biên), Thực tập Vật lý Đại cương phần Quang,
Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội, Năm 2007
[5]. Bộ môn Vật lý Đại cương, Thực tập Vật lý Đại cương (Tài liệu lưu hành nội
bộ)
10.

Tóm tắt nội dung học phần (mỗi học phần tóm tắt khoảng 120 từ):

Môn Thực hành Vật lý Đại cương bao gồm 10 bài thực hành liên quan đến những
kiến thức cơ bản nhất về các hiện tượng cơ, nhiệt, điện, quang như: hiện tượng
sóng đứng, hiện tượng va chạm, biến đổi điện năng thành nhiệt năng, hiện tượng
cảm ứng điện từ hiện tượng nhiễu xạ ánh sáng, hiện tượng nhiễu xạ, giao thoa và
phân cực ánh sáng … Bên cạnh đó, sinh viên cũng thực hành nghiên cứu chuyển
động quay vật rắn (hệ chất điểm, đĩa tròn, nghiệm lại định luật Steiner-Huyghen ),
sự truyền sóng âm trong không khí, động cơ nhiệt, máy phát âm tần, các dụng cụ
đo như: pan me, thước kẹp am pe kế, vôn kế, máy đếm thời gian …
11. Nội dung chi tiết học phần (trình bày các chương, mục, tiểu mục…): Sinh
viên làm thực hành 10 trong 12 bài thực hành sau (không kể bài mở đầu)
Bài mở đầu: Sơ lược về lý thuyết phép đo và sai số
1. Định nghĩa phép đo và sai số
2. Phương pháp xác định sai số của các phép đo trực tiếp
3. Phương pháp xác định sai số của các phép đo gián tiếp
4. Cách viết kết quả
5. Phương pháp biểu diễn kết qủa bằng đồ thị
BÀI 1: KHẢO SÁT HIỆN TƯỢNG VA CHẠM
1. Mục đích
 Khảo sát và phân biệt hiện tượng va chạm đàn hồi và va chạm mềm của hệ
hai vật chuyển động trên một đường thẳng.
 Kiểm nghiệm lại các định luật bảo toàn động lượng và động năng trong quá
trình va chạm của hệ vật.
2. Lý thuyết
3. Dụng cụ thí nghiệm
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Số TT

Tên dụng cụ

Số lượng

1

Ray kim loại

1

2

Máy bơm khí

1

3

Bộ điều khiển tốc độ máy bơm

1

4

Xe trượt, m = 0,1 kg

2

5

Cổng quang điện

2

6

Các gia trọng, m = 0,1 kg

4

7

Lò xo lá

2

8

Ống gắn đầu kim và ống giữ đầu kim

2

9

Các thanh chắn sáng, d = 5 mm

4

10

Các mặt phẳng tạo va chạm

2

11

Sensor CASSY

1

12

Phần mềm CASSY Lab2

1

4. Thực hành
 Chuẩn bị hệ đo
 Khảo sát va chạm đàn hồi
 Khảo sát va chạm mềm.
5. Xử lý số liệu
 Phân biệt va chạm đàn hồi và va chạm mềm.
 Định luật bảo toàn động lượng có được nghiệm đúng trong các thí
nghiệm không? Vì sao?
 Định luật bảo toàn năng lượng có được nghiệm đúng trong các va
chạm đàn hồi không? Vì sao? Khối lượng của xe gây ảnh hưởng như
thế nào đến sự tiêu hao năng lượng trong quá trình va chạm đàn hồi?
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 Từ công thức (10) tính độ suy hao năng lượng trong va chạm mềm
cho các trường hợp khối lượng m1= m2, m1= 2 m2 và m2= 2 m1. Các
kết quả thu được trong thí nghiệm và các kết quả tính toán tương ứng
có phù hợp với nhau không? Vì sao?
Bài 2: HIỆN TƯỢNG CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ
1. Mục đích
- Khảo sát hiện tượng cảm ứng điện từ.
- Khảo sát sự phụ thuộc của suất điện động cảm ứng U xuất hiện trong cuộn
cảm đặt trong từ trường B vào:
 Tiết diện cuộn cảm A


Số vòng dây N1



Biến thiên của cảm ứng từ B theo thời gian (thông qua biến thiên của
dòng điện qua cuộn solenoid theo thời gian dI/dt)
2. Lý thuyết
3.Dụng cụ thí nghiệm
STT Tên dụng cụ

Số lượng

1

Bộ giao diện đo Sensor-CASSY

01

2

Bộ giao diện cấp nguồn Power-CASSY

01

3

CASSY Lab 2 (chương trình trên máy tính)

01

4

Hộp đo điện áp cỡ μV: μV box

01

5

Cuộn Solenoid, d = 120 mm, lõi không khí

01

6

Giá đỡ

01

7

Bộ 03 cuộn dây cảm ứng N1, với ba tiết diện khác nhau

01

8

Dây nối, 100 cm, đỏ

02

9

Dây nối, 100 cm, xanh

02

10

Máy tính với hệ điều hành Windows XP/Vista/7

02
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4. Thực hành
 Lắp đặt thí nghiệm
 Các bước thực hành
5. Xử lý số liệu
-

Vẽ và nghiệm lại sự biến đổi của U(t) theo I(t). Sự biến đổi này có phù hợp
với lý thuyết không? Giải thích.
Vẽ lại các đồ thị mô tả sự phụ thuộc của U theo tiết diện A, số vòng dây của
cuộn N1 và dI/dt tương ứng. Nhận xét và biện luận các kết quả nhận được.
So sánh các giá thị của các hệ số góc thực nghiệm và hệ số góc tính toán
tương ứng.

BÀI 3: KHẢO SÁT SỰ BIẾN ĐỔI ĐIỆN NĂNG THÀNH NHIỆT NĂNG
1. Mục đích
 Khảo sát quá trình biến đổi năng lượng điện thành năng lượng nhiệt.
 Xác định hệ số biến đổi điện năng thành nhiệt năng.
2. Lý thuyết
3. Dụng cụ thí nghiệm
STT Tên dụng cụ

Số
lượng

1

Nhiệt lượng kế (nhôm lớn, nhôm nhỏ,
đồng)

03

2

Máy biến áp

01

3

Máy đo năng lượng và công suất

01

4

Cassy di động

01

5

Cảm biến nhiệt độ NiCr-Ni

01

4. Thực hành
 Chuẩn bị nhiệt lượng kế và cảm biến nhiệt độ
 Mắc mạch điện
 Đo sự phụ thuộc nhiệt độ của hệ vào năng lượng điện cung cấp cho hệ
5. Xử lý số liệu
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 Xác định năng lượng nhiệt theo công thức (3) đối với từng nhiệt lượng kế ở
từng nhiệt độ và điền vào các bảng số liệu tương ứng.
 Vẽ đồ thị mô tả sự phụ thuộc của năng lượng nhiệt vào năng lượng điện của
từng nhiệt lượng kế. Xác định hệ số góc của đồ thị, nhận xét và biện luận
kết quả nhận được.
 Hệ số biến đổi từ năng lượng điện thành năng lượng nhiệt có phụ thuộc vào
khối lượng hoặc vật liệu của các nhiệt lượng kế không? Giải thích.
Bài 4: ĐỘNG CƠ NHIỆT STIRLING
1. Mục đích
 Tìm hiểu cấu tạo và hoạt động của động cơ nhiệt Stirling
 Khảo sát chu trình Stirling.
 Xác định công cơ học của động cơ nhiệt với các nhiệt độ của nguồn nóng
khác nhau.
2. Lý thuyết
3. Dụng cụ thí nghiệm
STT

Tên thiết bị, phụ kiện, mô tả

Số lượng

1

Máy nhiệt (động cơ nhiệt)

1

2

Biến áp nguồn 230V =>2-16V

1

3

Bộ thu thập sô liệu Sensor-CASSY

1

4

Phần mềm CASSY Lab

1

5

Cảm biến chuyển động quay (đo vị trí)

1

6

Cảm biến đo áp suất, ±2000 hPa

1

7

Hệ thống bơm, bình chứa nước làm mát.

1

8

Dây nối và phụ kiện

4. Thực hành
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1 bộ

 Kiểm tra và lắp đặt thí nghiệm
 Thiết lập các thông số thí nghiệm
 Tiến hành thí nghiệm
5. Xử lý số liệu
 Đưa các hình ảnh giản đồ pV với các điện áp đốt khác nhau vào báo cáo
thực hành. Nhận xét và giải thích sự khác biệt giữa kết quả thực nghiệm và
lý thuyết.
 Tính công suất của động cơ ứng với các điện áp đốt khác nhau.
Bài 5: TỪ TRƯỜNG TRÁI ĐẤT
1. Mục đích
 Khảo sát từ trường theo phương ngang của Trái Đất. Xác định độ lớn từ
trường theo phương ngang của Trái Đất.
 Khảo sát từ trường theo phương thẳng đứng của Trái Đất. Xác định độ từ
khuynh và độ lớn từ trường theo phương thẳng đứng của Trái Đất.
 Xác định từ trường toàn phần và độ từ khuynh từ các độ lớn từ trường theo
phương thẳng đứng và phương ngang.
2. Lý thuyết
3. Dụng cụ thí nghiệm
Tên dụng cụ

ST
T

Số lượng

1

Sensor đo từ trường

01

2

Buồng Gauss chuẩn “0” của từ trường

01

3

Sensor chuyển động quay

01

4

Kim la bàn

01

5

Kẹp bàn

01

6

Thanh thép không nhiễm từ

01

7

Giá treo thay đổi góc

01

8

Bộ máy tính

01
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4. Thực hành
 Bố trí thí nghiệm
 Khảo sát từ trường theo phương ngang của trái đất
 Khảo sát từ trường theo phương thẳng đứng của trái đất
5. Xử lý số liệu
-

Sử dụng thành phần từ trường theo phương ngang và từ trường theo phương
thẳng đứngxác định từ trường toàn phần, từ đó xác định độ từ khuynh. Đánh
giá và biện luận kết quả nhận được

-

Góc từ khuynh xác định được trên đồ thị của cường độ từ trường phụ thuộc
vào góc quay theo phương thẳng đứng nằm ở phía trên hay phía dưới so với
mặt phẳng nằm ngang? Góc này có phụ thuộc vào vị trí địa lý không? Giải
thích?

Bài 6: CHUYỂN ĐỘNG QUAY CỦA VẬT RẮN
1. Mục đích
 Xác định mômen xoắnhồi phục Dcủa con lắc lò xo xoắn.
 Xác địnhmômen quán tínhcủa một đĩatrònđối vớicáctrục quay song song với
trụcđối xứng của đĩa. Nghiệm lại định lýSteiner - Huygens.
2. Lý thuyết
3. Dụng cụ thí nghiệm

TT

Tên dụng cụ thí nghiệm

Số lượng

1

Con lắc xoắn

01

2

Thanh trụ dài 20 cm, gắn trên đế hình chữ V

01

3

Đồng hồ bấm giây

01

4

Thanh đồng nhỏ dài 60 cm

01

5

Vật nặng m = 0,240 Kg

02

6

Đĩa tròn

01

7

Vít nhỏ

02
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4. Thực hành
 Xác định mômen xoắnhồi phục của con lắc lò xo xoắn
 Xác địnhmômen quán tínhcủa một đĩatrònđối vớicáctrục quay song song
với trụcđối xứng của đĩa. Nghiệm lại định lýSteiner – Huygens
5. Xử lý số liệu
 Tính chu kỳ dao động T của con lắc từ giá trị trung bình của 5 lần đo ứng
với mỗi giá trị của r và a
 Lập bảng thể hiện sự phụ thuộc của T2 vào r2, từ đó vẽ đồ thị mô tả sự phụ
thuộc của T2 (s2) vào r2 (m2) và xác định hệ số góc của đồ thị. Giải thích sự
phụ thuộc của T2 vào r2. Tính mômen xoắn hồi phục D. Nhận xét và biện
luận kết quả.


Sử dụng giá trị D đã xác định, tính mômen quán tính IA của hệ đối với

các trục quay A ứng với các giá trị bình phương khoảng cách a2 giữa trục A
và trục đi qua khối tâm của đĩa. Vẽ đồ thị mô tả sự phụ thuộc của IA vào a2.
Căn cứ vào đồ thị, xác định khối lượng m của đĩa và mômen quán tính IS
của đĩa đối với trục quay đi qua khối tâm đĩa.


Định lý Steiner – Huygens có được nghiệm đúng không? Vì sao?

Bài 7: KHẢO SÁT HIỆN TƯỢNG PHÂN CỰC ÁNH SÁNG
1. Mục đích
 Phân biệt ánh sáng tự nhiên và ánh sáng phân cực.
 Khảo sát hiện tượng phân cực của ánh sáng.
 Nghiệm lại định luật Malus.
2. Lý thuyết
3. Dụng cụ thí nghiệm
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Số TT

Tên dụng cụ

Số lượng

1

Nguồn đèn laze

1

2

Bản Tuamalin

2

3

Ray quang học, l = 60 cm

1

4

Sensor ánh sáng (High Sensitivity Light 1
Sensor)

5

Sensor chuyển động (Rotary Motion Sensor)

1

6

Mặt nạ chắn sáng (Aperture bracket)

1

7

Xplorer

1

8

Phần mềm DataStudio

1

4. Thực hành
 Khởi động phần mềm DataStudio
 Chọn thang đo của sensor ánh sáng
 Thực hiện các phép đo
5. Xử lý số liệu
 Phân biệt ánh sáng tự nhiên và ánh sáng phân cực.
 Căn cứ vào các số liệu ghi nhận được vẽ đồ thị mô tả sự phụ thuộc
của cường độ ánh sáng I sau khi đi qua kính phân tích T2 vào:
 vị trí góc x (góc hợp bởi hai quang trục của T1& T2)
 cosin góc x
 cosin bình phương góc x
Nhận xét, đánh giá và giải thích các đường đồ thị nhận được.
 Định luật Malus có được nghiệm đúng không? Vì sao?

Bài 8: VẬN TỐC TRUYỀN SÓNG ÂM TRONG KHÔNG KHÍ

1. Mục đích
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 Khảo sát sóng âm truyền trong không khí bằng cách thiết lập sóng đứng
trong một ống dài
 Xác định vận tốc truyền âm trong không khí, từ đó xác định hệ số đoạn
nhiệt γ của không khí.
2. Lý thuyết
3. Dụng cụ thí nghiệm

STT

Tên dụng cụ

Số lượng

1

Bộ máy tính

01

2

Science workshop 750

01

3

Loa

01

4

Sensor âm thanh

01

5

Ống nhựa trắng và xanh (L = 1,36
m)

02

6

Nhiệt kế

01

4. Thực hành
 Bố trí thí nghiệm
 Bật máy tính và khởi động chương trình
 Tiến hành các thí nghiệm
5. Xử lý số liệu
 Vẽ đồ thị mô tả sự phụ thuộc của chiều dài ốngkhi có cộng hưởng Ln vào
thứ tự lần cộng hưởng n đối với từng giá trị tần số f đặt trước. Xác định
vận tốc truyền sóng âm trong không khí cho từng trường hợp và nhận xét
kết quả.
 Vẽ đồ thị hàm số f n phụ thuộc vào thứ tự lần cộng hưởng n với các chiều
đặt trước. Xác định vận tốc truyền sóng âm trong không khí.
 So sánh kết quả tính theo công thức lý thuyết và kết quả thực nghiệm. Biện
luận kết quả.
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 Xác định chỉ số đoạn nhiệt theo công thức.

Bài 9: SÓNG TRÊN DÂY
1. Mục đích
-

Nghiên cứu sự hình thành sóng đứng trên dây.

-

Xác định vận tốc truyền sóng trên dây.

2. Lý thuyết
3. Dụng cụ thí nghiệm

STT

Tên dụng cụ

Số
lượng

1

Bộ phát sóng sine

01

2

Bộ tạo sóng trên dây

01

3

Dây dao động (màu vàng μ = 1,53 g/m, màu trắng
xanh μ = 0,32 g/m)

02

4

Móc treo vật m = 4,95 g

01

5

Thanh kim loại

02

6

Bộ kẹp

02

7

Thước đo

01

8

Ròng rọc

01

9

Các quả cân có khối lượng (m1 = 50 g, m2 = 100
g

4. Thực hành
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 Lắp đặt thí nghiệm
 Tiến hành khảo sát sóng dừng trên dây khi thay đổi lần lượt các đại
lượng sau của dây: lực căng, chiều dài, loại dây khác nhau
5. Xử lý số liệu
 Vẽ trên cùng một đồ thị hàm số f phụ thuộc vào số bụng sóng n với các lực
căng dây khác nhau. Căn cứ vào độ dốc của các đường đồ thị, xác định vận
tốc truyền sóng trên dây ứng với các khối lượng khác nhau của vật treo.
Nhận xét và biện luận các kết quả thu được. So sánh các kết quả này với các
kết quả tính được từ công thức lý thuyết.
 Vẽ trên cùng một đồ thị hàm số f phụ thuộc vào số bụng sóng n với các
chiều dài dây khác nhau. Dựa vào độ dốc của các đường đồ thị, xác định
vận tốc truyền sóng trên dây ứng với các chiều dài dây khác nhau. Nhận xét
và biện luận các kết quả thu được.
 Vẽ trên cùng một đồ thị hàm số f phụ thuộc vào số bụng sóng n với các loại
dây khác nhau. Dựa vào độ dốc của các đường đồ thị, xác định vận tốc
truyền sóng trên dây của các dây có bản chất khác nhau. Nhận xét và biện
luận các kết quả thu được. So sánh các kết quả này với các kết quả tính
được từ công thức lý thuyết.

Bài 10: NHIỄU XẠ ÁNH SÁNG QUA MỘT KHE VÀ HỆ NHIỀU KHE HẸP
1. Mục đích
 Khảo sát sự nhiễu xạ của ánh sáng bởi một khe hẹp và một hệ khe hẹp.
 Xác định bước sóng ánh sáng laser.
2. Lý thuyết

3. Dụng cụ thí nghiệm
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TT

Tên dụng cụ

Số lượng

1

Trục quang học dài 1,2m OS-8508

01

2

Hệ các khe hẹp OS-8523

01

3

Nguồn Laser OS-8525A

01

4

Hệ khe cảm biến sáng (Aperture Bracket OS-8534)

01

5

Ray trượt (Linear Translator OS-8535)

01

6

Cảm biến ánh sáng (Light Sensor CI-6504A)

01

7

Cảm biến chuyển động (Rotary Motion Sensor CI6538)

01

8

Bộ kết nối Xplorer

01

9

Phần mềm DataStudio

01

4. Thực hành
 Lắp đặt thí nghiệm
 Thực hiện phép đo
o Nhiễu xạ qua một khe hẹp với các độ rộng khe khác nhau
o Nhiễu xạ nhiều khe hẹp
5. Xử lý số liệu
-

-

Nêu hiện tượng nhiễu xạ. Sự khác biệt giữa hiện tượng nhiễu xạ qua một khe
và qua nhiều khe hẹp.
Xác định bước sóng của nguồn laser từ các phổ nhiễu xạ qua 1 khe và 2 khe
hẹp dựa trên các bảng số liệu đo được, theo các công thức lý thuyết. So sánh và
đánh giá các kết quả nhận được với giá trị bước sóng thực của nguồn laser.
Căn cứ vào các số liệu ghi nhận được:
Vẽ các phổ nhiễu xạ qua 1 khe hẹp với các độ rộng khe khác nhau trên cùng
một đồ thị. So sánh và giải thích sự khác biệt giữa các phổ nhiễu xạ.
Vẽ các phổ nhiễu xạ qua 2 khe hẹp:
 Với cùng một độ rộng a, nhưng với khoảng cách d khác nhau trên cùng
một đồ thị
 Với các độ rộng a khác nhau, nhưng với cùng một khoảng cách d trên
cùng một đồ thị.
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So sánh và giải thích sự khác biệt giữa các phổ nhiễu xạ trên cùng một đồ
thị.
-

Vẽ các phổ nhiễu xạ qua 3, 4 và 5 khe hẹp trên cùng một đồ thị. Sự khác biệt
giữa các phổ nhiễu xạ này có phù hợp với lý thuyết không? Giải thích.
Bài 11: GIAO THOA KẾ MICHELSON

1. Mục đích
Tìm hiểu sơ đồ lắp đặt giao thoa kế Michelson.
Sử dụng giao thoa kế Michelson xác định:
 Bước sóng ánh sáng của một nguồn laser.
 Khảo sát sự phụ thuộc của chiết suất vào áp suất của không khí.
 Chiết suất của một tấm thủy tinh.
2. Lý thuyết
3. Dụng cụ thí nghiệm

TT

Tên dụng cụ

Số lượng

1

Thước panme (micrometer knob)

01

2

Gương điều chỉnh M2 (Adjustable Mirror)

01

3

Gương dịch chuyển M1 (Movable Mirror)

01

4

Bộ chia chùm tia (Beam Splitter)

01

5

Bản bổ chính (Compensator Plate) (có thể không sử
dụng)

01

6

Màn quan sát (Viewing Screen)

01

7

Thấu kính hội tụ (Lens, 18 mm Focal Length)

01

8

Bình chân không (Vacuum cell) s = 30 mm

01

9

Tấm kính t = 5 mm

01

10

Giá đỡ tấm kính và bình chân không

01
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4. Thực hành
 Lắp đặt giao thoa kế Michelson
 Xác định bước sóng của ánh sáng laser
 Xác định chiết suất của không khí
 Xác định chiết suất của tấm thủy tinh
5. Xử lý số liệu
-

Căn cứ vào số liệu, vẽ đồ thị mô tả sự phụ thuộc của số vân giao thoa dịch
chuyển Z vào quãng đường dịch chuyển Δs của gương M1. Xác định bước sóng
ánh sáng của nguồn laser từ độ đốc của đường đồ thị. So sánh với giá trị bước
sóng thực của nguồn sáng.

-

Vẽ đồ thị mô tả sự phụ thuộc của số vân giao thoa dịch chuyển vào áp suất bình
chân không. Xác định độ dốc của đường đồ thị và từ đó tính đại lượng
Căn cứ vào độ lớn của đại lượng

.

, xác định các giá trị chiết suất tại các giá

trị áp suất khác nhau trong bình khí. Vẽ đồ thị mô tả sự phụ thuộc của chiết
suất vào áp suất của không khí trong bình. Nêu ý nghĩa của đường đồ thị.
-

Xác định chiết suất của tấm thủy tinh theo số liệu đo được và công thức lý
thuyết. So sánh và biện luận kết quả.
Bài 12: ĐỊNH LUẬT ÔM

1. Mục đích
 Khảo sát sự phụ thuộc của dòng điện vào hiệu điện thế của các dây dẫn có
tiết diện khác nhau. Xác định điện trở suất của dây dẫn.
 Khảo sát sự phụ thuộc của hiệu điện thế vào dòng điện của các dây dẫn có
chiều dài khác nhau.
 Khảo sát sự phụ thuộc của dòng điện vào hiệu điện thế của các dây dẫn có
điện trở suất khác nhau.
 Nghiệm lại định luật Ôm và xác định các giá trị điện trở của từng dây dẫn.
2. Lý thuyết
3. Dụng cụ thí nghiệm
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STT

Tên dụng cụ

Số lượng

1

Bộ các dây điện trở trên đế có chốt cắm điện

01

2

Nguồn điện một chiều (AC/DC Power supply) 0 - 12 01
V

3

Cặp dây nối 100 cm, đỏ/xanh

01

4

Dây nối dài 100 cm

03

5

Dây nối dài 25 cm

01

6

Đồng hồ vạn năng

02

STT

Tên dụng cụ

Số lượng

1

Bộ các dây điện trở trên đế có chốt cắm điện

01

2

Nguồn điện một chiều (AC/DC Power supply) 0 - 12 01
V

4. Thực hành
 Khảo sát sự phụ thuộc của dòng điện vào hiệu điện thế của các dây
dẫn có tiết diện khác nhau.
 Khảo sát sự phụ thuộc của dòng điện vào hiệu điện thế của các dây
dẫn có chiều dài khác nhau.
 Khảo sát sự phụ thuộc của dòng điện vào hiệu điện thế của các dây
dẫn có điện trở suất khác nhau.

5. Xử lý số liệu
 Từ các số liệu nhận được, vẽ trên cùng một đồ thị các đường đặc trưng U(I)
của các dây dẫn cùng loại, cùng chiều dài, nhưng có các tiết diện khác nhau.
Xác định giá trị điện trở của từng dây dẫn từ độ dốc của các đường đồ thị.
Nhận xét và biện luận kết quả
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 Từ kết quả nhận được ở phần trên, vẽ đồ thị mô tả sự phụ thuộc của R vào
1/A. xác định điện trở suất  từ độ dốc của đường đồ thị. So sánh với kết
quả điện trở suất đã được công bố của dây Constantan.
 Căn cứ vào số liệu, vẽ các đường đặc trưng U(I) của các dây dẫn cùng loại,
cùng một tiết diện, nhưng có các độ dài khác nhau trên cùng một đồ thị. Xác
định các giá trị điện trở của các dây từ độ dốc của các đường đồ thị. Nhận
xét và biện luận kết quả.
 Căn cứ vào số liệu, vẽ các đường đặc trưng U(I) của các dây dẫn Constantan
và đồng thau có cùng tiết diện, cùng độ dài trên cùng một đường đồ thị. Xác
định các giá trị điện trở của các dây từ độ dốc của các đường đồ thị. Nhận
xét và biện luận kết quả.
 Trong bài thực hành này, định luật Ôm có được nghiệm đúng không? Vì
sao?
Hà Nội, ngày 17 tháng 06 năm 2015
KT. HIỆU TRƯỞNG

KHOA QUẢN LÝ

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

HỌC PHẦN

NGƯỜI BIÊN SOẠN

TS. Trịnh Thị Loan
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ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
23. ĐỊA LÝ HỌC
(Fundamental Geography)
1.

Mã học phần: GEO2317

2.

Số tín chỉ: 05

3.

Học phần tiên quyết:

4.

Ngôn ngữ giảng dạy: Tiếng Việt

5.

Giảng viên (họ và tên, chức danh, học vị, đơn vị công tác):
- Trương Quang Hải, GS.TS, Khoa Địa lý, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên,
ĐHQGHN
- Nguyễn Thị Hải, PGS.TS, Khoa Địa lý, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên,
ĐHQGHN
- Hoàng Thị Thu Hương, TS, Khoa Địa lý, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên,
ĐHQGHN
- Vũ Thị Hoa, GVC.ThS, Khoa Địa lý, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên,
ĐHQGHN

6.

Mục tiêu của học phần
- Mục tiêu về kiến thức: Học phần trang bị cho sinh viên những khái niệm cơ
bản trong địa lý học như khái niệm về Hệ thống khoa học địa lý, Địa lý tự nhiên,
Địa lý nhân văn, và các khoa học hợp phần của chúng; Quá trình hình thành và
phát triển của khoa học địa lý. Giúp sinh viên hiểu được những đặc điểm và cấu
tạo của Trái đất, chức năng của các lớp vỏ thành phần của Trái đất, hiểu được
các qui luật chung của Trái đất và những ý nghĩa thực tiễn của chúng trong cuộc
sống, trong hoạt động sản xuất của xã hội.
- Ngoài ra học phần này còn giúp sinh viên hiểu và phân tích được mối liên hệ
giữa bản chất của tự nhiên với các quá trình phát triển của loài người trên bề mặt
trái đất, đặc điểm và sự phân bố của dân cư, các chủng tộc, tôn giáo, dân tộc trên
thế giới và ở Việt Nam cũng như các hoạt động kinh tế của con người trên Trái
đất.
- Mục tiêu về kỹ năng: Thông qua học phần cũng giúp sinh viên phát triển các kỹ
năng làm việc nhóm, rèn kỹ năng bình luận, thuyết trình trước công chúng, có
thể vận dụng những kiến thức về địa lý học để giải quyết vấn đề về phát triển
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kinh tế - xã hội, có ý thức vận dụng các kiến thức đã được học cho việc giải
quyết các bài toán cụ thể;
- Mục tiêu về thái độ: Có trách nhiệm đối với việc ứng dụng các kiến thức địa lý
đã học để tham gia hoặc đóng góp ý kiến cho công tác quy hoạch vùng, nhằm
hướng tới mục tiêu phát triển một xã hội nhân văn, công bằng và tương đối bền
vững về kinh tế, môi trường
7.

Chuẩn đầu ra của học phần (kiến thức, kĩ năng, thái độ):

7.1. Kiến thức:
 Giải thích được những khái niệm cơ bản trong địa lý học như khái niệm về
Hệ thống khoa học địa lý, Địa lý tự nhiên, Địa lý nhân văn, và các khoa học
hợp phần của chúng; quá trình hình thành và phát triển của khoa học địa lý.
 Giải thích được những đặc điểm cơ bản của Trái đất như vị trí, hình dạng,
kích thước, những chuyển động của Trái đất và hệ quả địa lý của các chuyển
động đó, cấu tạo bên trong và cấu tạo bề mặt.
 Trình bày được đặc điểm, vai trò, chức năng của các lớp vỏ thành phần của
Trái đất như khí quyển, thủy quyển, thạch quyển, lớp vỏ thổ nhưỡng và sinh
quyển; đồng thời còn hiểu biết các hiện tượng tự nhiên cơ bản và sự phân bố
của chúng trong các lớp vỏ thành phần đó.
 Trình bày được các qui luật địa lý chung của Trái đất và những ý nghĩa thực
tiễn của chúng trong cuộc sống, trong hoạt động sản xuất của xã hội.
 Hiểu và phân tích được mối liên hệ giữa bản chất của tự nhiên với các quá
trình phát triển của loài người trên bề mặt trái đất.
 Hiểu và trình bày được đặc điểm và sự phân vùng các chủng tộc, tôn giáo,
dân tộc trên thế giới và ở Việt Nam.
 Hiểu và trình bày đặc điểm dân số, dân cư, tiến trình phát triển dân số và các
hoạt động kinh tế (nông nghiệp, công nghiệp, thương mại, du lịchdịch vụ).
7.2. Kỹ năng
 Phát triển kỹ năng cộng tác, làm việc nhóm;
 Phát triển kỹ năng tư duy sáng tạo, khám phá tìm tòi;
 Trau dồi, phát triển năng lực đánh giá và tự đánh giá;
 Rèn kỹ năng bình luận, thuyết trình trước công chúng;
 Rèn luyện tính kiên trì trong công việc;
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 Rèn kỹ năng lập kế hoạch, tổ chức, quản lý, điều khiển, theo dõi kiểm tra
hoạt động, làm việc nhóm, lập mục tiêu, phân tích chương trình.
 Có khả năng đọc, hiểu và biết cách khai thác những vấn đề/ thông tin/ tư liệu
liên quan đến sự phát triển của một lãnh thổ cụ thể.
 Có thể vận dụng những kiến thức về địa lý học để giải quyết vấn đề về phát
triển kinh tế xã hội.
7.3. Thái độ xã hội
 Có ý thức nghiên cứu nghiêm túc, khách quan, tư duy logic.
 Có ý thức vận dụng các kiến thức đã được học cho việc giải quyết các bài
toán cụ thể;
 Có trách nhiệm đối với việc ứng dụng các kiến thức địa lý đã học để tham
gia hoặc đóng góp ý kiến cho công tác quy hoạch vùng, nhằm hướng tới mục
tiêu phát triển một xã hội nhân văn, công bằng và tương đối bền vững về
kinh tế, môi trường.
8.

Phương pháp kiểm tra, đánh giá:

8.1. Kiểm tra đánh giá thường xuyên (20%)
- Mục đích: nhằm kiểm tra mức độ thường xuyên đi học của sinh viên; kiểm tra,
đánh giá khả năng hiểu bài, nhớ kiến thức qua từng chương.
- Hình thức: kiểm tra 15’, kiểm tra 30’, kiểm tra 50’, báo cáo nhóm,...
8.2. Kiểm tra giữa kỳ (20%)
- Mục đích: nhằm đánh giá được mức độ đạt mục tiêu học phần của sinh viên ở
giai đoạn giữa hoặc nửa cuối học phần.
- Hình thức: kiểm tra 50’, thực hiện dự án nghiên cứu nhỏ, báo cáo nhóm,...
8.3. Thi hết môn (60%)
- Mục đích: nhằm đánh giá chuẩn đầu ra của sinh viên
- Hình thức: Lựa chọn một trong hai hình thức: viết, vấn đáp
9.

Giáo trình bắt buộc (tác giả, tên giáo trình, nhà xuất bản, năm xuất bản):

9.1. Tài liệu bắt buộc
1. Nguyễn Vi Dân (chủ biên) (2005).Cơ sở địa lý tự nhiên, Nxb ĐHQGHN.
2. X.V. Kalexnik (1973). Những qui luật địa lý chung của Trái Đất, Nxb kỹ
thuật.
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3. Nguyễn Minh Tuệ, Nguyễn Viết Thịnh, Lê Thông. Địa lý kinh tế-xã hội đại
cương. NXB ĐH Sư Phạm. 2006
4. Phạm Hữu Khá. Địa lý kinh tế-xã hội đại cương. NXB ĐHQG TPHCM, 2002.
9.2. Tài liệu tham khảo
1. Nguyễn Vi Dân và nnk.Giáo trình địa lý đại cương (tập 1, 2).ĐHQGHN,
1997.
2. Lê Thông, Nguyễn Văn Phú, Nguyễn Minh Tuệ.Địa lý kinh tế-xã hội Việt
Nam. NXB Giáo dục, 2001.
3. William Norton. Human Geography (5th edition). Oxford University Press.
2004.
10. Tóm tắt nội dung học phần (mỗi học phần tóm tắt khoảng 120 từ):
Địa lý học là học phần đầu tiên trong khối kiến thức cơ sở của ngành.Địa lý học
giới thiệu cho sinh viên những khái niệm cơ bản về hệ thống khoa học địa lý, địa
lý tự nhiên và địa lý nhân văn; khái niệm về Lớp vỏ địa lý của Trái đất. Sau đó
giới thiệu quá trình hình thành và phát triển của khoa học địa lý, các phát kiến địa
lý vĩ đại.
Ngoài ra, học phần cũng đề cập đến các nội dung nghiên cứu của địa lý nhân văn;
môi trường-tài nguyên thiên nhiên và nền sản xuất xã hội.Học phần cung cấp cho
sinh viên những góc độ thường được quan tâm nghiên cứu trong khoa học địa lý
và có ý nghĩa quan trọng trong đời sống cộng đồng dân cư như: dân số, tín
ngưỡng, cơ cấu nền kinh tế, địa lý nông nghiệp, địa lý công nghiệp, địa lý du
lịch…
Học phần sẽ cung cấp cho sinh viên kiến thức cơ bản về địa lý tự nhiên và địa lý
nhân văn. Nó chính là khối kiến thức nền, giúp sinh viên học tốt hơn các môn tiếp
theo.
11. Nội dung chi tiết học phần:
PHẦN I. KIẾN THỨC ĐỊA LÝ TỰ NHIÊN
Chương 1. Những khái niệm địa lý cơ bản (5 giờ)
1.1. Địa lý học
1.2. Địa lý tự nhiên
1.3. Đối tượng nghiên cứu của địa lý tự nhiên
1.4. Các phương pháp nghiên cứu
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Chương 2. Lược sử phát triển của khoa học địa lý (5 giờ)
2.1. Các giai đoạn phát triển của địa lý học trên thế giới
2.2. Các giai đoạn phát triển của địa lý ở Việt Nam
Chương 3. Các đặc điểm chung của Trái Đất (10 giờ)
3.1. Vị trí của Trái Đất trong hệ Mặt Trời
3.2. Hình dạng, kích thước của Trái Đất và ý nghĩa địa lý của chúng
3.3. Chuyển động của Trái Đất quanh trục và những hệ quả về mặt địa lý
3.4. Chuyển động của Trái Đất quanh Mặt Trời và những hệ quả về mặt địa lý
3.5. Đặc điểm cấu tạo bên trong của Trái Đất
3.6. Đặc điểm cấu tạo bề mặt của Trái Đất
Chương 4. Các lớp vỏ thành phần của Trái Đất (10 giờ)
4.1. Khí quyển
4.1.1. Thành phần, cấu tạo và vai trò của khí quyển
4.1.2. Bức xạ mặt trời
4.1.3. Sự phân bố nhiệt của Trái Đất
4.1.4. Khí áp và gió
4.1.5. Các khối khí, front và khí xoáy
4.1.6. Nước trong khí quyển
4.1.7. Thời tiết và khí hậu
4.2. Thuỷ quyển
4.2.1. Nước biển và đại dương
4.2.2. Nước lục địa
4.3. Thạch quyển và địa hình bề mặt
4.3.1. Khái niệm và cấu tạo của thạch quyển
4.3.2. Địa hình bề mặt của thạch quyển
4.4. Thổ nhưỡng quyển
4.4.1. Khái niệm về thổ nhưỡng và những đặc tính của nó
4.4.2. Các nhân tố và các quá trình hình thành thổ nhưỡng
4.4.3. Sự phân bố các loại đất chính trên Trái Đất
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4.5. Sinh quyển
4.5.1. Khái niệm và đặc điểm của sinh quyển
4.5.2. Các nhân tố sinh thái của sinh vật
4.5.3. Sự phân bố thực vật và động vật trên Trái Đất
4.6. Lớp vỏ cảnh quan
4.6.1. Khái niệm về lớp vỏ cảnh quan
4.6.2. Sự phân bố các đới cảnh quan trên Trái Đất
Chương 5. Các qui luật địa lý chung của Trái Đất (10 giờ)
5.1. Qui luật về tính hoàn chỉnh của lớp vỏ địa lý
5.2. Qui luật tuần hoàn của vật chất và năng lượng trong lớp vỏ địa lý
5.3. Qui luật về tính nhịp điệu của các hiện tượng trong lớp vỏ địa lý
5.4. Qui luật địa đới
5.5. Qui luật phi địa đới
Chương 6. Con người và môi trường địa lý (5 giờ)
6.1. Các khái niệm cơ bản
6.2. Mối quan hệ giữa con người và môi trường địa lý
PHẦN II. KIẾN THỨC ĐỊA LÝ NHÂN VĂN
Chương 1. Đối tượng, nhiệm vụ, phương pháp nghiên cứu Địa lý nhân văn (2
giờ)
1.1. Vị trí của Địa lý nhân văn trong hệ thống khoa học Địa lý
1.2. Đối tượng nghiên cứu của địa lý nhân văn
1.3. Nhiệm vụ nghiên cứu của Địa lý nhân văn
1.4. Qui luật cơ bản trong địa lý nhân văn
1.5. Các phương pháp nghiên cứu chính về Địa lý nhân văn
Chương 2. Địa lý chủng tộc (5 giờ)
2.1. Khái niệm
2.1.1. Nguồn gốc hình thành xã hội loài người
2.1.2. Khái niệm chủng người
2.2.3. Khái niệm tộc người
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2.2. Tiêu chí phân loại và sự phân bố của chủng tộc
2.2.1. Tiêu chí phân loại chủng tộc
2.2.2. Sự phân bố các chủng tộc trên Trái đất
2.3. Tiêu chí phân loại và phân bố tộc người
2.3.1. Tiêu chí phân loại
2.3.2. Sự phân bố các tộc người trên tráI đất
2.4. Chủng và tộc người Việt Nam
Chương 3. Địa lý tôn giáo (7 giờ)
3.1. Khái niệm
3.2. Vai trò của tôn giáo trong đời sống kinh tế – xã hội
3.3. Xu hướng hiện đại của tôn giáo thế giới
3.4. Sự phân bố các tôn giáo
3.4.1. Kitô giáo
3.4.2. Phật giáo
3.4.3. Hồi giáo
3.4.4. Các tôn giáo khác
3.5. Tôn giáo ở Việt Nam
3.5.1. Đặc điểm
3.5.2. Các tôn giáo quốc tế ở Việt Nam
3.5.3. Các tôn giáo địa phương
Chương 4. Địa lý dân cư và quần cư (5 giờ)
4.1. Khái niệm
4.2. Sự biến động dân số
4.2.1. Thời kỳ dân số thứ nhất
4.2.2. Thời kỳ dân số thứ hai
4.2.3. Thời kỳ dân số thứ ba
4.3. Sự phân bố dân cư
4.3.1. Phân bố dân cư theo bán cầu
4.3.2. Phân bố dân cư theo châu lục
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4.3.3. Phân bố dân cư theo quốc gia
4.4. Quần cư
Chương 5. Địa lý kinh tế (8 giờ)
5.1. Đặc điểm chung
5.2. Địa lý nông nghiệp
5.1.1. Vai trò của nông nghiệp đối với sự phát triển kinh tế - xã hội
5.1.2. Đặc điểm của sản xuất nông nghiệp
5.1.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố nông nghiệp
5.2. Địa lý công nghiệp
5.2.1. Vai trò của công nghiệp đối với sự phát triển kinh tế - xã hội
5.2.2. Đặc điểm của sản xuất công nghiệp
5.2.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố công nghiệp
5.3. Địa lý dịch vụ
5.3.1. Vai trò của công nghiệp đối với sự phát triển kinh tế - xã hội
5.3.2. Đặc điểm phân bố ngành dịch vụ trên thế giới
5.3.3. Một số ngành dịch vụ
Chương 6. Địa lý chính trị (3 giờ)
6.1. Khái niệm
6.2. Quá trình biến động của nền chính trị thế giới
6.3. Tình hình chính trị các nước khu vực Đông Nam Á

Hà Nội, ngày tháng
KT. HIỆU TRƯỞNG

KHOA QUẢN LÝ

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

HỌC PHẦN

năm 2015

NGƯỜI BIÊN SOẠN

TS. Hoàng Thị Thu Hương
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ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
24. TRẮC ĐỊA ĐẠI CƯƠNG
(Geodesy)

1. Mã học phần: GEO2318
2. Số tín chỉ: 03
3. Học phần tiên quyết
4. Ngôn ngữ giảng dạy: Tiếng Việt
5. Giảng viên:
+ Nhữ Thị Xuân, PGS. TS., Khoa Địa lý, Trường ĐHKHTN
+ Bùi Quang Thành, TS., Khoa Địa lý, Trường ĐHKHTN
+ Đinh Thị Bảo Hoa, TS., Khoa Địa lý, Trường ĐHKHTN
6. Mục tiêu học phần:
- Hiểu và áp dụng được các kiến thức trắc địa
ngành.

trong các lĩnh vực chuyên

- Sử dụng thành thạo các kỹ thuật trắc địa trong các lĩnh vực chuyên ngành và
đời sống.
- Có ý thức vận dụng các kiến thức trắc địa để giải quyết các bài toán cụ thể
trong nghiên cứu khoa học và trong cuộc sống.
7. Chuẩn đầu ra của học phần (kiến thức, kĩ năng, thái độ):
7.1. Kiến thức:
Sinh viên hiểu rõ những kiến thức cơ bản về: Khái niệm về hình dạng, kích
thước Trái đất. Ảnh hưởng của độ cong Trái đất trong đo đạc. Khái niệm phép
chiếu hình chuyển từ mặt đất lên bản đồ, phương pháp biểu diienx địa hình trên
bản đồ, bản đồ, tỷ lệ bản đồ, khái niệm độ cao tuyệt đối, độ cao tương đối, hiệu
số độ cao. Sai số trong đo đạc. Các nguyên lý và phương pháp đo góc, đo độ dài,
đo độ cao bằng các máy trắc địa; Các nguyên tắc xây dựng, đo đạc và bình sai
tính toán lưới khống chế đo vẽ; Các phương pháp đo chi tiết, vẽ đường bình độ
và xây dựng bản đồ từ kết quả đo đạc. Các phương pháp khai thác thông tin từ
bản đồ địa hình.
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7.2. Kỹ năng:
 Hiểu và vận dụng kỹ năng khảo sát, đo đạc thành lập bản đồ tỉ lệ lớn (khả
năng tái tạo); Có khả năng phân tích và đánh giá để đưa ra các phương án kỹ
thuật đo đạc để thành lập bản đồ một cách hiệu quả; Có kỹ năng tính toán
các kết quả đo.
 Các khả năng suy luận hình thành kỹ năng lựa chọn kỹ thuật trắc địa để
nghiên cứu;
 Có khả năng sáng tạo ra các mô hình đo đạc mới để nghiên cứu trong địa lý;
 Có khả năng thuyết trình trước công chúng, khả năng tư duy độc lập, khả
năng làm việc theo nhóm, tính kiên trì, nhẫn nại.
 Người học có khả năng đọc, hiểu và biết cách khai thác những vấn đề/ thông
tin/ tư liệu liên quan đến sự phát triển của công nghệ trắc địa
 Có thể khai thác các phần mềm đo đạc;
 Có thể vận dụng những kiến thức trắc địa để tự đo vẽ được một khu vực
nghiên cứu.
7.3. Thái độ
 Có ý thức nghiên cứu nghiêm túc, khách quan, tư duy logic trong việc trong
việc sưu tập và đánh giá nguồn tư liệu;
 Nhận thức rõ vai trò trắc địa, bản đồ trong thời đại mới;
 Có ý thức vận dụng các kiến thức đã được học cho việc giải quyết các bài
toán cụ thể;
 Có ý thức phát huy các nghiên cứu ứng dụng và tuyên truyền, phổ biến cho
xã hội hiểu được vai trò của trắc địa và bản đồ học trong nghiên cứu và trong
thực tế đòi hỏi của cuộc sống.
8. Phương pháp kiểm tra đánh giá:
- Điểm đánh giá của các bài tập nhỏ về nhà của từng cá nhân (20 bài) và
điểm đánh giá thảo luận theo nhóm (tổng 20%)
- Điểm thường xuyên (10%)
- Điểm giữa kỳ (10%)
- Điểm cuối kỳ (60%)
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9. Giáo trình bắt buộc, tham khảo (tác giả, tên sách, năm xuất bản):
1. Nhữ Thị Xuân, Đinh Thị Bảo Hoa, Bùi Quang Thành, Nguyễn Thúy
Hằng, Trắc địa và bản đồ đại cương, Tập bài giảng. ĐHKHTN, ĐHQG Hà Nội.,
2010.
2. Trần Văn Quảng, Trắc địa đại cương, 216 trang, Nxb Xây dựng, 2001.
3. Bordent Dent, Cartography Thematic Map Design, 2003, Dịch giả: Đinh
Thị Bảo Hoa
4. Xalisev, Bản đồ học. Biên dịch: Hoàng Phương Nga, Nhữ Thị Xuân.
NXB ĐHQG Hà Nội, 2004.
10. Tóm tắt nội dung học phần
Phần I: Trắc địa đại cương gồm 5 chương. Phần II là các bài tập về trắc địa.
Trình bày những nội dung chính sau:
Những khái niệm về đo đạc, hình dạng kích thước Trái đất, chuyển từ mặt
đất lên elipsoid và mặt phảng bản đồ, phương pháp chiếu hình, thể hiện địa hình
trên bản đồ. Cơ sở toán học trong đo đạc thành lập bản đồ. Kiến thức về sai số
trong đo đạc. Các phương pháp đo góc, đo độ dai, đo độ cao. Lưới khống chế và đo
vẽ bản đồ
11. Nội dung chi tiết học phần
Phần I. Trắc địa đại cương
Chương 1. Những vấn đề chung
1.1. Khái niệm và nhiệm vụ của học phần
1.2. Vai trò và mối liên quan của học phần với các khoa học khác
1.3. Khái niệm về hình dạng, kích thước Trái đất. Mặt toán học của bề mặt trái
đất sử dụng trong trắc địa
1.4. Phương pháp chiếu hình từ mặt đất lên mặt Elipsoid và mặt phẳng bản đồ.
1.5. Ảnh hưởng của độ cong Trái đất trong đo đạc
1.6. Độ cao tuyệt đối, độ cao tương đối, hiệu số độ cao các điểm trên mặt đất
1.7. Phương pháp biểu diễn mặt đất trên bản đồ địa hình
1.8. Khái niệm về công tác đo đạc
Chương 2. Cơ sở toán học trong trắc địa và bản đồ
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2.1. Bản đồ và tỷ lệ bản đồ
2.2. Phép chiếu hình trụ ngang Gauss và UTM
2.3. Các hệ toạn độ dùng trong đo đạc
2.4. Chia mảnh và đánh số hiệu bản đồ
2.5. Định hướng đường thẳng
2.6. Địa bàn
Chương 3. Kiến thức cơ bản về sai số trong trắc địa
3.1. Phân loại và đặc tính của sai số
3.2. Các tiêu chuẩn đánh giá độ chính xác kết quả đo
3.3. Sai số trung phương của hàm các đại lượng đo
3.4. Số trung bình cộng đơn giản và sai số trung phương của nó
3.5. Tính sai số trung phương theo sai số gần đúng nhất
3.6 Trọng số của kết quả đo
Chương 4. Đo góc, độ dài và độ cao
4.1. Nguyên lý đo góc.
4.2. Cấu tạo máy kinh vĩ, ống kính, vành độ và du xích
4.3. Kiểm nghiệm và điều chỉnh máy kinh vĩ
4.4. Phương pháp đo góc
4.5. Những yếu tố ảnh hưởng tới độ chính xác đo góc
4.6. Đo độ dài bằng thước
4.7. Đo độ dài bằng dây đo khoảng cách
4.8. Đo độ dài bằng bước sóng
4.9. Đo cao hình học
4.10. Cấu tạo và kiểm nghiệm máy thuỷ chuẩn
4.11. Các sai số trong đo cao hình học
4.12. Đo cao lượng giác
Chương 5. Lưới khống chế trắc địa. Phương pháp toàn đạc đo vẽ bản đồ
5.1. Khái niệm và nguyên tắc xây dựng lưới khống chế trắc địa
5.2. Hai bài toán trắc địa cơ bản
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5.3. Hai bài toán trắc địa cơ bản
5.4. Lưới khống chế mặt bằng trực tiếp đo vẽ bản đồ
5.5. Giao hội xác định điểm
5.6. Lưới khống chế độ cao đo vẽ bản đồ
5.7. Phương pháp toàn đạc đo vẽ bản đồ
Phần II. Bài tập:
Các bài tập về trắc địa:
1. Xác định góc định hướng
2. Tính sai số trung phương và chỉnh lý kết quả đo
3. Tính trị số góc bằng
4. Tính toán ứng dụng hai bài toán trắc địa
5. Tính toán đường chuyền
6. Tính toán giao hội xác định điểm
7. Bình sai đường chuyền độ cao
8. Vẽ đường bình độ

Hà Nội, ngày tháng
KT. HIỆU TRƯỞNG

KHOA QUẢN LÝ

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

HỌC PHẦN

năm 2015

NGƯỜI BIÊN SOẠN

PGS.TS. Nhữ Thị Xuân
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ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
25. BẢN ĐỒ ĐẠI CƯƠNG
(Cartography)

1. Mã học phần: GEO2060
2. Số tín chỉ: 03
3. Học phần tiên quyết
4. Ngôn ngữ giảng dạy: Tiếng Việt
5. Giảng viên:
- Nhữ Thị Xuân, PGS. TS. Khoa Địa lý, Trường ĐHKHTN
- Đinh Thị Bảo Hoa, TS. Khoa Địa lý, Trường ĐHKHTN
- Nguyễn Thị Thuý Hằng, TS. Khoa Địa lý, Trường ĐHKHTN
6. Mục tiêu học phần
- Giúp sinh viên nắm bắt được những kiến thức cơ bản về bản đồ học, các đặc
điểm và phương pháp thành lập, trình bày bản đồ.
- Giúp sinh viên có khả năng sử dụng hành thạo các kỹ thuật và thiết bị trắc địa
trong các lĩnh vực chuyên ngành.
- Giúp sinh viên nhận thức rõ vai trò trắc địa trong thời đại mới, có ý thức vận
dụng các kiến thức đã học và phát huy các ứng dụng của trắc địa trong mọi lĩnh
vực của khoa học và đời sống.
7. Chuẩn đầu ra của học phần (kiến thức, kĩ năng, thái độ):
7.1. Kiến thức
Hiểu và áp dụng được các kiến thức cơ bản về bản đồ học, bản đồ địa lý, phép
chiếu bản đồ và đặc tính biến dạng, sự lựa chọn các lưới chiếu phù hợp với các
tiêu chí đề ra cho từng ứng dụng cụ thể, hệ thống phân loại bản đồ nói chung,
hệ thống kí hiệu, các phương pháp thể hiện nội dung bản đồ, ghi chú trên bản
đồ, tổng quát hoá bản đồ, Các phương pháp thành lập bản đồ, bản đồ số
7.2. Kĩ năng
 Hiểu và vận dụng kỹ năng khảo sát, đo đạc thành lập bản đồ tỉ lệ lớn (khả
năng tái tạo); Có khả năng phân tích và đánh giá để đưa ra các phương án kỹ
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thuật đo đạc để thành lập bản đồ một cách hiệu quả; Có kỹ năng tính toán
các kết quả đo.
 Hiểu và vận dụng kỹ năng thành lập bản đồ;
 Hiểu và vận dụng kỹ năng đọc bản đồ, có khả năng suy luận về mối liên hệ
giữa các đối tượng trên bản đồ (khả năng phân tích và đánh giá);
 Kỹ năng khai thác thông tin trên bản đồ, kỹ năng phân tích bản đồ
 Các khả năng suy luận hình thành kỹ năng lựa chọn bản đồ để nghiên cứu;
 Có khả năng sáng tạo ra các mô hình bản đồ mới để nghiên cứu trong địa lý;
 Có khả năng thuyết trình trước công chúng, khả năng tư duy độc lập, khả
năng làm việc theo nhóm, tính kiên trì, nhẫn nại.
 Người học có khả năng đọc, hiểu và biết cách khai thác những vấn đề/ thông
tin/ tư liệu liên quan đến sự phát triển của công nghệ bản đồ học
 Có thể khai thác các phần mềm tự động hóa bản đồ hay phần mềm GIS;
 Có thể vận dụng những kiến thức bản đồ để tự thành lập một nội dung của
bản đồ chuyên đề.
7.3. Về thái độ
 Có ý thức nghiên cứu nghiêm túc, khách quan, tư duy logic trong việc trong
việc sưu tập và đánh giá nguồn tư liệu;
 Nhận thức rõ vai trò trắc địa trong thời đại mới;
 Có ý thức vận dụng các kiến thức đã được học cho việc giải quyết các bài
toán cụ thể;
 Có ý thức phát huy các nghiên cứu ứng dụng và tuyên truyền, phổ biến cho
xã hội hiểu được vai trò của trắc địa học trong nghiên cứu và trong thực tế
đòi hỏi của cuộc sống.
8. Phương pháp kiểm tra đánh giá:
- Điểm đánh giá của các bài tập nhỏ về nhà của từng cá nhân (20 bài) và
điểm đánh giá thảo luận theo nhóm (tổng 20%)
- Điểm thường xuyên (10%)
- Điểm giữa kỳ (10%)
- Điểm cuối kỳ (60%)
9. Giáo trình bắt buộc, tham khảo (tác giả, tên sách, năm xuất bản):
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1. Nhữ Thị Xuân, Đinh Thị Bảo Hoa, Tập bài giảng bản đồ đại cương, Tập
bài giảng. ĐHKHTN, ĐHQG Hà Nội., 2010.
2. Bordent Dent, Cartography Thematic Map Design, Dịch giả: Đinh Thị
Bảo Hoa, 2003.
3. Đinh Thị Bảo Hoa, Giáo trình Bản đồ học hiện đại, Nxb Đại học Quốc
gia, 2015.
4. Xalisev, Bản đồ học. Biên dịch: Hoàng Phương Nga, Nhữ Thị Xuân.
NXB ĐHQG Hà Nội, 2004.
10. Tóm tắt nội dung học phần
Học phần Bản đồ đại cương gồm 8 chương và các bài tập về bản đố và sử
dụng bản đồ địa hình. Trình bày những nội dung chính về: Khái niệm bản đồ học,
bản đồ địa lý. Phép chiếu bản đồ. Nguyên tắc lựa chọn phép chiếu bản đồ. Ký hiệu
bản đồ và các phương pháp biểu thị nội dung bản đồ. Ghi chú trên bản đồ. Tổng
quát hoá bản đồ. Khái quát về các bản đồ và atlas cơ bản. Các phương pháp thành
lập bản đồ. Bản đồ số. Sử dụng bản đồ địa hình.
11. Nội dung chi tiết học phần
Phần I: Bản đồ đại cương
Chương 1. Bản đồ học và bản đồ địa lý. Lịch sử phát triển của bản đồ học
1.1. Định nghĩa bản đồ học, bản đồ địa lý.
1.2. Các tính chất cơ bản của bản đồ địa lý
1.3. Vai trò của bản đồ địa lý trong thực tiễn và khoa học
1.4. Nội dung và các bộ môn của bản đồ học. Quan hệ của nó ví các khoa học
khác
Chương 2. Phép chiếu bản đồ
2.1. Khái niệm và phân loại phép chiếu bản đồ
2.2. Biến dạng trong phép chiếu bản đồ
2.3. Nguyên tắc lựa chọn phép chiếu trong thành lập bản đồ
Chương 3. Ký hiệu bản đồ và các phương pháp biểu thị nội dung bản đồ. Ghi
chú trên bản đồ
3.1. Ký hiệu bản đồ
3.2. Các phương pháp thể hiện nội dung bản đồ
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3.3. Sử dụng phối hợp các phương pháp biểu thị khác nhau
3.4. Ghi chú trên bản đồ
3.5. Những kiến thức căn bản về màu sắc và sự thụ cảm màu sắc
Chương 4. Tổng quát hóa bản đồ
4.1. Khái niệm, bản chất và các nhân tố ảnh hưởng tới tổng quát hóa bản đồ
4.2. Các dạng tổng quát hóa bản đồ
4.3. Tổng quát hóa các hiện tượng phân bố thành cụm
4.4. Tổng quát hóa các hiện tượng phân bố thành tuyến
4.5. Tổng quát hóa các hiện tượng phân bố rộng khắp và phân bố dạng diện
4.6. Tổng quát hóa các hiện tượng phân bố tản mạn
4.7. Ảnh hưởng của tổng quát hóa đối với sự lựa chọn phương pháp thể hiện
Chương 5. Khái quát về các bản đồ và atlas cơ bản
5.1. Các bản đồ và atlas địa lý chung
5.2. Bản đồ biển
5.3. Bản đồ và atlas chuyên đề
5.4. Atlas tổng hợp
5.5. Phân tích và đánh giá bản đồ. Tiêu chuẩn đánh giá. Các phương pháp phân
tích và đánh giá
Chương 6. Các phương pháp thành lập bản đồ
6.1. Các phương pháp thành lập bản đồ
6.2. Soạn thảo đề cương bản đồ
6.3. Thiết kế và biên tập bản đồ
6.4. Đặc điểm thành lập bản đồ địa hình
6.5. Đặc điểm thành lập bản đồ chuyên đề
6.6. Đặc điểm thành lập atlas
Chương 7. Bản đồ số
7.1. Khái niệm, đặc điểm và tính chất của bản đồ số
7.2. Quy trình công nghệ thành lập bản đồ số
7.3. Một số quy định số hóa bản đồ số
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7.4. Một số phần mềm ứng dụng trong thành lập bản đồ số
7.5. Ứng dụng viễn thám và GIS trong thành lập bản đồ số
Chương 8. Sử dụng bản đồ địa hình
8.1. Những phần tử của bản đồ địa hình
8.2. Độ chính xác của bản đồ
8.3. Mô tả địa phương theo bản đồ
8.4. Đo độ dài
8.5. Xác định tọa độ địa lý và tọa độ vuông góc của một điểm trên bản đồ
8.6. Xác định độ cao trên bản đồ
8.7. Xác định độ dốc trên bản đồ
8.8. Vẽ lát cắt địa hình
8.9. Phương pháp định hướng bản đồ ngoài thực địa
8.10. Phương pháp đưa một địa vật ngoài thực địa lên bản đồ
Phần II. Bài tập
Các bài tập về bản đồ:
- Bài tập về xử lý dữ liệu khi thành lập bản đồ
- Bài tập về 10 phương pháp thể hiện nội dung bản đồ
- Sử dụng bản đồ địa hình: Đo độ dài, xác đinh tọa độ địa lý, tọa độ cuông góc,
xác định độ cao, độ dốc, vẽ lát cắt địa hình, viết mô tả địa phương

Hà Nội, ngày tháng
KT. HIỆU TRƯỞNG

KHOA QUẢN LÝ

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

HỌC PHẦN

năm 2015

NGƯỜI BIÊN SOẠN

PGS.TS. Nhữ Thị Xuân
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26. CƠ SỞ VIỄN THÁM
(Fundamentals of remote sensing)
1. Mã học phần: GEO2091
2. Số tín chỉ: 3
3. Học phần tiên quyết:
- Trắc địa đại cương, GEO2318
- Bản đồ đại cương, GEO2060
4. Ngôn ngữ giảng dạy: Tiếng Việt
5. Giảng viên (họ và tên, chức danh, học vị, đơn vị công tác):
- Nguyễn Ngọc Thạch, PGS.TS, Khoa Địa lý, Trường ĐHKHTN
- Đinh Thị Bảo Hoa, TS, Khoa Địa lý, Trường ĐHKHTN
6. Mục tiêu của học phần
- Giúp sinh viên nắm bắt được cơ sở vật lý của môn Viễn thám, các nguyên lý
và công nghệ thu nhận, nguyên tắc và phương pháp xử lý thông tin viễn thám từ
các dạng tư liệu viễn thám khác nhau, các ứng dụng viễn thám trong lĩnh vực khoa
học trái đất và môi trường.
- Giúp sinh viên trau dồi kỹ năng tư duy hệ thống, tìm kiếm tài liệu về viễn thám,
có được phương pháp học chủ động, học theo tin chỉ trong thời đại công nghệ
thông tin và toàn cầu hoá.
- Giúp sinh viên thấy được sự hấp dẫn của công nghệ viễn thám, từ đó có sự yêu
thích học phần, ngành học.
7. Chuẩn đầu ra của học phần (kiến thức, kĩ năng, thái độ):
7.1. Về kiến thức
Hiểu và vận dụng được các kiến thức cơ bản về cơ sở vật lý của Viễn thám, đặc
điểm quá trình truyền bức xạ trong không gian, công nghệ thu nhận, giải đoán, xử
lý các thông tin thông qua qua đặc tính phổ và các loại tư liệu viễn thám khác nhau,
từ đó tách chiết các thông tin về các đối tượng và các hiện tượng tự nhiên.
7.2. Về kỹ năng
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Có khả năng sử dụng các kiến thức cơ bản của Viễn thám bao gồm các nguyên
lý và công nghệ thu nhận, nguyên tắc và phương pháp xử lý thông tin viễn thám từ
các dạng tư liệu viễn thám khác nhau; áp dụng các kiến thức đó trong các lĩnh vực
nghiên cứu về khoa học trái đất.
7.3. Về thái độ
Sinh viên có sự say mê với lĩnh vực khoa học vũ trụ, cụ thể là Viễn thám, có
thái độ ứng dụng trong lĩnh vực địa lý, địa chất và tài nguyên môi trường.
8. Phương pháp kiểm tra, đánh giá
Học phần có nội dung kiểm tra giữa kỳ, thực hành và thi kết thúc học phần
- Điểm chuyên cần: 20%
- Điểm giữa kỳ: 20%
- Điểm cuối kỳ: 60%
9. Giáo trình bắt buộc (tác giả, tên giáo trình, nhà xuất bản, năm xuất bản):
1. Nguyễn Ngọc Thạch, Địa thông tin, Các nguyên lý cơ bản của Viễn thám, hệ
thông tin địa lý và Hệ thống định vị toàn cầu, Nxb ĐHQG Hà Nội, 2011
2. Sabins F.F, Remote sensing: Principles and interpretation. Waveland Pr Inc,
Long Grove, IL., 2007
3. Thomas M.L., Ralph W.K. Remote sensing and image interpretation. New
York, 2007.
10. Tóm tắt nội dung học phần (mỗi học phần tóm tắt khoảng 120 từ):
Nội dung học phần Cơ sở Viễn thám bao gồm cơ sở vật lý của viễn thám
như các nguyên lý bức xạ, quá trình tương tác của bức xạ điện từ, các loại vệ tinh
và cảm biến trong viễn thám, công nghệ thu nhận, các loại tư liệu viễn thám, các
phương pháp xử lý tư liệu và các phương pháp tách chiết thông tin về các đối
tượng và các hiện tượng tự nhiên thông qua đặc tính phổ và các loại tư liệu viễn
thám khác nhau.
11. Nội dung chi tiết học phần
Phần 1: Cơ sở vật lý của viễn thám (10 giờ)
Chương 1. Khái quát chung về viễn thám
1.1. Lịch sử phát triển của viễn thám
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1.2. Định nghĩa và những vấn đề quan tâm chung về viễn thám
Chương 2. Các nguồn năng lượng và các nguyên lý bức xạ
2.1. Tính chất của ánh sáng
2.2. Quang phổ điện từ
2.3. Sự truyền năng lượng của ánh sáng và tương tác năng lượng trong khí
quyển
2.4. Sự tương tác năng lượng với các đối tượng ở trên mặt đất
2.5. Các cửa sổ khí quyển
Chương 3. Phổ phản xạ của các đối tượng tự nhiên
3.1. Khái niệm về phổ phản xạ và hệ số phổ phản xạ
3.2. Đường cong phổ phản xạ
3.3. Phổ phản xạ của các đối tượng tự nhiên chính
Phần 2: Các phương pháp thu nhận và phân tích thông tin viễn thám (30 giờ)
Chương 4. Đặc điểm các loại tư liệu viễn thám và phương pháp thu nhận tư
liệu viễn thám
4.1. Đặc điểm phim ảnh đen trắng và màu
4.2. Phương pháp thu nhận và đặc điểm các loại tư liệu viễn thám
4.3. Chụp ảnh hàng không và đặc điểm ảnh hàng không
4.3. Các loại tư liệu viễn thám vệ tinh
4.4. Các hệ thống viễn thám
Chương 5. Viễn thám sóng cực ngắn và đặc điểm tư liệu viễn thám radar
5.1. Đặc điểm sóng siêu cao tần
5.2. Khái niệm về Radar
5.3. Các định luật về Radar
5.4. Hệ thống quét Radar
5.5. Đặc điểm ảnh Radar
5.6. Ứng dụng của Radar
Chương 6. Viễn thám hồng ngoại và đặc điểm ảnh hồng ngoại
6.1. Đặc điểm nhiệt của vật chất
6.2.Nguyên lý phát xạ nhiệt của vật chất
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6.4.Các cảm biến nhiệt
6.5. Phương pháp quét nhiệt
6.6. Đặc điểm ảnh nhiệt
6.7. Ứng dụng của viễn thám hồng ngoại nhiệt
Chương 7. Viễn thám lidar
7.1. Các khái niệm cơ bản về lidar
7.2. Đặc điểm tư liệu lidar và phương pháp xử lý
7.3. Ứng dụng của viễn thám lidar
Chương 8. Các phương pháp xử lý thông tin viễn thám
8.1. Giải đoán ảnh bằng mắt
8.2. Phương pháp xử lý ảnh số
8.3. Quy trình xử lý tư liệu viễn thám thành lập bản đồ chuyên đề
Phần 3: Thực tập (5 giờ)
1. Giải đoán ảnh xây dựng bản đồ lớp phủ mặt đất
2. Xử lý ảnh số (với phần mềm ENVI)

Hà Nội, ngày tháng
KT. HIỆU TRƯỞNG

KHOA QUẢN LÝ

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

HỌC PHẦN

năm 2015

NGƯỜI BIÊN SOẠN

PGS.TS. Nguyễn Ngọc Thạch
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27. HỆ THỐNG THÔNG TIN ĐỊA LÝ
(Geographical information system)
1. Mã học phần: GEO2319
2. Số tín chỉ: 3
3. Học phần tiên quyết:
- Tin học cơ sở 1 (INT1003), Tin học cơ sở 3 (INT1005)
- Bản đồ đại cương, GEO2060
4. Ngôn ngữ giảng dạy: tiếng Việt
5. Giảng viên (họ và tên, chức danh, học vị, đơn vị công tác):
- Nguyễn Đình Minh, PGS.TS, Khoa Địa lý, Trường ĐHKHTN
- Bùi Quang Thành, TS, Khoa Địa lý, Trường ĐHKHTN
6. Mục tiêu của học phần
- Sinh viên sẽ nắm được những kiến thức cơ bản về lịch sử hình thành, phát
triển, lý thuyết, công nghệ và ứng dụng của hệ thông tin địa lý.
- Giúp sinh viên trau dồi kỹ năng tư duy hệ thống, tìm kiếm tài liệu về hệ thông
tin địa lý, và có được phương pháp học chủ động, học theo tin chỉ trong thời đại
công nghệ thông tin và toàn cầu hoá.
- Giúp sinh viên thấy được sự hấp dẫn của công nghệ hệ thông tin địa lý, từ đó
có sự yêu thích học phần, ngành học.
7. Chuẩn đầu ra của học phần (kiến thức, kĩ năng, thái độ):
7.1. Kiến thức
Sinh viên nắm vững và vận dụng được cái khái niệm cơ bản về các hợp phần và
chức năng GIS trong các lĩnh vực nghiên cứu chuyên ngành và đời sống.
7.2. Kỹ năng
Sinh viên có được các kỹ năng cơ bản về nhập, quản lý, phân tích và xuất dữ liệu
GIS.
7.3. Thái độ
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Sinh viên hình thành thái độ chủ động, độc lập và hợp tác trong học tập và ứng
dụng GIS.
8. Phương pháp kiểm tra, đánh giá:
Điểm chuyên cần: 20%
Điểm giữa kỳ: 20%
Điểm cuối kỳ: 60%
9. Giáo trình bắt buộc (tác giả, tên giáo trình, nhà xuất bản, năm xuất bản):
9.1 Giáo trình bắt buộc:
1. Nguyễn Đình Minh. Hệ thông tin địa lý, ĐHKHTN.1999
2. Đặng Văn Đức. Hệ thống thông tin địa lý. Nxb KHKT. 2001
3. Nguyễn Thế Thận. Cơ sở hệ thống thông tin địa lý GIS. Nxb KHKT. 1999
9.2. Tài liệu tham khảo:
1. Aronoff, S. Geographic Information Systems: A Management Perspective,
WDL Publications, Ottawa. 1993
2. Burrough, P. A. Principles of Geographical Information Systems for Land
Resources Assessment, Clarendon Press, Oxford. 1986
3. Clarke, K. C. Getting started with geographic information systems. Prentice
Hall, Upper Sadle River, NJ. 2000
4. Der Mers, M. N. Fundamentals of geographic information systems, John
Wiley & Sons, New York. 1997
5. Eastman, J., Idrisi for Windows User’s Guide, Clark Univ., Version 2.0
Worcester MA. 1997
6. Eastman, J. Idrisi32- Guide to GIS and Image Processing, Clark Univ.,
Version 2.0 Worcester MA. 2001
7. ESRI. Understanding GIS – the ARC/INFO method, Redlands. 1997
10.

Tóm tắt nội dung học phần (mỗi học phần tóm tắt khoảng 120 từ):

Hệ thông tin địa lý (GIS) là công nghệ thông tin không gian có ứng dụng trong
nhiều lĩnh vực hoạt động của con người. Nội dung học phần bao gồm các bài
giảng trên lớp, bài thực hành, bài tập và tự học. Học phần này mang tính chất
nhập môn và không có mục đích đào tạo sinh viên thành người vận hành GIS.
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Học phần tập trung giới thiệu, giải thích, minh hoạ về lịch sử hình thành, phát
triển, các thuật ngữ, khái niệm, nguyên lý, chức năng và ứng dụng của GIS làm
cơ sở vững chắc cho việc học tiếp các môn nâng cao và chuyên sâu hơn về lĩnh
vực công nghệ phát triển nhanh chóng này.
11. Nội dung chi tiết học phần (trình bày các chương, mục, tiểu mục…):
Chương 1. TỔNG QUAN VỀ HỆ THÔNG TIN ĐỊA LÝ (GIS)
1.1. Sự ra đời và phát triển của GIS
1.2. Thành phần và chức năng của GIS
1.3. Định nghĩa GIS
1.4. Phân loại GIS
1.5. Ứng dụng GIS
Chương 2. CẤU TRÚC DỮ LIỆU GIS
1.1. Mở đầu
1.2. Cấu trúc dữ liệu vector
1.3. Cấu trúc dữ liệu raster
1.4. So sánh cấu trúc dữ liệu vector và raster
Chương 3. NHẬP DỮ LIỆU
1.1. Mở đầu
1.2. Các công nghệ thu nhập dữ liệu GIS
1.3. So sánh và lựa chọn công nghệ thu nhập dữ liệu GIS
Chương 4. QUẢN LÝ DỮ LIỆU
1.1. Mở đầu
1.2. Quản lý dữ liệu không gian
1.3. Quản lý dữ liệu thuộc tính
1.4. An ninh dữ liệu
Chương 5. PHÂN TÍCH DỮ LIỆU
1.1. Mở đầu
1.2. Các phép phân tích dữ liệu GIS
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1.3. Phân tích địa lý bằng GIS
Chương 6. XUẤT DỮ LIỆU
1.1. Mở đầu
1.2. Thiết bị xuất dữ liệu GIS
1.3. Phần mềm xuất dữ liệu GIS
1.4. Các sản phẩm GIS

Hà Nội, ngày
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28. KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU
(Environmental Science and Climate change)
1. Mã học phần: GEO2320
2. Số tín chỉ: 02
3. Học phần tiên quyết:
- Địa lý học, GEO2317
4. Ngôn ngữ giảng dạy: Tiếng việt
5. Giảng viên:
1. Phạm Quang Tuấn, PGS.TS, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên,
ĐHQGHN
2. Nguyễn Hiệu, PGS.TS, Đại học Quốc Gia Hà Nội
3. Nguyễn Cao Huần, GS.TS, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên,
ĐHQGHN
6. Mục tiêu của học phần
Học phần trang bị cho sinh viên những kiến thức chung về khoa học môi
trường, phân tích được các nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường và sự mâu
thuẫn giữa bảo vệ môi trường và các hoạt động phát triển. Bên cạnh đấy, sinh
viên sẽ được trang bị những kiến thức chung về biến đổi khí hậu, các nguyên
nhân và hậu quả của quá trình quá trình biến đổi khí hậu.
Sau khi học xong, sinh viên sẽ lĩnh hội và nhận thức được các tác động của
hoạt động phát triển tới môi trường và biến đổi khí hậu, từ đấy nâng cao nhận
thức về bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.
7. Chuẩn đầu ra của học phần (kiến thức, kĩ năng, thái độ):
7.1. Kiến thức
 Nhớ và hiểu được những khái niệm chung về tài nguyên, môi trường và phát
triển;
 Hiểu và phân tích được những mâu thuẫn giữa môi trường và phát triển;
 Hiểu và phân tích được các nguyên lý sinh thái và địa lý học trong sử dụng
hợp lý và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên;
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 Hiểu và phân tích được các tác động của con người tới môi trường;
 Nhớ và hiểu được các dạng tài nguyên thiên nhiên;
 Hiểu và phân tích được bản chất, chất lượng môi trường sống - ô nhiễm môi
trường;
 Nhớ và hiểu được những vấn đề cơ bản về tài nguyên và môi trường ở các
vùng địa lý Việt Nam và hướng phát triển bền vững;
 Hiểu và phân tích được các nhân tố ảnh hưởng tới sự biến đổi khí hậu (khí
gas trong khí quyển, sự phát tán lan rộng của bức xạ Mặt trời, hoạt động của
núi lửa...);
 Hiểu được những biểu hiện của biến đổi khí hậu (sự thay đổi của hoàn lưu
khí quyển, những biến đổi về thời tiết ở vùng nhiệt đới, ôn đới);
 Hiểu và phân tích được tác động của biến đổi khí hậu tới môi trường và đời
sống sinh vật (tới sinh vật, môi trường biển, tai biến thiên nhiên...).
7.2. Kỹ năng
 Phát triển kỹ năng cộng tác, làm việc nhóm;
 Phát triển kỹ năng tư duy sáng tạo, khám phá tìm tòi;
 Trau dồi, phát triển năng lực đánh giá và tự đánh giá;
 Rèn kỹ năng bình luận, thuyết trình trước công chúng;
 Rèn luyện tính kiên trì trong công việc.
7.3. Thái độ
 Có ý thức nghiên cứu nghiêm túc, khách quan, tư duy logic trong nghiên cứu
môi trường, tài nguyên thiên nhiên và biến đổi khí hậu;
 Nhận thức rõ vai trò của nghiên cứu tài nguyên môi trường và vấn đề biến
đổi khí hậu đối với sự phát triển kinh tế xã hội;
 Có ý thức vận dụng các kiến thức đã được học cho việc giải quyết các bài
toán cụ thể;
 Có ý thức phát huy các nghiên cứu ứng dụng và tuyên truyền, phổ biến cho
xã hội hiểu được vai trò của nội dung học phần trong giải quyết các vấn đề
về tài nguyên và môi trường.
8. Phương pháp kiểm tra đánh giá:
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8.1. Kiểm tra đánh giá thường xuyên (20%)
- Mục đích: nhằm kiểm tra sinh viên việc làm chủ kiến thức và rèn luyện kĩ
năng đã được xác định trong mục tiêu của học phần.
- Hình thức: viết một câu tóm tắt lại nội dung nội dung vừa học; viết vấn đề
hứng thú với bài giảng; viết đề cương với các đề mục lớn để sinh viên bổ sung các
đề mục nhỏ; lập ma trận trống tìm mối liên hệ…
8.2. Kiểm tra đánh giá định kỳ (20%)
Mục đích: nhằm đánh giá được mức độ đạt mục tiêu học phần ở giai đoạn
tương ứng của sinh viên trong tiến trình của học phần.
8.2.1. Bài tập cá nhân tuần 3, 11
- Nội dung:
+ Bài tập tuần 3 về vấn đề: Lấy ví dụ và phân tích về sự mâu thuẫn giữa môi
trường và phát triển
+ Bài tập tuần 11 về vấn đề: Lấy ví dụ và phân tích sự biểu hiện của biến đổi
khí hậu và tác động của nó đến môi trường
- Hình thức kiểm tra: viết tiểu luận (5 - 10 trang)
- Tiêu chí đánh giá:


Xác định được vấn đề nghiên cứu, phân tích

3đ



Phân tích logic, đi thẳng vào vấn đề, liên hệ thực tế

5đ



Ngôn ngữ chính xác, rõ ràng.

1đ



Trích dẫn, sử dụng tài liệu tham khảo chính xác, hợp lệ

1đ

Tổng

10đ

8.2.2. Bài tập nhóm tháng 5, 13
- Hình thức: viết tiểu luận (5 - 10 trang)
- Nội dung: Sinh viên lựa chọn theo danh mục các bài tập bộ môn cung cấp
hoặc có thể tự chọn đề tài nếu được giáo viên chấp nhận trước. Nội dung tập trung
cho việc tìm hiểu về các dạng tài nguyên, tác động của con người tới môi trường,
những vấn đề cơ bản về tài nguyên môi trường của các vùng địa lý Việt Nam, biểu
hiện của biến đổi khí hậu và ảnh hưởng của nó tới tài nguyên và môi trường…
- Tiêu chí đánh giá:
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Xác định vấn đề rõ ràng, hợp lý, khả thi



Phân tích logic, đi thẳng vào vấn đề, liên hệ thực tế



Tài liệu sử dụng phong phú, đa dạng, hấp dẫn



Ngôn ngữ chính xác, rõ ràng

1đ



Trích dẫn, sử dụng tài liệu tham khảo hợp lệ

2đ

Tổng:

2đ
5đ
1đ

10đ

8.3. Thi giữa kỳ
- Hình thức: Bài luận (7 - 10 trang)
- Tiêu chí đánh giá:


Xác định vấn đề rõ ràng, hợp lý, khả thi



Phân tích logic, đi thẳng vào vấn đề, liên hệ thực tế



Tài liệu sử dụng phong phú, đa dạng, hấp dẫn



Ngôn ngữ chính xác, rõ ràng

1đ



Trích dẫn, sử dụng tài liệu tham khảo hợp lệ

2đ

Tổng:

2đ
5đ
1đ

10đ

8.4. Thi hết môn (60%)
- Hình thức: Thi viết
- Tiêu chí:


Viết được những nội dung chính của câu hỏi



Phân tích logic vấn đề, liên hệ thực tế



Tính sáng tạo



Trình bày

4đ
4đ
1đ
1đ

Tổng:

10đ

9. Giáo trình bắt buộc (tác giả, tên sách, năm xuất bản):
9.1. Tài liệu bắt buộc
1. Lê Thạc Cán, 1995. Cơ sở khoa học môi trường. Giáo trình giảng dạy đại
học, 328tr.
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2. Lê Văn Khoa (chủ biên), 2003. Khoa học môi trường. Nxb Giáo dục, 362
tr.
9.2. Tài liệu tham khảo
1. Charles F. Gritzner, 2010. Changing Climate. Chelsea house publishers, p.
120.
2. W. Neil Adger, Irene Lorenzoni, Karen L. O’Brien, 2009. Adapting to
Climate change. Cambridge University Press, 514.
3. http://www.monre.gov.vn
4. http://www.epa.gov/climatechange
10. Tóm tắt học phần
Học phần bao gồm các nội dung sau: khái niệm chung về tài nguyên, môi
trường và phát triển; các nguyên lý sinh thái và địa lý học trong sử dụng hợp lý và
bảo vệ tài nguyên thiên nhiên; các tác động của con người tới môi trường; các
dạng tài nguyên thiên nhiên; bản chất, chất lượng môi trường sống - ô nhiễm môi
trường; vấn đề cơ bản về tài nguyên và môi trường ở các vùng địa lý Việt Nam và
hướng phát triển bền vững; các nhân tố ảnh hưởng tới sự biến đổi khí hậu; tác động
của biến đổi khí hậu tới môi trường và đời sống sinh vật.
11. Nội dung chi tiết học phần
Chương 1. Những khái niệm chung về tài nguyên, môi trường và phát triển
1.1. Khái niệm về tài nguyên
1.2. Khái niệm về môi trường
1.3. Khái niệm về phát triển
1.4. Mâu thuẫn giữa môi trường và phát triển
1.5. Các chức năng cơ bản của môi trường
1.6. Những vấn đề môi trường toàn cầu và ở Việt Nam
Chương 2: Nguyên lý sinh thái và địa lý học trong sử dụng hợp lý và bảo vệ
tài nguyên thiên nhiên
2.1. Các nguyên lý cơ bản của Sinh thái học trong sử dụng hợp lý và bảo vệ
tài nguyên thiên nhiên
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2.2. Các nguyên lý cơ bản của Địa lý học trong sử dụng hợp lý và bảo vệ tài
nguyên thiên nhiên
2.3. Những khía cạnh kinh tế - xã hội, pháp lý và công nghệ trong sử dụng
hợp lý và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên
Chương 3: Tác động của con người tới môi trường
3.1. Dân số và nhu cầu khai thác, sử dụng tài nguyên
3.2. Vai trò của môi trường đối với phát triển kinh tế - xã hội
3.3. Nguyên tắc chung về ảnh hưởng của con người tới môi trường
3.4. Các dạng hoạt động phát triển và các vấn đề môi trường có liên quan
Chương 4: Tài nguyên thiên nhiên
4.1. Tài nguyên đất
4.2. Tài nguyên sinh học
4.3. Tài nguyên nước ngọt
4.4. Tài nguyên khoáng sản và năng lượng
4.5. Tài nguyên biển và ven biển
Chương 5: Chất lượng môi trường sống - ô nhiễm môi trường
5.1. Ô nhiễm môi trường nước và các biện pháp bảo vệ
5.2. Ô nhiễm không khí và các biện pháp phòng chống
5.3. Ô nhiễm môi trường đất
5.4. Chất thải rắn
5.5. Các dạng ô nhiễm khác
Chương 6: Những vấn đề cơ bản về tài nguyên và môi trường ở các vùng địa
lý Việt Nam và hướng phát triển bền vững
6.1. Các nguyên tắc phát triển bền vững
6.2. Khái quát các vấn đề cơ bản tài nguyên, môi trường ở các vùng lãnh thổ
6.3. Phát triển bền vững và sử dụng hợp lý tài nguyên, bảo vệ môi trường ở
Việt Nam
Chương 8: Biến đổi khí hậu toàn cầu
8.1. Các nhân tố ảnh hưởng đến biến đổi khí hậu toàn cầu
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8.2. Các biểu hiện của biến đổi khí hậu toàn cầu
Chương 9. Ảnh hưởng của biến đổi khí hậu toàn cầu tới sinh vật
9.1. Ảnh hưởng của biến đổi khí hậu toàn cầu đến đời sống thực vật
9.2. Ảnh hưởng của biến đổi khí hậu toàn cầu đến đời sống động vật
9.3. Biến đổi khí hậu và tai biến thiên nhiên

Hà Nội, ngày tháng
KT. HIỆU TRƯỞNG

KHOA QUẢN LÝ

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

HỌC PHẦN

năm 2015

NGƯỜI BIÊN SOẠN

PGS.TS. Phạm Quang Tuấn
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ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
29. TOÁN TRONG ĐỊA LÝ
(Mathematics in Geography)

1. Mã học phần: GEO2321
2. Số tín chỉ: 02
3. Học phần tiên quyết:
- Xác suất thống kê , MAT1101
- Địa lý học, GEO2317

4. Ngôn ngữ giảng dạy: Tiếng Việt
5. Giảng viên (họ và tên, chức danh, học vị, đơn vị công tác):
1. Bùi Quang Thành, TS, Khoa Địa lý, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên,
ĐHQGHN
2. Hoàng Thị Thu Hương, TS, Khoa Địa lý, Trường Đại học Khoa học Tự
nhiên, ĐHQGHN
3. Nguyễn Thị Thúy Hằng, TS, Khoa Địa lý, Trường Đại học Khoa học Tự
nhiên, ĐHQGHN

6. Mục tiêu của học phần
- Mục tiêu về kiến thức: Trước tiếp học phần này sẽ giới thiệu cho sinh viên
một số cơ sở lý thuyết Toán học thống kê. Tiếp theo học phần sẽ cung cấp cho
sinh viên một số phương pháp toán ứng dụng trong nghiên cứu địa lý, trong đó
học phần sẽ tập trung vào các nội dung sau:
+ Các phương pháp toán xác định mối liên hệ giữa các thành phần, các yếu tố
địa lý
+ Các phương pháp thể hiện cấu trúc không gian của các hiện tượng địa lý
+ Các phương pháp toán áp dụng trong phân loại, phân vùng địa lý
+ Các phương pháp toán ứng dụng trong nghiên cứu địa lý kinh tế-xã hội
- Mục tiêu về kỹ năng: Thông qua học phần này giúp sinh viên phát triển kỹ
năng cộng tác, làm việc nhóm, kỹ năng trình bày trước đám đông, kỹ năng tư
duy một cách lôgíc và phát hiện các vấn đề mới sau khi đã nghiên cứu môn
Toán trong địa lý.
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- Mục tiêu về thái độ: Sinh viên nhận thức rõ vai trò của học phần “Toán trong
địa lý” trong nghiên cứu Địa lý, có trách nhiệm đối với việc ứng dụng các kiến
thức về toán học vào trong nghiên cứu địa lý để kiểm chứng các giả thuyết và
đưa ra những kết luận mang tính định lượng, chính xác từ đó đưa ra những ý
kiến đóng góp cho cho các nhà hoạch định chính sách phát triển kinh tế-xã hội
nhằm hướng tới mục tiêu phát triển một xã hội nhân văn, công bằng và tương
đối bền vững về kinh tế, môi trường.

7. Chuẩn đầu ra của học phần (kiến thức, kĩ năng, thái độ):
7.1. Kiến thức
 Nhớ được các cơ sở lý thuyết Toán học thống kê.
 Hiểu và có thể áp dụng được các phương pháp toán xác định mối liên hệ
giữa các thành phần, các yếu tố địa lý
 Hiểu và có thể áp dụng được các phương pháp toán thể hiện cấu trúc không
gian của các hiện tượng địa lý
 Hiểu và có thể áp dụng được các phương pháp toán áp dụng trong phân loại,
phân vùng địa lý
 Hiểu và có thể áp dụng được các phương pháp toán ứng dụng trong nghiên
cứu địa lý kinh tế-xã hội
7.2. Kỹ năng







Phát triển kỹ năng cộng tác, làm việc nhóm;
Phát triển kỹ năng tư duy sáng tạo, khám phá tìm tòi;
Trau dồi, phát triển năng lực đánh giá và tự đánh giá;
Rèn kỹ năng bình luận, thuyết trình trước công chúng;
Rèn luyện tính kiên trì trong công việc;
Rèn kỹ năng lập kế hoạch, tổ chức, quản lý, điều khiển, theo dõi kiểm tra
hoạt động, làm việc nhóm, lập mục tiêu, phân tích chương trình.
 Kỹ năng tư duy một cách lôgíc và phát hiện các vấn đề mới sau khi đã
nghiên cứu môn Toán trong địa lý;

7.3. Thái độ
 Có ý thức nghiên cứu nghiêm túc, khách quan, tư duy logic trong việc áp
dụng các nội dung cơ bản của học phần “Toán trong địa lý” vào nghiên cứu
Địa lý
 Có trách nhiệm đối với việc ứng dụng các kiến thức về toán trong địa lý để
tham gia hoặc đóng góp ý kiến cho cho các nhà hoạch định chính sách phát
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triển kinh tế-xã hội nhằm hướng tới mục tiêu phát triển một xã hội nhân văn,
công bằng và tương đối bền vững về kinh tế, môi trường.

8. Phương pháp kiểm tra, đánh giá:
8.1. Kiểm tra kiến thức nền
- Để học học phần Toán trong địa lý, sinh viên cần các kiến thức nền sau:
+ Kiến thức về Xác suất thống kê
+ Kiến thức về Địa lý học
- Mục đích: Việc kiểm tra kiến thức nền nhằm đánh giá và phân loại được
kiến thức cơ sở của sinh viên so với yêu cầu của học phần. Trên cơ sở đánh giá và
phân loại kiến thức nền của sinh viên để có được chiến lược dạy học phù hợp.
- Hình thức: đặt câu hỏi, thảo luận trên lớp, kiểm tra 15’
8.2. Kiểm tra đánh giá thường xuyên (20%)
- Mục đích: nhằm kiểm tra mức độ thường xuyên đi học của sinh viên; kiểm
tra, đánh giá khả năng hiểu bài, nhớ kiến thức qua từng chương.
- Hình thức: kiểm tra 15’, kiểm tra 30’, kiểm tra 50’, báo cáo nhóm,...
8.3. Kiểm tra giữa kỳ (20%)
- Mục đích: nhằm đánh giá được mức độ đạt mục tiêu học phần của sinh
viên ở giai đoạn giữa hoặc nửa cuối học phần.
- Hình thức: kiểm tra 50’, thực hiện dự án nghiên cứu nhỏ, báo cáo nhóm,...
8.4. Thi hết môn (60%)
- Mục đích: nhằm đánh giá chuẩn đầu ra của sinh viên
- Hình thức: Lựa chọn một trong hai hình thức: viết, vấn đáp

9. Giáo trình bắt buộc (tác giả, tên giáo trình, nhà xuất bản, năm xuất bản):
9.1. Tài liệu tham khảo bắt buộc
1. Nguyễn Kim Chương. Phương pháp toán trong địa lý. NXB ĐH Sư Phạm, 2004
2. Đào Hữu Hồ, Nguyễn Văn Hữu, Hoàng Hữu Như. Thống kê toán học. NXB
KH&KT Hà Nội, 1981.
3. Wilson, AG; Kirkby, MJ. Mathematics for Geographers and Planners (2 ed.).
Oxford University Press, USA. 1980.
9.2. Tài liệu tham khảo thêm
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1. Nguyễn Cao Huần, 2005. Đánh giá cảnh quan (theo tiếp cận kinh tế sinh thái).
Nxb ĐHQG Hà Nội, 178tr.
2. Fahui Wang. Quantitative Methods and Socio-Economic Applications in GIS
(econd Edition). CRC Press. 2015

10. Tóm tắt nội dung học phần (mỗi học phần tóm tắt khoảng 120 từ):
Học phần này gồm 2 phần:
Phần I- Cơ sở lý thuyết Toán học thống kê
Phần này sẽ giới thiệu những kiến thức cơ bản nhất của toán học thống kê
với những ví dụ áp dụng trong địa lý để giúp sinh viên dễ hiểu và có thể áp
dụng được trong phần 2.
Phần II – Các phương pháp toán học trong nghiên cứu địa lý
Trong phần này sẽ tập trung vào các nội dung chính sau:
1. Các phương pháp toán xác định mối liên hệ giữa các thành phần, các yếu tố địa
lý
2. Các phương pháp thể hiện cấu trúc không gian của các hiện tượng địa lý
3. Các phương pháp toán áp dụng trong phân loại, phân vùng địa lý
4. Các phương pháp toán ứng dụng trong nghiên cứu địa lý kinh tế-xã hội

11. Nội dung chi tiết học phần:
Chương 1. Cơ sở lý thuyết toán học thống kê (10 giờ)
1. Phân phối thực nghiệm
1.1. Tập mẫu
1.2. Biểu đồ phân phối thực nghiệm
1.3. Các đặc trưng mẫu
1.4. Các đặc trưng hình dạng của phân phối
1.5. Kỹ thuật tính toán trị số trung bình và độ lệch chuẩn
2. Phân phối xác suất
2.1. Khái niệm cơ bản về xác suất
2.2. Biến ngẫu nhiên và hàm phân phối xác suất của nó
2.3. Các đặc trưng của phân phối xác suất
2.4. Các dạng phân phối thường gặp
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3. Phương pháp thống kê ước lượng
3.1. Khái niệm về phương pháp thống kê ước lượng
3.2. Phương pháp ước lượng số trung bình của tổng thể
4. Phân tích giả thuyết thống kê
4.1. Khái niệm về giả thuyết thống kê
4.2. Kiểm định sai dị giữa hai trung bình mẫu
4.3. Kiểm định sai dị giữa 2 phương sai
4.4. Kiểm định sai dị giữa nhiều trung bình mẫu
4.5. Tiêu chuẩn χ2 kiểm định về phân phối
4.6. Tiêu chuẩn χ2 để kiểm định tính độc lập
5. Phân tích mối liên hệ giữa các đại lượng
5.1. Quan hệ hàm số và quan hệ phụ thuộc ngẫu nhiên
5.2. Hệ số tương quan
5.3. Lý thuyết hồi qui
5.4. Phân tích hồi qui
6. Phương pháp lấy mẫu
2.1. Thiết kế quá trình lấy mẫu
2.2. Thiết kế lấy mẫu liên quan với nhau
2.3. Lấy mẫu không gian trong quá trình thực địa
2.4. Kích thước của mẫu
Chương 2. Các phương pháp toán trong địa lý (20 giờ)
1. Các phương pháp toán xác định mối liên hệ giữa các thành phần, các yếu tố địa
lý
1.1. Các nhân tố hình thành các mối liên hệ trong hệ thống
1.2. Quan hệ giữa các dấu hiệu định lượng
1.3. Quan hệ giữa các dấu hiệu định tính
1.4. Các nhân tố toàn bộ
2. Các phương pháp thể hiện cấu trúc không gian của các hiện tượng địa lý
2.1. Sự phân bố không gian của các chỉ số địa lý
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2.2. Chỉ số Entropi xác định độ thuần nhất của các yếu tố
2.3. Độ thuần nhất của cảnh quan
2.4. Độ đồng nhất của các yếu tố địa lý
2.5. Độ đồng nhất của cảnh quan
3. Các phương pháp toán áp dụng trong phân loại, phân vùng địa lý
3.1. Phương pháp bậc trọng số
3.2. Phương pháp hệ số cự li- phương pháp phân loại nhiều chiều
3.3. Sử dụng chỉ tiêu χ2
4. Các phương pháp toán ứng dụng trong nghiên cứu địa lý kinh tế-xã hội
4.1. Chỉ số độ tập trung; phương pháp lập đường cong Lorenz
4.2. Chỉ số về sự đa dạng Gibbs-Martin
4.3. Chỉ số kết hợp Weaver

Hà Nội, ngày tháng
KT. HIỆU TRƯỞNG

KHOA QUẢN LÝ

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

HỌC PHẦN

năm 2015

NGƯỜI BIÊN SOẠN

TS. Hoàng Thị Thu Hương
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ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
30. ỨNG DỤNG VIỄN THÁM VÀ GIS TRONG NGHIÊN CỨU ĐỊA LÝ VÀ
MÔI TRƯỜNG BIỂN
(Application of remote sensing and GIS in studies of marine geography and
environment)

1. Mã học phần: GEO2322
2. Số tín chỉ: 02
3. Học phần tiên quyết:
- Cơ sở Viễn thám, GEO2091
- Hệ thống thông tin địa lý, GEO2319
4. Ngôn ngữ giảng dạy:Tiếng Việt
5. Giảng viên (họ và tên, chức danh, học vị, đơn vị công tác):
1. Nguyễn Hiệu, PGS.TS, Đại học Quốc gia Hà Nội
2. Vũ Văn Phái, PGS.TS, Bộ môn Địa mạo - Địa lý & Môi trường biển, Khoa
Địa lý, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN
3. Đặng Kinh Bắc, ThS, Bộ môn Địa mạo - Địa lý & Môi trường biển, Khoa
Địa lý, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN
6.

Mục tiêu của học phần (kiến thức, kĩ năng, thái độ):

Học phần trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về viễn thám và hệ
thống thông tin địa lývà những ứng dụng cụ thể của nó trong nghiên cứu địa lý và
môi trường biển.
Sau khi học xong, sinh viên sẽ có thể phân tích được khả năng ứng dụng của
viễn thám và GIS trong nghiên cứu các đặc trưng và sự biến động của tài nguyên,
môi trường biển: giải đoán ảnh để nhận biết các yếu tố động lực, xây dựng một số
bản đồ về tài nguyên môi trường biển và đại dương...
Ngoài ra, sinh viên sẽ hiểu rõ hơn về khoa học địa lý nói chung và địa lý &
môi trường biển nói riêng, để thêm yêu ngành nghề, từ đó có những hành động
đúng đắn góp phần bảo vệ tài nguyên và môi trường biển Việt Nam.
7.

Chuẩn đầu ra của học phần (kiến thức, kĩ năng, thái độ):
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7.1. Kiến thức
 Nhớ được các nguyên lý cơ bản của công nghệ viễn thám;
 Hiểu và phân tích được mối liên hệ giữa bản chất của/ nguyên lý thu nhận
ảnh viễn thám với những thông tin về biển (khả năng nhận biết trực tiếp, gián
tiếp các thông tin về front sóng, dòng bồi tích, thuỷ triều, nhiệt độ nước biển,
chlorophyll);
 Nhớ được các chức năng, các phép phân tích không gian cơ bản của Hệ
thông tin địa lý (GIS);
 Hiểu được khả năng ứng dụng của GIS và sự kết hợp của GIS với tư liệu ảnh
viễn thám trong nghiên cứu địa lý và môi trường biển;
 Hiểu được những nguyên lý trong giải đoán ảnh để có thể nhận biết các yếu
tố như dòng chảy đại dương, thuỷ triều, các khối nước hoà trộn, động lực bờ và
cửa sông, các yếu tố địa hình…;
 Nhớ và hiểu được phương pháp xây dựng các bản đồ về tài nguyên, môi
trường biển và đại dương, như nhiệt độ bề mặt biển, front sóng biển, vùng biển
nông, chlorophyll, rừng ngập mặn…;
 Hiểu và phân tích được khả năng ứng dụng của GIS trong nghiên cứu các
đặc trưng và sự biến động của tài nguyên, môi trường biển;
 Hiểu được sự liên kết dữ liệu viễn thám và GIS trong nghiên cứu sự biến
động địa hình, các tai biến thiên nhiên và ô nhiễm biển;
 Hiểu được vai trò của GIS trong xây dựng CSDL quản lý tài nguyên và môi
trường biển.
7.2. Kỹ năng
 Phát triển kỹ năng cộng tác, làm việc nhóm;
 Phát triển kỹ năng tư duy sáng tạo, khám phá tìm tòi;
 Trau dồi, phát triển năng lực đánh giá và tự đánh giá;
 Rèn kỹ năng bình luận, thuyết trình trước công chúng;
 Rèn luyện tính kiên trì trong công việc;
 Rèn kỹ năng lập kế hoạch, tổ chức, quản lý, điều khiển, theo dõi kiểm tra
hoạt động, làm việc nhóm, lập mục tiêu, phân tích chương trình.
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 Có khả năng đọc, hiểu và biết cách khai thác những vấn đề/ thông tin/ tư liệu
liên quan đến sự phát triển của công nghệ viễn thám và GIS cho nghiên cứu
tài nguyên và môi trường biển;
 Có thể khai thác các phần mềm GIS; tổ chức và khai thác tốt cơ sở dữ liệu
ảnh, bản đồ số cho nghiên cứu địa lý và môi trường biển;
 Có thể vận dụng những kiến thức về địa lý và công nghệ viễn thám - GIS để
giải quyết các bài toán tích hợp cụ thể trong nghiên cứu tài nguyên, môi
trường biển.
7.3. Thái độ
 Có ý thức nghiên cứu nghiêm túc, khách quan, tư duy logic trong việc khai
thác tư liệu ảnh viễn thám và công nghệ GIS trong nghiên cứu tài nguyên và
môi trường biển;
 Nhận thức rõ vai trò của công nghệ viễn thám - GIS trong nghiên cứu địa lý
và môi trường biển;
 Có ý thức vận dụng các kiến thức đã được học cho việc giải quyết các bài
toán cụ thể;
 Có ý thức phát huy các nghiên cứu ứng dụng và tuyên truyền, phổ biến cho
xã hội hiểu được vai trò của ứng dụng công nghệ viễn thám - GIS kết hợp
với kiến thức về địa lý và môi trường biển trong giải quyết các vấn đề về tài
nguyên, môi trường và chủ quyền các vùng biển đảo.
8. Phương pháp kiểm tra, đánh giá:
8.1. Kiểm tra kiến thức nền
- Để học học phần GIS và viễn thám trong nghiên cứu địa mạo, sinh viên cần
các kiến thức nền sau:
+ Kiến thức cơ sở về viễn thám và GIS
+ Kiến thức về Địa lý và môi trường biển
- Mục đích kiểm tra: Việc kiểm tra kiến thức nền nhằm đánh giá và phân loại
được kiến thức cơ sở của sinh viên so với yêu cầu của học phần. Trên cơ sở đánh
giá và phân loại kiến thức nền của sinh viên để có được chiến lược dạy học phù
hợp.
- Hình thức kiểm tra:
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+ Liệt kê các phép chiếu bản đồ;
+ Sử dụng bản đồ địa hình cho việc nhận biết các thực thể trên bề mặt Trái
Đất, sự phân bố không gian của chúng (tính được toạ độ địa lý/ đề các),
tính toán khoảng cách trên cơ sở nhận biết tỷ lệ bản đồ địa hình;
+ Liệt kê các khái niệm liên quan đến công nghệ viễn thám và GIS;
+ Liệt kê tên và các loại ảnh vệ tinh thường được sử dụng cho nghiên cứu
biển và một số đặc điểm về: các độ phân giải không gian, thời gian, phổ;
+ Liệt kê các phép phân tích không gian trong GIS;
+ Kể tên các dạng địa hình bờ biển, cửa sông ven biển và đặc điểm nhận
dạng chúng
+ Kể tên các hệ sinh thái biển và đại dương đặc trưng;
8.2. Kiểm tra đánh giá thường xuyên (20%)
- Mục đích: nhằm kiểm tra sinh viên việc làm chủ kiến thức và rèn luyện kĩ
năng đã được xác định trong mục tiêu của học phần.
- Hình thức: viết một câu tóm tắt lại nội dung nội dung vừa học; viết vấn đề
hứng thú với bài giảng; viết đề cương với các đề mục lớn để sinh viên bổ sung các
đề mục nhỏ; lập ma trận trống tìm mối liên hệ…
8.3. Kiểm tra đánh giá định kỳ (20%)
- Mục đích: nhằm đánh giá được mức độ đạt mục tiêu học phần ở giai đoạn
tương ứng của sinh viên trong tiến trình của học phần.
8.3.1. Bài tập cá nhân tuần 3, 11
- Nội dung:
+ Bài tập tuần 3 về vấn đề: Phân tích cơ sở khoa học và khả năng của
công nghệ viễn thám trong nghiên cứu địa lý và môi trường biển
+ Bài tập tuần 11 về vấn đề: Khai thác GIS cho nghiên cứu biến đổi tài
nguyên, môi trường và quản lý biển.
- Hình thức kiểm tra: viết tiểu luận (5 - 10 trang)
- Tiêu chí đánh giá:
 Xác định được vấn đề nghiên cứu, phân tích

3đ

 Phân tích logic, đi thẳng vào vấn đề, liên hệ thực tế

5đ
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 Ngôn ngữ chính xác, rõ ràng.

1đ

 Trích dẫn, sử dụng tài liệu tham khảo chính xác, hợp lệ

1đ

Tổng

10đ

8.3.2. Bài tập nhóm tuần 5, 13
- Hình thức: viết tiểu luận (5 - 10 trang)
- Nội dung: Sinh viên lựa chọn theo danh mục các bài tập bộ môn cung cấp
hoặc có thể tự chọn đề tài nếu được giáo viên chấp nhận trước. Nội dung tập trung
cho việc tìm hiểu về phương pháp ứng dụng GIS - viễn thám trong nghiên cứu các
vấn đề cụ thể về nhiệt độ bề mặt biển, chlorophyll, front sóng, biến đổi bờ biển…
- Tiêu chí đánh giá:
 Xác định vấn đề rõ ràng, hợp lý, khả thi

2đ

 Phân tích logic, đi thẳng vào vấn đề, liên hệ thực tế

5đ

 Tài liệu sử dụng phong phú, đa dạng, hấp dẫn

1đ

 Ngôn ngữ chính xác, rõ ràng

1đ

 Trích dẫn, sử dụng tài liệu tham khảo hợp lệ

1đ

Tổng

10đ

8.3.3. Bài tập lớn học kỳ
- Các vấn đề sinh viên có thể chọn làm bài tập lớn theo các hướng:
+ Cơ sở ứng dụng viễn thám - GIS trong nghiên cứu tài nguyên biển;
+ Cơ sở ứng dụng viễn thám - GIS trong nghiên cứu biến đổi tài
nguyên biển và tai biến thiên nhiên;
+ Cơ sở ứng dụng viễn thám - GIS trong nghiên cứu ô nhiễm biển.
- Hình thức: Bài luận (7 - 10 trang)
- Tiêu chí đánh giá:
 Xác định vấn đề rõ ràng, hợp lý, khả thi

2đ

 Phân tích logic, đi thẳng vào vấn đề, liên hệ thực tế

5đ

 Tài liệu sử dụng phong phú, đa dạng, hấp dẫn

1đ

 Ngôn ngữ chính xác, rõ ràng
 Trích dẫn, sử dụng tài liệu tham khảo hợp lệ
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1đ
1đ

Tổng

10đ

8.4. Thi hết môn (60%)
- Hình thức: Vấn đáp và kiểm tra bài tập thực hành trên máy tính
- Tiêu chí:
 Trả lời được những nội dung chính của câu hỏi

3đ

 Phân tích logic vấn đề, liên hệ thực tế

4đ

 Thực hành tốt thao tác trên máy tính

2đ

 Ngôn ngữ chính xác, rõ ràng
Tổng

1đ
10đ

9.
Giáo trình bắt buộc (tác giả, tên giáo trình, nhà xuất bản, năm xuất
bản):
9.1. Tài liệu tham khảo bắt buộc
1. Nguyễn Hiệu, 2005. Ứng dụng công nghệ viễn thám và GIS trong nghiên
cứu địa mạo và địa lý biển. Tập bài giảng Trường ĐHKH Tự nhiên.
2. I.S. Robinson, 1994. Satellite oceanography - An introduction for
Oceanographers and Remote sensing scientists. John Wiley & Sons
publishing, p.455.
3. Valavanis, V.D., Wright, D., Georgakarakos, S., Kitsiou, D., 2012.
Marine Geographical Information Systems - Theory and Applications.
Hardcover version, ISBN 978-3-540-85905-5, p.500.
4. Nguyễn Ngọc Thạch, 2011. Địa thông tin - Những nguyên lý cơ bản về
viễn thám Hệ thông tin địa lý và Hệ thống định vị toàn cầu.
9.2. Tài liệu tham khảo thêm
5. Nguyễn Hiệu, 2002. Nghiên cứu biến động địa hình khu vực cửa sông Ba
Lạt và lân cận phục vụ quản lý đới bờ. Luận văn thạc sỹ, 114 tr.
6. Nguyễn Hiệu, 2011. “Đánh giá biến động địa hình khu vực cửa sông Bạch
Đằng dưới ảnh hưởng của nước biển dâng và hoạt động nhân sinh”. Tạp chí
Khoa học ĐHQG HN, KHTN&CN, Tập 27, Số 1S, tr. 86-95.
7. Nguyen Ngoc Thach, Tran Nghi, Nguyen Hieu, Pham Ngoc Hai, Nguyen
Thi Thu Hien (2008), “Assessment on the effects of sea-level rising and river
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activity to changing in the coastal zone of the Red River delta by using remote
sensing and GIS”. Proceedings of Phuket, HoChiMinh, and Pattaya
Conferences:’’Geomorphological Comparative Research on Natural Disaster
Mitigation in the Coastal regions of Tropical Asia”, March 2008, Nagoya
University, Japan, pp. 138-147.
8. Nguyen Ngoc Thach, Bui Cong Que. Integrated Coastal zone management
in Van Phong bay Case study Khanh Hoa province by using Remote sensing
and GIS. (The 5-Asean Science and Technology Week proceeding, 12-141998).pp 164-177.
9. Nguyen Ngoc Thach, Pham Ngoc Hai, Tran Van Dien. SEAWIFS images
used for supervising algae bloom at Viet Nam Sea. Asian conference on
Remote Sensing. 9-11/11/2005 Ha Noi.
10. Nguyễn Hiệu, Đỗ Trung Hiếu (2010). “Phân tích xu thế biến đổi địa hình
và các tai biến thiên nhiên đới bờ biển tỉnh Thừa Thiên Huế dưới ảnh hưởng
của mực nước biển dâng”. Kỷ yếu Hội thảo “Môi trường đới ven bờ các tỉnh
duyên hải Miền Trung Việt Nam”, Nxb Đại học Huế, tr. 88-101.
11. http://rst.gsfc.nasa.gov
12.
10.

http://gisdevelopment.com
Tóm tắt nội dung học phần (mỗi học phần tóm tắt khoảng 120 từ):

Học phần cung cấp các nội dung: các nguyên lý cơ bản của công nghệ viễn
thám; những nguyên lý trong giải đoán ảnh; các phép phân tích không gian cơ bản
của GIS; những ứng dụng của công nghệ viễn thám trong nghiên cứu địa lý và môi
trường biển: phân tích các yếu tố động lực của biển và đại dương trên ảnh, giám sát
sự biến động của tài nguyên trên biển bằng ảnh viễn thám, phương pháp xây dựng
các bản đồ về tài nguyên, môi trường biển và đại dương...
11.

Nội dung chi tiết học phần (trình bày các chương, mục, tiểu mục…):

Chương 1. Giới thiệu chung
1.1. Công nghệ viễn thám
1.1.1. Sự phát triển và những ứng dụng của công nghệ viễn thám
1.1.2. Những nguyên lý cơ bản
1.1.3. Dữ liệu viễn thám và tài nguyên môi trường biển
1.2. Hệ thống thông tin địa lý
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1.2.1. Các khái niệm cơ bản và đặc tính của HTTĐL
1.2.2. Kết hợp GIS với dữ liệu viễn thám trong nghiên cứu, giám sát tài
nguyên môi trường biển
Chương 2. Ứng dụng công nghệ viễn thám trong nghiên cứu địa lý và môi
trường biển
2.1. Những nguyên lý trong giải đoán ảnh phục vụ cho nghiên cứu địa lý và môi
trường biển.
2.2. Phân tích ảnh cho nhận biết các yếu tố động lực của biển và đại dương
2.3. Phân tích bề mặt nước biển
2.4. Nhận biết các điều kiện môi trường và tài nguyên từ ảnh
Chương 3. Kết hợp viễn thám và HTTĐL trong nghiên cứu địa lý và môi
trường biển
3.1. Nghiên cứu biến đổi các yếu tố động lực biển và cửa sông ven biển
3.2. Nghiên cứu biến đổi môi trường nước biển và đại dương
3.3. Nghiên cứu, giám sát sự biến động của tài nguyên biển
3.4. Ứng dụng cho công tác quản lý đới bờ biển
3.5. Liên kết dữ liệu viễn thám và HTTĐL trong nghiên cứu biến động địa hình
và tai biến thiên nhiên ở đới bờ.
3.6. Xây dựng cơ sở dữ liệu viễn thám và GIS trong quản lý tài nguyên và môi
trường biển

Hà Nội, ngày tháng
KT. HIỆU TRƯỞNG

KHOA QUẢN LÝ

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

HỌC PHẦN

năm 2015

NGƯỜI BIÊN SOẠN

PGS.TS. Nguyễn Hiệu
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ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
31. QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
(Environment and Resource Management)
1.

Mã học phần: GEO2323

2.

Số tín chỉ: 02

3.

Học phần tiên quyết:
-Địa lý học, GEO2317

4.

Ngôn ngữ giảng dạy: Tiếng Việt

5.

Giảng viên (họ và tên, chức danh, học vị, đơn vị công tác):
1) Nguyễn Cao Huần, GS. TS, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN
2)

Phạm Quang Tuấn, PGS.TS, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên,
ĐHQGHN

3) Đặng Văn Bào, PGS.TS. Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN
6.

Mục tiêu của học phần

Học phần trang bị cho sinh viên những kiến thức chung về tài nguyên, môi
trường và phát triển bền vững bao gồm các dạng tài nguyên, mối quan hệ giữa các
hoạt động phát triển và bảo vệ tài nguyên, môi trường, các công cụ quản lý của nhà
nước về tài nguyên và môi trường.
Sau khi học xong, sinh viên có thê phân tích, lựa chọn được những nội dung
cơ bản của các nguyên lý sinh thái, địa lý, cơ sở kinh tế - xã hội và pháp lý để vận
dụng, lý giải sự cần thiết của các kiến thức cơ bản trong lĩnh vực sử dụng hợp lý tài
nguyên thiên nhiên và phục hồi môi trường Việt Nam.
7.

Chuẩn đầu ra của học phần (kiến thức, kĩ năng, thái độ):

7.1. Kiến thức
 Nắm được những khái niệm cở bản về Tài nguyên, môi trường và phát triển
bền vững, Khái niệm và các vấn đề chung về quản lý tài nguyên và môi
trường
 Hiểu được bản chất về quản lý tài nguyên và môi trường, mục tiêu, nguyên
tắc, nội dung và chức năng của quản lý nhà nước về TN & MT;Cơ sở khoa
học và các công cụ của quản lý nhà nước về TN & MT, Xã hội hóa và sự
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tham gia của cộng đồng trong quản lý tài nguyên và môi trường; Chiến lược,
chính sách của Việt Nam về quản lý tài nguyên và môi trường
 Nắm được Quản lý tổng hợp và quản lý tài nguyên, môi trường thành phần
 Hiểu được bản chất,nguyên tắc, nội dung và quy trình quy hoạch bảo vệ môi
trường, các phương pháp nghiên cứu trong quy hoạch bảo vệ môi trường,
bản đồ quy hoạch bảo vệ môi trường.
 Phân tích, lựa chọn được những nội dung cơ bản của các nguyên lý sinh
thái, địa lý, cơ sở kinh tế - xã hội và pháp lý để vận dụng, lý giải sự cần thiết
của các kiến thức cơ bản trong lĩnh vực sử dụng hợp lý tài nguyên thiên
nhiên và phục hồi môi trường VN.
 Phân tích được tình hình khai thác, sử dụng và bảo vệ tài nguyên cơ bản, và
nhóm tài nguyên tổng hợp ở Việt Nam.
7.2. Kỹ năng và thái độ cá nhân, nghề nghiệp
 Phát triển kỹ năng cộng tác, làm việc nhóm;
 Phát triển kỹ năng tư duy sáng tạo, khám phá tìm tòi;
 Phát triển năng lực đánh giá và tự đánh giá;
 Rèn luyện và phát triển kỹ năng bình luận, thuyết trình trước công chúng;
 Rèn luyện, phát triển tính kiên trì trong công việc;
 Rèn luyện và phát triển kỹ năng lập kế hoạch, tổ chức, quản lý, điều khiển,
theo dõi kiểm tra hoạt động, làm việc nhóm, lập mục tiêu, phân tích chương
trình.
7.3. Kỹ năng và thái độ xã hội
 Rèn ý thức nghiên cứu nghiêm túc, khách quan, tư duy logic trong việc khai
thác tư liệu về sử dụng hợp lý tài nguyên và bảo vệ môi trường.
 Nhận thức rõ vai trò của học phần về Sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi
trường;
 Nhận thức rõ các kiến thức đã được học cho việc giải quyết các bài toán cụ
thể;
 Có ý thức phát huy các nghiên cứu ứng dụng và tuyên truyền, phổ biến cho
xã hội hiểu được vai trò, ý nghĩa khoa học và ứng dụng của học phần.
8.

Phương pháp kiểm tra đánh giá
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8.1. Kiểm tra đánh giá thường xuyên (20%)
- Hình thức: tổ chức các buổi seminar
- Mục đích: rèn luyện cho học viên tư duy khoa học độc lập; có khả năng
thuyết trình, lập luận và phân tích đánh giá.
- Yêu cầu: Hệ thống được một chuyên đề nghiên cứu cụ thể; Bố cục bài báo
cáo chặt chẽ, logic; Thông tin có tính thời sự và cập nhật; Hệ thống vấn đề nghiên
cứu từ nhiều khía cạnh (ưu tiên học viên khai thác được các tài liệu nước ngoài)…
8.2. Kiểm tra đánh giá định kỳ (20%)
- Mục đích: nhằm đánh giá được mức độ đạt mục tiêu học phần ở giai đoạn
tương ứng của sinh viên trong tiến trình của học phần.
- Hình thức kiểm tra: thi viết (1 giờ tín chỉ)
- Tiêu chí đánh giá:
 Xác định được vấn đề nghiên cứu, phân tích

3đ

 Phân tích logic, đi thẳng vào vấn đề, liên hệ thực tế

5đ

 Ngôn ngữ chính xác, rõ ràng.

1đ

 Trích dẫn, sử dụng tài liệu tham khảo chính xác, hợp lệ

1đ

Tổng

10đ

8.3. Thi hết môn (60%)
- Hình thức: thi viết (90 phút)
- Tiêu chí:

9.

 Trả lời được những nội dung chính của câu hỏi

5đ

 Phân tích logic vấn đề, liên hệ thực tế

4đ

 Ngôn ngữ chính xác, rõ ràng

1đ

Tổng

10đ

Giáo trình (tác giả, tên giáo trình, nhà xuất bản, năm xuất bản)

9.1. Tài liệu tham khảo bắt buộc:
1. Nguyễn Ngọc Dung. Quản lý tài nguyên và môi trường, NXB Xâu dựng. Hà Nội,
2010
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2. Lưu Đức Hải. Quản lý môi trường cho sự phát triển bền vững, NXB ĐHQGHN
(In lần thứ 2 ), 2007
9.2. Tài liệu tham khảo thêm:
3. Mai Đình Yên. Môi trường và con người. NXB Giáo dục, 1997.
4. Vũ Quyết Thắng. Quy hoạch môi trường, NXB ĐHQGHN, 2005.
5. Andrew R.W. Jackson and Julie M. Jackson. The Natural environment and
human impact. Longman, Singapore, 1996
10. Tóm tắt nội dung học phần (mỗi học phần tóm tắt khoảng 120 từ)
Quản lý tài nguyên thiên nhiên và môi trường vùng nhiệt đới là một trong
những nhiệm vụ quan trọng trong chiến lược tài nguyên và môi trường của Việt
Nam. Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn trên quan điểm tổng hợp và địa lý học
làm cơ sở để giải thích và vận dụng vào công tác quy hoạch, quản lý tài nguyên ở
địa phương, góp phần cho công tác phát triển kinh tế gắn sử dụng hợp lý, bảo vệ
môi trường.
Học phần cung cấp các kiến thức và kỹ năng phân tích các nội dung chính
sau:
- Những khái niệm cở bản về Tài nguyên, môi trường
- Quản lý tài nguyên và môi trường thành phần (nước, không khí,đất, rác
thải ) và Quản lý tổng hợp tài nguyên và môi trường (Quản lý tổng hợp tài nguyên
biển, quản lý tổng hợp tài nguyên theo lưu vực).
- Sử dụng hợp lý tài nguyên và phục hồi môi trường: Các nguyên lý cơ
bản của việc sử dụng hợp lý tài nguyên và phục hồi môi trường; Thực trạng sử
dụng và bảo vệ những dạng tài nguyên cơ bản
11. Nội dung chi tiết học phần (trình bày các chương, mục, tiểu mục…)
MỞ ĐẦU
- Khái niệm về tài nguyên thiên nhiên
- Phân loại tài nguyên thiên nhiên
-Mối quan hệ giữa tài nguyên thiên nhiên, môi trường và phát triển
Chương 1. Những khái niệm cở bản về Tài nguyên, môi trường
1.1. Các khái niệm cơ bản về tài nguyên và môi trường (Tài nguyên, môi
trường, sử dụng hợp lý tài nguyên, bảo vệ môi trường)
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1.2.Thách thức đối với tài nguyên và môi trường thế giới
1.4.Thực trạng tài nguyên và môi trường Việt Nam và những thách thức.
Chương 2. Những vấn đề chungvề quản lý tài nguyên và môi trường
2.1. Quản lý- khái niệm, các dạng quản lý
2.2. Các khái niệm cơ bản về quản lý tài nguyên và môi trường (Định nghĩa
về quản lý tài nguyên và môi trường; Mục tiêu, nguyên tắc, nội dung và chức
năng của quản lý nhà nước về TN & MT).
2.3. Cơ sở khoa học của quản lý nhà nước về TN & MT
2.4. Các công cụ quản lý tài nguyên và môi trường (Khái niệm, công cụ pháp
luật, công cụ kinh tế, phân tích, đánh giá, kiểm toán và quy hoạch môi
trường)
2.5. Xã hội hóa và sự tham gia của cộng đồng trong quản lý tài nguyên và
môi trường
2.6. Chiến lược, chính sách của Việt Nam về quản lý tài nguyên và môi
trường
Chương 3. Quản lý tổng hợp và quản lý tài nguyên và môi trường thành phần
3.1. Quản lý tài nguyên và môi trường nước
3.2. Quản lý tài nguyên và môi trường không khí
3.3. Quản lý tài nguyên và môi trường đất
3.3. Quản lý tài nguyên và môi trường rác thải
3.4. Quản lý tổng hợp tài nguyên và môi trường
Chương 4. Quy hoạch bảo vệ môi trường
4.1. Định nghĩa
4.2. Vị trí, ý nghĩa, mối quan hệ QHBVMT với các quy hoạch khác
4.3. Quan điểm, nguyên tắc và quy trình quy hoạch bảo vệ môi trường
4.4. Nội dung quy hoạch bảo vệ môi trường
4.5. Các phương pháp nghiên cứu trong quy hoạch bảo vệ môi trường
4.6.Bản đồ quy hoạch bảo vệ môi trường.
Chương 5.Sử dụng hợp lý tài nguyên và phục hồi môi trường
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5.1. Các nguyên lý cơ bản của việc sử dụng hợp lý tài nguyên và phục hồi
môi trường
5.2. Thực trạng sử dụng và bảo vệ những dạng tài nguyên cơ bản ở Việt Nam
5.3. Các mô hình thực tiễn trong sử dụng hợp lý tài nguyên và bảo vệ môi
trường ở các vùng sinh thái khác nhau của Việt Nam
5.4. Một số kinh nghiệm phục hồi môi trường sinh thái các cảnh quan bị
thoái hóa
5.5. Một số kinh nghiệm thực tiễn trong quy hoạch bảo vệ môi trường

Hà Nội, ngày tháng
KT. HIỆU TRƯỞNG

KHOA QUẢN LÝ

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

HỌC PHẦN

năm 2015

NGƯỜI BIÊN SOẠN

GS.TS. Nguyễn Cao Huần
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ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
32. CƠ SỞ VÀ LỊCH SỬ QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI
(Fundamentals and History of Land Administration)
1. Mã học phần:
2. Số tín chỉ:

GEO3262
4

3. Học phần tiên quyết:
4. Ngôn ngữ giảng dạy: Tiếng Việt
5. Giảng viên (họ và tên, chức danh, học vị, đơn vị công tác):
- Nguyễn Đức Khả, GVC, Khoa Địa Lý, ĐHKHTN-ĐHQGHN (nghỉ hưu 2009).
- Trần Văn Tuấn, PGS. TS, Khoa Địa Lý, ĐHKHTN-ĐHQGHN.
6. Mục tiêu học phần
Học phần trang bị kiến thức về các Hệ thống quản lý đất đai (Hệ thống địa chính)
cơ bản trên thế giới và các Hệ thống quản lý đất đai trong lịch sử Việt Nam. Các
khái niệm và đặc trưng cơ bản của các từ và cụm từ, các đơn vị (cân, đong, đo,
đếm…) thường được sử dụng trong lịch sử quản lý đất đai, quá khứ cũng như hiện
tại. Mối liên hệ giữa vai trò của đất đai mà trọng tâm là các quan hệ đất đai với
những vấn đề kinh tế - xã hội – chính trị trong giai đoạn tiền công nghiệp cũng như
giai đoạn công nghiệp hóa-hiện đại hóa hiện nay. Những đặc điểm cơ bản trong
chính sách và pháp luật đất đai của các nhà nước: Đinh-Lê- Lý- Trần, Hồ, Hậu Lê,
Nguyễn, Thuộc Pháp. Những điểm tương đồng và khác biệt trong đo đạc lập địa bạ
và thực hiện phép “quân điền” của Hậu Lê-Nguyễn. Những vấn đề cốt yếu trong
các nội dung quản lý nhà nước về đất đai trong giai đoạn đẩy mạnh công nghiệp
hóa-hiện đại hóa nền kinh tế-xã hội hiện nay ở nước ta. Những bất cập và chưa
hoàn chỉnh về thể chế (cơ chế) và thủ tục (giải pháp) của bốn Hệ thống cơ bản
(Chính sách-pháp luật, Quy hoach-kế hoạch, Đăng ký-thống kê, tài chính-thuế)
trong quản lý đất đai hiện nay.
7. Chuẩn đầu ra của học phần (kiến thức, kỹ năng, thái độ):
7.1. Kiến thức:
 Nhớ được đặc trưng của các Hệ thống quản lý đất đai (Hệ thống địa chính)
cơ bản trên thế giới và các Hệ thống quản lý đất đai trong lịch sử Việt Nam;
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 Hiểu và phân tích được sự phát triển và hoàn thiện dần nội dung của quản lý
đất đai (địa chính) đáp ứng kịp thời và hiệu quả sự gia tăng ngày càng lớn
vai trò của đất đai đối với xã hội loài người nói chung và nền kinh tế-xã hội
của mỗi quốc gia nói riêng;
 Hiểu và phân tích được mối liên hệ giữa vai trò của đất đai mà trọng tâm là
các quan hệ đất đai với những vấn đề kinh tế - xã hội – chính trị trong giai
đoạn tiền công nghiệp cũng như giai đoạn công nghiệp hóa-hiện đại hóa hiện
nay;
 Nhớ được các khái niệm và đặc trưng cơ bản của các từ và cụm từ, các đơn
vị (cân, đong, đo, đếm…) thường được sử dụng trong lịch sử quản lý đất đai,
quá khứ cũng như hiện tại;
 Hiểu được bản chất và những đặc trưng chính của các chế độ sở hữu đất đai
cơ bản trên thế giới, các quyền năng của quyền sở hữu đất đai và sự thay đổi
các quyền năng này qua các giai đoạn và các thể chế kinh tế-chính trị trong
lịch sử;
 Phân tích, so sánh từng chế độ sở hữu đất đai trên thế giới và nhận dạng
được những chế độ sở hữu đất đai cơ bản đã được thực hiện trong suốt lịch
sử Việt Nam (từ nhà nước sơ khai-nay);
 Nhớ được những đặc điểm cơ bản trong chính sách và pháp luật đất đai của
các nhà nước: Đinh-Lê- Lý- Trần, Hồ, Hậu Lê, Nguyễn, Thuộc Pháp;
 Phân tích được những điểm tương đồng và khác biệt trong đo đạc lập địa bạ
và thực hiện phép “quân điền” của Hậu Lê-Nguyễn;
 Hiểu được những vấn đề cốt yếu trong 13 nội dung quản lý nhà nước về đất
đai trong giai đoạn đẩy mạnh công nghiệp hóa-hiện đại hóa nền kinh tế-xã
hội hiện nay ở nước ta;
 Phân tích được những bất cập và chưa hoàn chỉnh về thể chế (cơ chế) và thủ
tục (giải pháp) của bốn Hệ thống cơ bản (Chính sách-pháp luật, Quy hoachkế hoạch, Đăng ký-thống kê, tài chính-thuế) trong quản lý đất đai hiện nay;
7.2. Kỹ năng và thái độ cá nhân, nghề nghiệp
 Phát triển kỹ năng cộng tác, làm việc nhóm;
 Phát triển kỹ năng tư duy sáng tạo, khám phá tìm tòi;
 Trau dồi, phát triển năng lực đánh giá và tự đánh giá;
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 Rèn kỹ năng bình luận, thuyết trình trước công chúng;
 Rèn luyện tính kiên trì trong công việc;
 Rèn kỹ năng lập kế hoạch, tổ chức, quản lý, điều khiển, theo dõi kiểm tra
hoạt động, lập mục tiêu, phân tích chương trình.
7.3. Kỹ năng và thái độ xã hội
 Có ý thức nghiên cứu nghiêm túc, khách quan, tư duy logic trong việc trong
nhận thức và nghiên cứu các vấn đề thuộc cơ chế quản lý và các giải pháp
quản lý trong lĩnh vực đất đai;
 Nhận thức rõ vai trò của quản lý nhà nước về đất đai trong giai đoạn đẩy
mạnh công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước hiện nay ;
 Có ý thức vận dụng các kiến thức đã được học cho việc nhận định và giải
quyết các vấn đề nóng trong hoạt động quản lý và sử dụng đất đai (giao-cho
thuê-thu hồi, giải quyết tranh chấp-tố cáo, chuyển đổi mục đích sử dụng
đất…);
 Có ý thức phát huy các kiến thức đã lĩnh hội, ứng dụng và tuyên truyền, phổ
biến cho xã hội hiểu được quyền-nghĩa vụ của người sử dụng đất và các quy
định cơ bản của luật đất đai và các luật liên quan;
 Có ý thức tuyên truyền, vận động xã hội sử dụng đất trong mối quan hệ ràng
buộc và hài hòa với các vấn đề về tài nguyên và môi trường.
7.4. Năng lực áp dụng kiến thức vào thực tiễn
 Có khả năng đọc, hiểu và biết cách khai thác những vấn đề/ thông tin/ tư liệu
liên quan đến sự phát triển của khoa học quản lý nhà nước về đất đai;
 Có thể khai thác các thông tin/ tư liệu cũ (phong kiến, Pháp thuộc, VNCH,
VNDCCH …) phục vụ cho việc nghiên cứu và giải quyết các tranh chấp,
khiếu nại, tố cáo về đất đai;
 Có thể vận dụng những kiến thức về quản lý đất đai và lịch sử quản lý đất
đai để tư vấn hoặc phản biện cho các quyết định hành chính, hành vi hành
chính trong hoạt động quản lý nhà nước về đất đai tại địa phương.
8. Phương pháp kiểm tra đánh giá:
8.1. Kiểm tra kiến thức nền
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- Để học học phần Cơ sở và lịch sử quản lý đất đai, sinh viên cần các kiến
thức nền sau:
+ Kiến thức cơ sở về kinh tế-chính trị (bậc PTTH);
+ Kiến thức cơ sở về địa lý tự nhiên;
+ Kiến thức cơ sở về lịch sử Việt Nam (bậc PTTH).
- Mục đích kiểm tra: Việc kiểm tra kiến thức nền nhằm đánh giá và phân loại
được kiến thức cơ sở của sinh viên so với yêu cầu của học phần. Trên cơ sở
đánh giá và phân loại kiến thức nền của sinh viên để có được chiến lược dạy
học phù hợp.
- Hình thức kiểm tra:
+ Trắc nghiệm;
+ Tự luận.
- Nội dung kiểm tra:
+ Liệt kê các hình thái kinh tế-xã hội và đặc trưng cơ bản của mỗi
hình thái trong lịch sử nhân loại;
+ Liệt kê các yếu tố địa lý cơ bản: vị trí địa lý (kinh-vĩ độ), hình thái
địa hình (núi, đồi , đồng bằng…), mạng thủy văn (sông, suối, kênh..),
đặc tính lớp phủ (đá gốc, thổ nhưỡng, mặt nước, thảm thực vật..), địa
danh…;
+ Liệt kê các triều đại phong kiến chủ yếu trong lịch sử Việt Nam theo
thời gian và một số đặc điểm cơ bản của chúng;
8.2. Kiểm tra đánh giá thường xuyên (20%)
- Mục đích: nhằm kiểm tra sinh viên việc làm chủ kiến thức và rèn luyện kĩ
năng đã được xác định trong mục tiêu của học phần.
- Hình thức: viết một câu tóm tắt nội dung vừa học; viết vấn đề tâm đắc với
bài giảng; trả lời các câu hỏi gợi ý hoặc mở rộng nội dung bài giảng, bài tập
trắc nghiệm trên lớp ngay sau bài giảng…
8.3. Kiểm tra đánh giá giữa kỳ (20%)
- Mục đích: nhằm đánh giá mức độ đạt mục tiêu học phần của sinh viên
trong tiến trình học phần ở giai đoạn giữa của học kỳ.
- Hình thức kiểm tra: viết tự luận, làm bài trắc nghiệm hoặc kết hợp cả hai.
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8.4. Thi hết môn (60%)
- Hình thức: Làm bài tự luận
- Tiêu chí:
+ Trả lời được những nội dung chính của câu hỏi
+ Phân tích logic vấn đề, có liên hệ mở rộng và liên hệ thực tế
+ Ngôn ngữ chính xác, rõ ràng
9. Giáo trình bắt buộc (tác giả, tên giáo trình, nhà xuất bản, năm xuất bản):
9.1. Tài liệu bắt buộc
-

Đặng Hùng Võ, Nguyễn Đức Khả. Cơ sở Địa chính. NXB ĐHQG HN 2007.

-

Nguyễn Đức Khả. Lịch sử quản lý đất đai. NXB Đại học Quốc gia HN. 2003.

9.2. Tài liệu tham khảo
-

Trương Hữu Quýnh, 1982 - 1983. Chế độ ruộng đất ở Việt Nam thế kỷ XI XVIII. NXB Khoa học Xã hội.

-

Giáo trình lịch sử Nhà nước và Pháp luật Việt Nam, 1997. NXB ĐHQG Hà
Nội.

-

Việt Luật Lệ (Luật Gia Long). NXB Văn hoá Thông tin Hà Nội.

-

Quốc triều hình luật (Luật Hồng Đức), 1991. NXB Pháp lý Hà Nội.

10. Tóm tắt nội dung học phần (mỗi học phần tóm tắt khoảng 120 từ):
Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản, chung nhất về Cơ sở
quản lý đất đai và Lịch sử quản lý đất đai với hai phần kiến thức: Cơ sở và lịch sử
quản lý đất đai, gồm các nội dung cụ thể sau:
1. Đặc trưng của các Hệ thống quản lý đất đai (Hệ thống địa chính) cơ bản trên thế
giới và các Hệ thống quản lý đất đai trong lịch sử Việt Nam; sự phát triển và hoàn
thiện dần nội dung của quản lý đất đai (địa chính) đáp ứng kịp thời và hiệu quả sự
gia tăng ngày càng lớn vai trò của đất đai đối với xã hội loài người nói chung và
nền kinh tế-xã hội của mỗi quốc gia nói riêng; mối liên hệ giữa vai trò của đất đai
mà trọng tâm là các quan hệ đất đai với những vấn đề kinh tế - xã hội – chính trị
trong giai đoạn tiền công nghiệp cũng như giai đoạn công nghiệp hóa-hiện đại hóa
hiện nay; bản chất và những đặc trưng chính của các chế độ sở hữu đất đai cơ bản
trên thế giới, các quyền năng của quyền sở hữu đất đai và sự thay đổi các quyền
năng này qua các giai đoạn và các thể chế kinh tế-chính trị trong lịch sử; phân tích,
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so sánh từng chế độ sở hữu đất đai trên thế giới; những vấn đề cốt yếu trong 13 nội
dung quản lý nhà nước về đất đai trong giai đoạn đẩy mạnh công nghiệp hóa-hiện
đại hóa nền kinh tế-xã hội hiện nay ở nước ta; những bất cập và chưa hoàn chỉnh về
thể chế (cơ chế) và thủ tục (giải pháp) của bốn Hệ thống cơ bản (Chính sách-pháp
luật, Quy hoach-kế hoạch, Đăng ký-thống kê, tài chính-thuế) trong quản lý đất đai
hiện nay.
2. Các khái niệm và đặc trưng cơ bản của các từ và cụm từ, các đơn vị (cân, đong,
đo, đếm…) thường được sử dụng trong lịch sử quản lý đất đai, quá khứ cũng như
hiện tại; nhận dạng được những chế độ sở hữu đất đai cơ bản đã được thực hiện
trong suốt lịch sử Việt Nam (từ nhà nước sơ khai-nay);những đặc điểm cơ bản
trong chính sách và pháp luật đất đai của các nhà nước: Đinh-Lê- Lý- Trần, Hồ,
Hậu Lê, Nguyễn, Thuộc Pháp, nhà nước VNDCCH và CHXHCNVN; những điểm
tương đồng và khác biệt trong đo đạc lập địa bạ và thực hiện phép “quân điền” của
Hậu Lê-Nguyễn…
11. Nội dung chi tiết học phần (trình bày các chương, mục, tiểu mục…):
PHẦN THỨ NHẤT: CƠ SỞ QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI
Chương 1 (08 giờ)
NHỮNG KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI VÀ HỆ THỐNG
QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI
1.1 Khái niệm về khoa học quản lý đất đai?
1.1.1. Giải nghĩa “ Quản lý đất đai “
1.1.2. Sự ra đời hay nguồn gốc của quản lý đất đai
1.1.3. Sự hình thành nội dung của quản lý đất đai trong lịch sử
1.1.4. Cơ sở khoa học của quản lý đất đai
1.1.5. Khái niệm chung về quản lý đất đai ở Việt Nam
1.2. Khái niệm về Hệ thống quản lý đất đai - Các Hệ thống quản lý đất đai hiện nay
trên thế giới.
1.2.1. Hệ thống quản lý đất đai là gì?
1.2.2. Các hệ thống quản lý đất đai trên thế giới
1.3. Sơ lược về các Hệ thống quản lý đất đai ở Việt Nam trong lịch sử
Chương 2 (08 giờ)
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VAI TRÒ CỦA ĐẤT ĐAI ĐỐI VỚI NHỮNG VẤN ĐỀ KINH TẾ - CHÍNH
TRỊ - XÃ HỘI
2.1. Đất đai đối với phát triển kinh tế
2.1.1. Đất đai đối với phát triển kinh tế qua các hình thái kinh tế -xã hội trong
lịch sử
2.1.2. Những vấn đề đặt ra đối với đất đai trong phát triển kinh tế
2.1.3. Đất đai đối với phát triển kinh tế ở Việt Nam
2.2. Đất đai đối với các vấn đề xã hội
2.2.1. Những vấn đề chung mang tính toàn cầu
2.2.2. Những vấn đề xã hội trong quan hệ đất đai ở Việt Nam.
Chương 3 (10 giờ)
QUYỀN SỞ HỮU, QUYỀN SỬ DỤNG VÀ QUYỀN QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI
3.1. Quyền sở hữu đất đai
3.1.1. Nội dung quyền sở hữu đất đai
3.1.2. Đặc điểm của chế độ sở hữu về đất đai
3.2. Lý luận Mác-Lê nin về sở hữu đất đai và địa tô
3.2.1. Chế độ sở hữu đất đai
3.2.2. Lý luận về địa tô của Mác
3.2.3. các chế độ sở hữu đất đâi trên thế gjới hiện nay
3.3. Chế độ sở hữu đất đai ở Việt Nam
3.3.1. Lịch sử chế độ sở hữu đất đai ở Việt Nam
3.3.2. Cơ sở khoa học và thực tiễn để xây dựng chế độ sở hữu toàn dân về đất
đai ở Việt Nam hiện nay
3.4. Quyền quản lý đất đai
Chương 4 (10 giờ)
NỘI DUNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ ĐẤT ĐAI TRONG GIAI ĐOẠN
CÔNG NGHIỆP HOÁ - HIỆN ĐẠI HOÁ HIỆN NAY Ở VIỆT NAM
4.1. Ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý, sử dụng đất đai và tổ
chức thực hiện các văn bản đó
4.1.1. Ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý, sử dụng đất đai
4.1.2. Tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật về quản lý sử dụng đất
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4.2. Xác định địa giới hành chính, lập và quản lý hồ sơ địa giới hành chính, lập bản
đồ hành chính
4.2.1. Địa giới hành chính
4.2.2. Hồ sơ địa giới hành chính, bản đồ hành chính
4.3. Điều tra, khảo sát, đo đạc, đánh giá và phân hạng đất, lập bản đồ địa chính, bản
đồ hiện trạng sử dụng đất, bản đồ quy hoạch sử dụng đất
4.3.1. Điều tra, khảo sát, đo đạc, đánh giá và phân hạng đất
4.3.2. Bản đồ địa chính, bản đồ hiện trạng sử dụng đất, bản đồ quy hoạch sử
dụng đất
4.4. Quản lý quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất
4.4.1. Khái niệm
4.4.2. Nội dung, thẩm quyền lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất
4.5. Quản lý việc giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất
4.5.1. Giao đất
4.5.2. Cho thuê đất
4.5 3. Chuyển mục đích sử dụng đất
4.5.4. Căn cứ và thẩm quyền giao đất,cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất
4.5.5. Thu hồi đất
4.6. Đăng ký quyền sử dụng đất, lập và quản lý hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng
nhận quyền sử dụng đất
4.6.1. Đăng ký quyền sử dụng đất
4.6.2. Hồ sơ địa chính
4.6.3. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
4.7. Thống kê, kiểm kê đất đai
4.7.1. Khái niệm
4.7.2. Mục đích của thống kê, kiểm kê đất đai và thực tiễn hoạt động thống kê,
kiểm kê đất đai trong những năm đất nước thực hiện công cuộc đổi mới
4.8. Quản lý tài chính về đất đai
4.8.1. Quản lý giá đất
4.8.2. Các khoản thu từ đất
4.9. Quản lý và phát triển thị trường quyền sử dụng đất trong thị trường bất động sản
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4.9.1.Thị trường quyền sử dụng đất và thị trường bất động sản
4.9.2. Quyền sử dụng đất trong thị trường bất động sản
4.10. Quản lý, giám sát việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất
4.10.1.Quy định chung về quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất
4.10.2. Quyền và nghĩa vụ của tổ chức sử dụng đất trong nước
4.10.3. Hoạt động quản lý, giám sát việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của người
sử dụng đất
4.11.Thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về đất đai và xử
lý các vi phạm pháp luật về đất đai
4.11.1. Thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về đất đai
4.11.2. Xử lý các vi phạm pháp luật về đất đai
4.12. Giải quyết tranh chấp về đất đai, giải quyết khiếu nại, tố cáo các vi phạm
trong việc quản lý và sử dụng đất đai
4.12.1. Giải quyết tranh chấp về đất đai
4.12.2. Giải quyết khiếu nại, tố cáo các vi phạm trong việc quản lý và sử dụng
đất đai
4.13. Quản lý các hoạt động dịch vụ công về đất đai
4.13.1. Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp tỉnh
4.13.2. Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện
PHẦN THỨ HAI: LỊCH SỬ QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI
Chương 5 (08 giờ)
KHÁI QUÁT VỀ LỊCH SỬ QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI THẾ GIỚI
5.1. Sự xuất hiện của loài người, quá trình sử dụng đất đai và sự ra đời của nghiệp
vụ quản lý đất đai.
5.1.1 Sự xuất hiện của loài người
5.1.2 Quá trình sử dụng đất đai
5.1.3 Sự ra đời của nghiệp vụ quản lý đất đai.
5.2 Quản lý đất đai của các nhà nước cổ đại thế giới
5.2.1. Ai Cập cổ đại và các chính sách đất đai
5.2.2. Lưỡng Hà, Babilon cổ đại và chính sách đất đai
5.2.3. Ấn Độ cổ đại và chính sách đất đai
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5.2.4. Trung Quốc cổ đại và chính sách đất đai
5.2.5. Hy Lạp cổ đại và chính sách đất đai
5.2.6. La Mã cổ đại và chính sách đất đai
5.3 Quản lý đất đai của các nhà nước phong kiến và sự phát triển, phân hóa nội
dung quản lý đất đai thời tư bản và hiện đại.
5.3.1. Quản lý đất đai thời phong kiến
5.3.2. Sự phát triển, phân hoá địa chính thời tư bản và hiện đại
Chương 6 (08 giờ)
LỊCH SỬ QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI CỦA CÁC NHÀ NƯỚC PHONG KIẾN VIỆT
NAM
6.1. Chính sách ruộng đất thời kỳ tiền sử
6.1.1. Nhà nước Văn Lang - Âu Lạc
6.1.2. Nhà nước đô hộ Nam Việt
6.2. Chính sách ruộng đất của các nhà nước đô hộ phong kiến trong 1000 năm Bắc
thuộc
6.2.1. Nhà Hán đến nhà Tuỳ
6.2.2. Nhà Đường
6.3. Chính sách ruộng đất của các nhà nước phong kiến tự chủ đầu tiên
6.3.1. Chính quyền tự chủ của họ Khúc - Dương - Ngô
6.3.2. Các nhà nước Đinh - Tiền Lê
6.4. Quản lý đất đai của các nhà nước Lý - Trần - Hồ
6.4.1. Nhà Lý
6.4.2. Nhà Trần
6.4.3. Nhà Hồ
6.5. Chính sách đất đai thời Lê (Hậu Lê)
6.5.1. Thời Lê Sơ
6.5.2. Thời Lê Mạt
6.6. Chính sách đất đai thời Nhà Nguyễn
6.6.1. Công trình đo đạc, thành lập địa bạ trên qui mô toàn quốc
6.6.2. Chính sách khai hoang và phát triển quỹ đất công
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6.6.3. Chính sách phong cấp ruộng đất và phép quân điền
6.6.4. Pháp luật đất đai của Nhà Nguyễn
6.6.5. Chính sách tô thuế ruộng đất của Nhà Nguyễn
6.6.6. Chính sách khuyến nông
Chương 7 (08 giờ)
QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI THỜI CẬN - HIỆN ĐẠI (TỪ NĂM 1859 ĐẾN NAY)
7.1. Quản lý đất đai thời thuộc Pháp (1858-1954)
7.1.1. Các chính sách đất đai
7.1.2. Tổ chức và hoạt động địa chính
7.1.3. Pháp luật đất đai
7.2. Chính sách quản lý đất đai ở Miền Nam thời Mỹ - Ngụy (1954-1975)
7.2.1. Tổ chức và hoạt động địa chính
7.2.2. Chính sách “Cải cách điền địa” của chính quyền Ngô Đình Diệm
7.2.3. Luật “Người cày có ruộng” của chính quyền Nguyễn Văn Thiệu
7.3. Chính sách quản lý đất đai thời Nhà nước VNDCCH Và CHXHCNVN
7.3.1. Thời kỳ Nhà nước VNDCCH (1945-1976)
7.3.2. Thời kỳ Nhà nước CHXHCN Việt Nam (từ 1976 đến nay)

Hà Nội, ngày tháng
KT. HIỆU TRƯỞNG

KHOA QUẢN LÝ

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

HỌC PHẦN

năm 2015

NGƯỜI BIÊN SOẠN

GVC. Nguyễn Đức Khả
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ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
33. PHÁP LUẬT ĐẤT ĐAI
(Land law)

1.

Mã học phần:

GEO3263

2.

Số tín chỉ:

3.

Học phần tiên quyết: Cơ sở và lịch sử quản lý đất đai (GEO3262)

4.

Ngôn ngữ giảng dạy: Tiếng Việt

5.

Giảng viên (họ và tên, chức danh, học vị, đơn vị công tác):

2

- Vũ Ngọc Kích, KS, Tổng cục quản lý đất đai. Bộ TN-MT.
- Nguyễn Đức Khả, GVC, Khoa Địa Lý, ĐHKHTN-ĐHQGHN (nghỉ hưu 2009).
6. Mục tiêu học phần
Học phần trang bị kiến thức về các khái niệm và đặc trưng cơ bản của các từ và
cụm từ thường được sử dụng trong ngôn ngữ pháp luật đất đai và thực tiễn. Khái
quát các bộ luật có liên quan tới những thiết chế về đất đai và quan hệ đất đai trong
lịch sử Việt Nam từ các nhà nước phong kiến đến nay. Những đặc trưng chính của
mối quan hệ xã hội trong pháp luật đất đai và các yếu tố cấu thành quan hệ pháp
luật đất đai. Những điểm cơ bản trong quy định pháp luật về sử dụng đất và chế độ
sử dụng các loại đất; những điểm khác biệt cơ bản trong chế độ sử dụng các loại đất
nông nghiệp và phi nông nghiệp. Vai trò của việc giải quyết tranh chấp, khiếu nại,
tố cáo và xử lý các vi phạm pháp luật trong lĩng vực quản lý và sử dụng đất đai.
Những bất cập trong pháp luật đất đai và việc đưa pháp luật đất đai vào thực tiễn
cuộc sống từ Luật đất đai 2003 đến nay.
7. Chuẩn đầu ra của học phần (kiến thức, kỹ năng, thái độ):
7.1. Kiến thức:
 Hiểu và phân tích được khái niệm cũng như mối liên hệ của Luật đất đai, đối
tượng và phương pháp điều chỉnh của Luật đất đai, những nguyên tắc làm cơ
sở để xây dựng Luật Đất đai ở Việt Nam từ 1987-nay;
 Hiểu và phân tích được các các bộ luật có liên quan tới những thiết chế về
đất đai và quan hệ đất đai trong lịch sử Việt Nam từ các nhà nước phong
kiến đến nay;
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 Nhớ được các khái niệm và đặc trưng cơ bản của các từ và cụm từ thường
được sử dụng trong ngôn ngữ pháp luật đất đai và thực tiễn thực hiện luật đất
đai;
 Hiểu được bản chất và những đặc trưng chính của mối quan hệ xã hội trong
pháp luật đất đai và các yếu tố cấu thành quan hệ pháp luật đất đai;
 Phân tích, so sánh từng nội dung trong chế độ sở hữu toàn dân về đất đai và
quản lý nhà nước về đất đai;
 Nhớ được những điểm cơ bản trong quy định pháp luật về sử dụng đất và
chế độ sử dụng các loại đất;
 Phân tích được những điểm khác biệt cơ bản trong chế độ sử dụng các loại
đất nông nghiệp và phi nông nghiệp;
 Hiểu được vai trò của việc giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo và xử lý
các vi phạm pháp luật trong lĩng vực quản lý và sử dụng đất đai;
 Phân tích được thực trạng và những bất cập trong pháp luật đất đai và việc
đưa pháp luật đất đai vào thực tiễn cuộc sống từ Luật đất đai 2003 đến nay.
7.2. Kỹ năng và thái độ cá nhân, nghề nghiệp
 Phát triển kỹ năng cộng tác, làm việc nhóm;
 Phát triển kỹ năng tư duy sáng tạo, khám phá tìm tòi;
 Trau dồi, phát triển năng lực đánh giá và tự đánh giá;
 Rèn kỹ năng bình luận, thuyết trình trước công chúng;
 Rèn luyện tính kiên trì trong công việc;
 Rèn kỹ năng lập kế hoạch, tổ chức, quản lý, điều khiển, theo dõi kiểm tra
hoạt động, lập mục tiêu, phân tích chương trình.
7.3. Kỹ năng và thái độ xã hội
 Có ý thức nghiên cứu nghiêm túc, khách quan, tư duy logic trong nhận thức
và nghiên cứu các vấn đề thuộc các văn bản luật và các văn bản hướng dẫn
thi hành luật đất đai;
 Nhận thức rõ vai trò của luật đất đai trong giai đoạn đẩy mạnh công nghiệp
hóa và hiện đại hóa đất nước hiện nay;
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 Có ý thức vận dụng các kiến thức đã được học cho việc nhận định và giải
quyết các vấn đề nóng trong hoạt động quản lý và sử dụng đất đai (giao-cho
thuê-thu hồi, giải quyết tranh chấp-tố cáo, …);
 Có ý thức phát huy các kiến thức đã lĩnh hội, ứng dụng và tuyên truyền, phổ
biến cho xã hội hiểu được các quy định của pháp luật đất đai và việc thực
hiện đúng và đầy đủ các thủ tục cần thiết trong đăng ký đất đai, trong việc
thực hiện 9 quyền của người sử dụng đất;
 Có ý thức tuyên truyền, vận động xã hội thực hiện và thực hiện đúng luật đất
đai.
7.4. Năng lực áp dụng kiến thức vào thực tiễn
 Có khả năng đọc, hiểu và biết cách khai thác những vấn đề/ thông tin/ tư liệu
liên quan đến pháp luật đất đai, giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo trong
lĩnh vực đất đai;
 Có thể khai thác các thông tin/ tư liệu cũ (phong kiến, Pháp thuộc, VNCH,
VNDCCH …) phục vụ cho việc nghiên cứu và giải quyết các tranh chấp,
khiếu nại, tố cáo về đất đai;
 Có thể vận dụng những kiến thức về pháp luật đất đai để tư vấn hoặc phản
biện cho các quyết định hành chính, hành vi hành chính trong hoạt động
quản lý nhà nước về đất đai tại các địa phương.
8. Phương pháp kiểm tra đánh giá:
8.1. Kiểm tra kiến thức nền
- Để học học phần Pháp luật đất đai, sinh viên cần các kiến thức nền sau:
+ Kiến thức cơ sở và lịch sử quản lý đất đai;
- Mục đích kiểm tra: Việc kiểm tra kiến thức nền nhằm đánh giá và phân loại
được kiến thức cơ sở của sinh viên so với yêu cầu của học phần. Trên cơ sở đánh
giá và phân loại kiến thức nền của sinh viên để có được chiến lược dạy học phù
hợp.
- Hình thức kiểm tra:
+ Trắc nghiệm;
+ Tự luận.
- Nội dung kiểm tra:
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+ Liệt kê các nội dung quản lý nhà nước về đất đai theo Luật đất đai 2003,
trong đó chú trọng đến nội dung quy định Ban hành các văn bản, quy phạm pháp
luật về đất đai và tổ chức thực hiện chúng;
+ Liệt kê các luật đất đai được nhà nước CHXHCNVN ban hành từ năm
1987-nay và những đặc trưng cơ bản nhất của chúng.
8.2. Kiểm tra đánh giá thường xuyên (20%)
- Mục đích: nhằm kiểm tra sinh viên việc làm chủ kiến thức và rèn luyện kĩ năng
đã được xác định trong mục tiêu của học phần.
- Hình thức: viết một câu tóm tắt nội dung vừa học; viết vấn đề tâm đắc với bài
giảng; trả lời các câu hỏi gợi ý hoặc mở rộng nội dung bài giảng, làm bài tập trắc
nghiệm trên lớp ngay sau bài giảng…
8.3. Kiểm tra đánh giá giữa kỳ (20%)
- Mục đích: nhằm đánh giá mức độ đạt mục tiêu học phần của sinh viên trong
tiến trình học phần ở giai đoạn giữa của học kỳ.
- Hình thức kiểm tra: viết tự luận, làm bài trắc nghiệm hoặc kết hợp cả hai.
8.4 Thi hết môn (60%)
- Hình thức: Làm bài tự luận
- Tiêu chí:
 Trả lời được những nội dung chính của câu hỏi
 Phân tích logic vấn đề, có liên hệ mở rộng và liên hệ thực tế
 Ngôn ngữ chính xác, rõ ràng
9. Giáo trình bắt buộc (tác giả, tên giáo trình, nhà xuất bản, năm xuất bản):
9.1. Tài liệu bắt buộc
-

Bộ môn Địa chính, Bài giảng pháp luật đất đai, Trường Đại học Khoa học
Tự nhiên, 2010.

9.2. Tài liệu tham khảo
-

Nguyễn Đức Khả, Lịch sử quản lý đất đai. NXB ĐHQGHN, 2003.

-

Mai Xuân Yến. Hệ thống chính sách - pháp luật đất đai. Giáo trình nội bộ
ĐHKHTN HN, 1999.

-

Đặng Hùng Võ, Nguyễn đức Khả. Cơ sở địa chính. NXB ĐHQG HN 2007.
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-

Luật đất đai, 2003. NXB CTQG, 2003.

-

Luật đất đai 2013. NXB Tư pháp, 2014.

10. Tóm tắt nội dung học phần (mỗi học phần tóm tắt khoảng 120 từ):
Học phần trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về pháp luật đất đai, trong
đó, lấy pháp luật đất đai Việt Nam làm trọng tâm.
Nội dung cơ bản gồm: khái niệm cũng như mối liên hệ của Luật đất đai, đối tượng
và phương pháp điều chỉnh của Luật đất đai, những nguyên tắc làm cơ sở để xây
dựng Luật Đất đai ở Việt Nam từ 1987-nay; các bộ luật có liên quan tới những thiết
chế về đất đai và quan hệ đất đai trong lịch sử Việt Nam từ các nhà nước phong
kiến đến nay; các khái niệm và đặc trưng cơ bản của các từ và cụm từ thường được
sử dụng trong ngôn ngữ pháp luật đất đai và thực tiễn thực hiện luật đất đai; bản
chất và những đặc trưng chính của mối quan hệ xã hội trong pháp luật đất đai và
các yếu tố cấu thành quan hệ pháp luật đất đai; dphân tích, so sánh từng nội dung
trong chế độ sở hữu toàn dân về đất đai và quản lý nhà nước về đất đai; những điểm
cơ bản trong quy định pháp luật về sử dụng đất và chế độ sử dụng các loại đất;
những điểm khác biệt cơ bản trong chế độ sử dụng các loại đất nông nghiệp và phi
nông nghiệp; vai trò của việc giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo và xử lý các vi
phạm pháp luật trong lĩng vực quản lý và sử dụng đất đai; thực trạng và những bất
cập trong pháp luật đất đai và việc đưa pháp luật đất đai vào thực tiễn cuộc sống từ
Luật đất đai 2003 đến nay.
11. Nội dung chi tiết học phần (trình bày các chương, mục, tiểu mục…):
Chương I (06 giờ)
NHỮNG KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ NGÀNH LUẬT ĐẤT ĐAI
1.1 Khái niệm về Luật đất đai
1.1.1 Những đặc trưng cơ bản và vai trò của đất đai trong nền KT-XH và
lãnh thổ quốc gia
1.1.2 Khái niệm về Luật Đất đai, đối tượng và phương pháp điều chỉnh
của Luật Đất đai
1.1.3 Những nguyên tắc làm cơ sở để xây dựng Luật Đất đai (ở Việt Nam)
1.1.4 Mối quan hệ giữa ngành Luật Đất đai với một số ngành Luật khác
1.1.5 Sơ lược lịch sử các bộ luật có liên quan tới những thiết chế về đất
đai và quan hệ đất đai ở Việt Nam
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Chương II (06 giờ)
QUAN HỆ PHÁP LUẬT ĐẤT ĐAI
2.1 Khái niệm về Quan hệ xã hội trong Pháp luật đất đai
2.1.1 Quan hệ xã hội về đất đai
2.1.2 Quan hệ pháp luật đất đai
2.2 Các yếu tố cấu thành quan hệ pháp luật đất đai
2.2.1 Chủ thể của quan hệ pháp luật đất đai
2.2.2 Khách thể của quan hệ pháp luật đất đai
2.2.3 Nội dung của quan hệ pháp luật đất đai
2.3 Cơ sở pháp lý hình thành, thay đổi và chấm dứt quan hệ pháp luật đất đai
2.3.1. Làm hình thành quan hệ pháp luật đất đai
2.3.2 Làm thay đổi quan hệ pháp luật đất đai
2.3.3 Làm chấm dứt quan hệ pháp luật đất đai
Chương III (06 giờ)
CHẾ ĐỘ SỞ HỮU TOÀN DÂN ĐỐI VỚI ĐẤT ĐAI VÀ QUẢN LÝ NHÀ
NƯỚC VỀ ĐẤT ĐAI
3.1 Chế độ sở hữu toàn dân đối với đất đai
3.1.1 Khái niệm và cơ sở khoa học-thực tiễn của chế độ sở hữu toàn dân
đối với đất đai
3.1.2 Các yếu tố cấu thành quyền sở hữu nhà nước về đất đai:
3.2 Chế độ quản lý nhà nước đối với đất đai
3.2.1 Quyền của nhà nước đối với đất đai và thống nhất quản lý nhà nơớc
về đất đai
3.2.2 Quản lý nhà nước về đất đai bao gồm 13 nội dung (Điều 6, Luật Đất
đai 2003)
3.2.3 Quyền của nhà nước đối với đất đai và quản lý nhà nước về đất đai
Chương IV (06 giờ)
NHỮNG KHÁI NIỆM CƠ BẢN LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC SỬ DỤNG ĐẤT
VÀ CHẾ ĐỘ SỬ DỤNG CÁC LOẠI ĐẤT
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4.1 Những khái niệm cơ bản liên quan đến sử dụng đất
4.1.1 Khái niệm về quyền sử dụng đất
4.1.2 Khái niệm về chế độ sử dụng đất
4.1.3 Phân loại đất
4.2 Chế độ sử dụng các loại đất
4.2.1 Chế độ sử dụng đất Nông nghiệp
4.2.2 Chế độ sử dụng đất Phi nông nghiệp
4.2.3 Chế độ sử dụng Đất chưa sử dụng
Chương V (06 giờ)
QUYỀN - NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG ĐẤT; THANH TRA, GIẢI
QUYẾT TRANH CHẤP, KHIẾU NẠI, TỐ CÁO VÀ XỬ LÝ VI PHẠM
PHÁP LUẬT VỀ ĐẤT ĐAI
5.1 Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất
5.1.1 Khái niệm về địa vị pháp lý của người sử dụng đất
5.1.2 Quy định chung về quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất
5.1.3 Quyền dân sự đối với quyền sử dụng đất của người sử dụng đất
5.1.4 Hoạt động quản lý, giám sát việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của người
sử dụng đất
5.2 Thanh tra, giải quyết tranh chấp, khiếu nại-tố cỏo và xử lý vi phạm phỏp luật
về đất đai.
5.2.1 Thanh tra đất đai
5.2.2 Giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai
5.2.3 Xử lý vi phạm phỏp luật về đất đai
Hà Nội, ngày tháng
KT. HIỆU TRƯỞNG

KHOA QUẢN LÝ

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

HỌC PHẦN

năm 2015

NGƯỜI BIÊN SOẠN

Vũ Ngọc Kích
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ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
34. QUẢN LÝ TÀI CHÍNH ĐẤT ĐAI
Land finance management
1.

Mã học phần: GEO2076

2.

Số tín chỉ: 02

3.

Học phần tiên quyết: Cơ sở và lịch sử quản lý đất đai, GEO3262

4.

Ngôn ngữ giảng dạy: tiếng Việt

5.

Giảng viên (họ và tên, chức danh, học vị, đơn vị công tác):
- Trần Văn Tuấn, PGS.TS, Khoa Địa lý, ĐHKHTN-ĐHQGHN.
- Đỗ Thị Tài Thu, ThS, Khoa Địa lý, ĐHKHTN-ĐHQGHN.
- Phạm Sỹ Liêm, KS, Khoa Địa lý, ĐHKHTN-ĐHQGHN.

6.

Mục tiêu học phần

Học phần trang bị kiến thức những khái niệm cơ bản liên quan đến tài chính đất
đai: giá đất, tiền sử dụng đất, thuê đất, thuế đất, phí và lệ phí trong sử dụng đất.
Khái quát các chính sách chủ yếu về tài chính đất đai trong quá trình phát triển đất
nước qua các thời kỳ từ sau cách mạng tháng 8 năm 1945 đến nay. Nội dung chủ
yếu theo pháp luật đất đai hiện hành về quản lý giá đất và quản lý các nguồn thu từ
đất; bồi thường thiệt hại khi nhà nước thu hồi đất.
7.

Chuẩn đầu ra của học phần (kiến thức, kĩ năng, thái độ):

7.1. Kiến thức:


Hiểu được vai trò của tài chính đất đai đối với phát triển kinh tế xã hội



Hiểu được lý luận địa tô trong mối quan hệ với điều tiết nguồn lợi kinh tế từ
đất đai



Nhớ và phân biệt được những khái niệm liên quan đến tài chính đất đai: giá
đất, tiền sử dụng đất, thuê đất, thuế đất, phí và lệ phí trong sử dụng đất.



Hiểu và tổng hợp được các chính sách chủ yếu về tài chính đất đai trong quá
trình phát triển đất nước qua các thời kỳ từ sau cách mạng tháng 8 năm 1945
đến nay.



Nhớ và giải thích được nội dung chủ yếu theo pháp luật đất đai hiện hành về
quản lý giá đất và quản lý các nguồn thu từ đất; bồi thường thiệt hại khi nhà
nước thu hồi đất.
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7.2. Kỹ năng và thái độ cá nhân, nghề nghiệp
 Rèn luyện tính kiên trì trong công việc;
 Phát triển kỹ năng làm việc nhóm;
 Phát triển kỹ năng tư duy sáng tạo;
 Trau dồi, phát triển năng lực đánh giá và tự đánh giá;
 Rèn kỹ năng bình luận, thuyết trình trước công chúng;
 Rèn kỹ năng lập kế hoạch, tổ chức, quản lý, điều khiển, theo dõi kiểm tra
hoạt động, làm việc nhóm, lập mục tiêu, phân tích chương trình.
7.3. Kỹ năng và thái độ xã hội
 Nhận thức rõ vai trò và giá trị của đất đai, vai trò của công cụ tài chính đất
đai đối với phát triển kinh tế - xã hội;
 Hình thành thái độ sử dụng tiết kiệm, hợp lý và bảo vệ đất đai;
 Có ý thức vận dụng các kiến thức đã được học cho việc nhận định và giải
quyết các vấn đề nóng trong hoạt động quản lý và sử dụng đất đai (thu hồi,
bồi thường thiệt hại,…);
 Có ý thức vận dụng các kiến thức đã được học cho việc giải quyết các vấn đề
cụ thể liên quan đến tài chính đất đai.
7.4. Năng lực áp dụng kiến thức vào thực tiễn
 Có khả năng đọc, hiểu và biết cách khai thác những vấn đề/ thông tin/ tư liệu
liên quan đến tài chính đất đai;
 Người học có khả năng vận dụng kiến thức quản lý tài chính đất đai trong
công tác giao đất, định giá đất, thuế đất, bồi thường giải phóng mặt bằng;
8. Phương pháp kiểm tra đánh giá:
8.1. Kiểm tra đánh giá thường xuyên (20%)
- Mục đích: nhằm kiểm tra sinh viên việc làm chủ kiến thức và rèn luyện kĩ năng
đã được xác định trong mục tiêu của học phần.
- Hình thức: viết một câu tóm tắt lại nội dung nội dung vừa học; viết vấn đề tâm
đắc với bài giảng; trả lời các câu hỏi gợi ý hoặc mở rộng nội dung bài giảng, bài tập
trắc nghiệm trên lớp ngay sau bài giảng, đánh giá mực độ tích cực tham gia hoạt
động seminar trên lớp,…
8.2 Kiểm tra đánh giá định kỳ(20%)
Mục đích: nhằm là đánh giá được mức độ đạt mục tiêu học phần ở giai đoạn
tương ứng của sinh viên trong tiến trình của học phần.
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8.2.1. Bài tập nhóm tháng
- Hình thức: viết tiểu luận
- Nội dung: Sinh viên lựa chọn theo danh mục các bài tập bộ môn cung cấp hoặc
có thể tự chọn đề tài nếu được giáo viên chấp nhận trước.
8.2.2 Kiểm tra đánh giá giữa kỳ:
- Mục đích: nhằm đánh giá mức độ đạt mục tiêu học phần của sinh viên trong
tiến trình học phần ở giai đoạn giữa của học kỳ.
- Hình thức kiểm tra: viết tự luận, làm bài trắc nghiệm hoặc kết hợp cả hai.
8.3 Thi hết môn (60%)
- Hình thức: thi viết hoặc vấn đáp
- Tiêu chí:
 Trả lời được những nội dung chính của câu hỏi
 Phân tích logic vấn đề, liên hệ thực tế
 Ngôn ngữ chính xác, rõ ràng
9. Giáo trình bắt buộc (tác giả, tên giáo trình, nhà xuất bản, năm xuất bản):
9.1 Tài liệu bắt buộc
-

Trần Văn Tuấn. Quản lý tài chính đất đai - Tập bài giảng. Trường Đại học
Khoa học tự nhiên, Hà Nội, 2014.

9.2 Tài liệu tham khảo
-

Tôn Gia Huyên, Nguyễn Đình Bồng. Quản lý đất đai và thị trường bất động
sản. NXB Bản đồ, Hà Nội, 2006.

-

Luật đất đai 2013. Nhà xuất bản chính trị quốc gia, 2014.

-

Luật nhà ở và Luật kinh doanh bất động sản (đã được sửa đổi , bổ sung năm
2009). NXB Hồng Đức, 2009.

-

Peter Dale and John McLaughlin. Land administration. Oxford University
Press.. 1999.

10. Tóm tắt nội dung học phần (mỗi học phần tóm tắt khoảng 120 từ):
Trong giai đoạn đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước hiện nay, Nhà
nước quản lý đất đai bằng ba công cụ chủ yếu gồm pháp luật, quy hoạch và kinh tế
- tài chính. Quản lý tài chính đất đai có vai trò quan trọng đối với sự phát triển kinh
tế - xã hội đất nước.
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Nội dung học phần cung cấp những kiến thức cơ bản về quản lý tài chính đất đai
bao gồm: vai trò của tài chính đất đai đối với phát triển kinh tế - xã hội; lý luận địa
tô trong mối quan hệ với điều tiết nguồn lợi kinh tế từ đất đai; khái niệm liên quan
đến tài chính đất đai: giá đất, tiền sử dụng đất, thuê đất, thuế đất, phí và lệ phí
trong sử dụng đất; các chính sách chủ yếu về tài chính đất đai trong quá trình phát
triển đất nước qua các thời kỳ từ sau cách mạng tháng 8 năm 1945 đến nay; nội
dung chủ yếu theo pháp luật đất đai hiện hành về quản lý giá đất và quản lý các
nguồn thu từ đất (tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, thuế đất); bồi thường thiệt hại khi
nhà nước thu hồi đất.
Nội dung chi tiết học phần/chuyên đề (trình bày các chương, mục, tiểu mục…):
11. Nội dung chi tiết học phần (trình bày các chương, mục, tiểu mục…):
Chương 1 (10 giờ)
KHÁI NIỆM CHUNG VỀ TÀI CHÍNH ĐẤT ĐAI
1.1 Vai trò của đất đai và quản lý tài chính đất đai đối với phát triển kinh tế - xã hội
1.1.1 Đất đai đối với sự phát triển các ngành kinh tế
1.1.2 Đất đai - nguồn nội lực, nguồn vốn của đất nước
1.1.3 Vai trò của công cụ quản lý tài chính đất đai đối với phát triển kinh tế - xã
hội
1.2 Lý luận địa tô và vấn đề quản lý, điều tiết nguồn lợi từ đất đai
1.3 Những khái niệm cơ bản về tài chính đất đai
1.3.1 Khái niệm giá đất
1.3.2 Tiền thuê đất và tiền sử dụng đất
1.3.3 Thuế đất
1.3.4 Phí và lệ phí trong quản lý sử dụng đất
1.3.5 Bồi thường thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất
1.4 Đặc điểm hệ thống tài chính đất đai trong điều kiện nền kinh tế theo cơ chế thị
trường ở Việt Nam
1.5. Kinh nghiệm nước ngoài trong quản lý tài chính đất đai
Chương 2 (10 giờ)
KHÁI QUÁT CÁC CHÍNH SÁCH VÀ TÌNH HÌNH QUẢN LÝ TÀI CHÍNH
ĐẤT ĐAI CỦA NHÀ NƯỚC TA QUA CÁC THỜI KỲ
2.1 Các chính sách và tình hình quản lý tài chính đất đai thời kỳ nước Việt Nam
Dân chủ Cộng hoà (từ 1945 đến 1975)
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2.1.1 Giai đoạn 1945 - 1960
2.1.2 Giai đoạn 1960 - 1975
2.2 Các chính sách và tình hình quản lý tài chính đất đai thời kỳ nước CHXHCN
Việt Nam (từ năm 1975 đến nay)
2.2.1. Giai đoạn 1975 – 1986
2.2.2. Giai đoạn 1986 – 1993
2.2.3 Giai đoạn từ 1993 đến nay
Chương 3 (10 giờ)
NHỮNG NỘI DUNG CHỦ YẾU VỀ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH ĐẤT ĐAI
TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY Ở NƯỚC TA
3.1 Quản lý giá đất
3.1.1 Các loại giá đất và yêu cầu quản lý giá đất ở nước ta
3.1.2 Định giá đất và khung giá các loại đất
3.2 Tiền sử dụng đất và tiền thuê đất
3.3 Hệ thống thuế đất
3.4 Phí và lệ phí trong quản lý, sử dụng đất
3.5 Bồi thường thiệt hại, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất
3.6 Xử lý đất đai trong cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước
3.7 Nâng cao hiệu quả quản lý tài chính đất đai trong giai đoạn đẩy mạnh công
nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

Hà Nội, ngày tháng
KT. HIỆU TRƯỞNG

KHOA QUẢN LÝ

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

HỌC PHẦN

năm 2015

NGƯỜI BIÊN SOẠN

PGS.TS. Trần Văn Tuấn
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ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
35. ĐÁNH GIÁ ĐẤT VÀ QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI
(Land evaluation and land use planning)

1.

Mã học phần: GEO3265

2.

Số tín chỉ: 04

3.

Học phần tiên quyết:
-

Cơ sở và lịch sử quản lý đất đai, GEO3262

-

Thổ nhưỡng và bản đồ thổ nhưỡng, GEO3266

4.

Ngôn ngữ giảng dạy: Tiếng Việt

5.

Giảng viên (họ và tên, chức danh, học vị, đơn vị công tác):

6.

-

Trần Văn Tuấn, PGS.TS, Khoa Địa lý, ĐHKHTN-ĐHQGHN.

-

Đỗ Thị Tài Thu, ThS, Khoa Địa lý, ĐHKHTN-ĐHQGHN.

-

Phạm Thị Phin, TS Khoa Địa lý, ĐHKHTN-ĐHQGHN.
Mục tiêu học phần

Học phần trang bị kiến thức các khái niệm đánh giá đất, đơn vị đất đai, loại hình sử
dụng đất; nội dung quy trình đánh giá đất theo FAO; phương pháp xây dựng bản đồ
đơn vị đất đai; phương pháp phân hạng thích nghi đất đai, xây dựng bản đồ phân
hạng thích nghi đất đai; quy định pháp lý theo Luật đất đai hiện hành về quy hoạch
sử dụng đất; nội dung của quá trình quy hoạch sử dụng đất nói chung; quy trình lập
quy hoạch sử dụng đất của từng cấp: cả nước, tỉnh, huyện, xã.
7. Chuẩn đầu ra của học phần (kiến thức, kỹ năng, thái độ):
7.1. Kiến thức:
- Hiểu và phân tích được các yếu tố ảnh hưởng đến sử dụng đất đai
- Nhớ và hiểu được các khái niệm đánh giá đất, đơn vị đất đai, loại hình sử
dụng đất
- Nhớ và giải thích được quy trình đánh giá đất theo FAO
- Hiểu được phương pháp xây dựng bản đồ đơn vị đất đai
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- Hiểu được phương pháp phân hạng thích nghi đất đai, xây dựng bản đồ
phân hạng thích nghi đất đai
- Giải thích được quy định pháp lý theo Luật đất đai hiện hành về quy hoạch
sử dụng đất
- Nhớ được các nguyên tắc quy hoạch sử dụng đất
- Hiểu được nội dung của quá trình quy hoạch sử dụng đất nói chung
- Vận dụng được các phương pháp quy hoạch trong xây dựng phương án quy
hoạch sử dụng đất.
- Phân biệt được nội dung quy hoạch sử dụng đất các cấp: cả nước, tỉnh,
huyện, xã
- Phân biệt được hệ thống chỉ tiêu sử dụng đất trong quy hoạch sử dụng đất
của các cấp: cả nước, tỉnh, huyện, xã
- Giải thích được quy trình lập quy hoạch sử dụng đất của từng cấp: cả nước,
tỉnh, huyện, xã.
7.2. Kỹ năng và thái độ cá nhân, nghề nghiệp
 Rèn luyện tính kiên trì trong công việc;
 Phát triển kỹ năng làm việc nhóm;
 Phát triển kỹ năng tư duy sáng tạo;
 Trau dồi, phát triển năng lực đánh giá và tự đánh giá;
 Rèn kỹ năng bình luận, thuyết trình trước công chúng;
 Rèn kỹ năng lập kế hoạch, tổ chức, quản lý, điều khiển, theo dõi kiểm tra
hoạt động, làm việc nhóm, lập mục tiêu, phân tích chương trình.
7.3. Kỹ năng và thái độ xã hội
 Nhận thức rõ vai trò của đất đai đối với phát triển kinh tế, xã hội và môi
trường
 Hình thành thái độ sử dụng tiết kiệm, hợp lý và bảo vệ tài nguyên đất
 Có ý thức vận dụng các kiến thức đã được học cho việc giải quyết các
vấn đề cụ thể.
7.4. Năng lực áp dụng kiến thức vào thực tiễn
 Người học có khả năng đọc, hiểu và biết cách khai thác những thông tin/
tư liệu phục vụ cho việc lập quy hoạch sử dụng đất.
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 Thiết kế được phương án quy hoạch sử dụng đất trong quy hoạch sử
dụng đất các cấp: tỉnh, huyện, xã.
8. Phương pháp kiểm tra đánh giá:
8.1. Kiểm tra đánh giá thường xuyên (20%)
- Mục đích: nhằm kiểm tra sinh viên việc làm chủ kiến thức và rèn luyện kĩ
năng đã được xác định trong mục tiêu của học phần.
- Hình thức: viết một câu tóm tắt lại nội dung nội dung vừa học; viết vấn đề
tâm đắc với bài giảng; trả lời các câu hỏi gợi ý hoặc mở rộng nội dung bài giảng,
bài tập trắc nghiệm trên lớp ngay sau bài giảng, đánh giá mực độ tích cực tham gia
hoạt động seminar trên lớp,…
8.2 Kiểm tra đánh giá định kỳ (20%)
Mục đích: nhằm là đánh giá được mức độ đạt mục tiêu học phần ở giai đoạn
tương ứng của sinh viên trong tiến trình của học phần.
8.2.1 Bài tập cá nhân tuần
- Hình thức: làm bài tập nhỏ về đánh giá đất, quy hoạch sử dụng đất
- Nội dung: Sinh viên lựa chọn theo danh mục các bài tập bộ môn cung cấp
hoặc có thể tự chọn đề tài nếu được giáo viên chấp nhận trước.
8.2.2. Bài tập nhóm tháng
- Hình thức: viết tiểu luận (10- 15 trang)
- Nội dung: Sinh viên lựa chọn theo danh mục các bài tập bộ môn cung cấp
hoặc có thể tự chọn đề tài nếu được giáo viên chấp nhận trước.
8.2.3 Kiểm tra đánh giá giữa kỳ:
- Mục đích: nhằm đánh giá mức độ đạt mục tiêu học phần của sinh viên
trong tiến trình học phần ở giai đoạn giữa của học kỳ.
- Hình thức kiểm tra: viết tự luận, làm bài trắc nghiệm hoặc kết hợp cả hai.
8.2.4 Bài tập lớn học kỳ
- Hình thức: Bài luận (15 - 20 trang)
- Nội dung: Sinh viên lựa chọn theo danh mục các vấn đề do bộ môn cung
cấp hoặc có thể tự chọn đề tài nếu được giáo viên chấp nhận trước.
8.3 Thi hết môn (60%)
- Hình thức: thi viết hoặc vấn đáp
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- Tiêu chí:
 Trả lời được những nội dung chính của câu hỏi
 Phân tích logic vấn đề, liên hệ thực tế
 Ngôn ngữ chính xác, rõ ràng
9. Giáo trình bắt buộc (tác giả, tên giáo trình, nhà xuất bản, năm xuất bản):
9.1 Tài liệu bắt buộc
-

Trần Văn Tuấn. Đánh giá đất - Tập bài giảng. Trường Đại học Khoa học tự
nhiên, Hà Nội, 2004.

-

Trần Văn Tuấn. Quy hoạch sử dụng đất - Tập bài giảng. Trường Đại học
Khoa học tự nhiên, Hà Nội, 2004.

9.2 Tài liệu tham khảo:
-

Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn. Quy trình đánh giá đất đai phục vụ
nông nghiệp. Hà Nội, 1999.

-

Đoàn Công Quỳ, Nguyễn Thị Vòng và nnk. Giáo trình quy hoạch sử dụng
đất. NXB Nông nghiệp, Hà Nội, 2005.

-

Luật Đất đai 2013. NXB Chính trị Quốc gia. Hà Nội, 2004.

-

FAO.1992. Land evaluation and farming systems analysis for land use
planning. FAO - ROME.
FAO. 1993. Guidelines for land use planning. FAO - ROME.

10. Tóm tắt nội dung học phần (mỗi học phần tóm tắt khoảng 120 từ):
Học phần gồm hai phần kiến thức có liên quan với nhau: phần đánh giá đất và quy
hoạch sử dụng đất.
Trong phần đánh giá đất chủ yếu trình bày phương pháp đánh giá đất của FAO và
áp dụng phương pháp này trong điều kiện của nước ta. Đây là phương pháp đánh
giá tiềm năng và mức độ thích hợp của đất đai đối với các loại hình sử dụng đất
nhằm phục vụ cho việc lập quy hoạch sử dụng đất. Nội dung của phần này gồm:
các khái niệm đánh giá đất, đơn vị đất đai, loại hình sử dụng đất; quy trình đánh giá
đất theo FAO; phương pháp xây dựng bản đồ đơn vị đất đai; phương pháp phân
hạng thích nghi đất đai, xây dựng bản đồ phân hạng thích nghi đất đai.
Phần thứ hai cung cấp những kiến thức cơ bản về nguyên tắc, nội dung và phương
pháp lập quy hoạch sử dụng đất đai; trình tự, nội dung các bước lập quy hoạch sử
dụng đất của đơn vị hành chính cấp cả nước, tỉnh, huyện, xã ở nước ta.
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11. Nội dung chi tiết học phần (trình bày các chương, mục, tiểu mục…):
PHẦN I. ĐÁNH GIÁ ĐẤT
Chương 1 (08 giờ)
Khái quát phương pháp đánh giá đất theo FAO
1.1 Các quan điểm về đánh giá đất trên thế giới và tình hình đánh giá,
phân hạng đất ở Việt Nam
1.2 Khái niệm về đánh giá đất theo FAO
1.3 Các nguyên tắc chủ yếu của đánh giá đất
1.4 Quy trình đánh giá đất
1.5 Mức độ chi tiết và tỷ lệ bản đồ trong đánh giá đất
Chương 2 (08 giờ)
Xây dựng bản đồ đơn vị đất đai và xác định các loại hình sử dụng đất
2.1. Xây dựng bản đồ đơn vị đất đai
2.1.1. Những yêu cầu chủ yếu trong xác định các đơn vị đất đai và xây dựng bản
đồ đơn vị đất đai
2.1.2. Phương pháp lựa chọn các chỉ tiêu và phân cấp các chỉ tiêu để xây dựng
bản đồ đơn vị đất đai
2.1.3. Phương pháp xây dựng bản đồ đơn vị đất đai
2.1.4. Mô tả các đơn vị bản đồ đất đai
2.2. Xác định các loại hình sử dụng đất
2.2.1. Lựa chọn các loại hình sử dụng đất cho mục đích đánh giá đất
2.2.2. Mô tả các loại hình sử dụng đất
2.2.3. Xác định yêu cầu sử dụng đất của các loại hình sử dụng đất
Chương 3 (08 giờ)
Phân hạng thích nghi đất đai
3.1 Khái niệm phân hạng thích nghi đất đai
3.2 Cấu trúc của phân hạng thích nghi đất đai
3.3 Các phương pháp phân hạng thích nghi đất đai
3.4 Phân hạng thích nghi đất đai hiện tại và tương lai
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3.5 Phân tích các điều kiện kinh tế - xã hội, môi trường và đề xuất sử dụng đất từ
kết quả phân hạng
PHẦN II. QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI
Chương 4 (08 giờ)
Cơ sở khoa học và pháp lý của quy hoạch sử dụng đất đai
4.1. Những yếu tố chủ yếu ảnh hưởng đến sử dụng đất đai
4.1.1. Các yếu tố tự nhiên
4.1.2. Các yếu tố kinh tế - xã hội
4.2 Khái niệm và đặc điểm của quy hoạch sử dụng đất
4.2.1. Khái niệm và bản chất của quy hoạch sử dụng đất
4.2.2. Đối tượng và nhiệm vụ của quy hoạch sử dụng đất
4.2.3. Đặc điểm của quy hoạch sử dụng đất
4.2.4. Phân loại quy hoạch sử dụng đất
4.3. Cơ sở pháp lý của quy hoạch sử dụng đất
4.4. Các nguyên tắc quy hoạch sử dụng đất
4.5. Mối quan hệ giữa quy hoạch sử dụng đất với quy hoạch tổng thể kinh tế - xã
hội, quy hoạch các ngành.
Chương 5 (07 giờ)
Nội dung và quá trình lập quy hoạch sử dụng đất đai
5.1. Các căn cứ để lập quy hoạch sử dụng đất
5.2. Nội dung quy hoạch sử dụng đất đai
5.3. Quá trình lập quy hoạch sử dụng đất đai
5.3.1. Công tác chuẩn bị và điều tra cơ bản
5.3.2. Đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội
5.3.3. Đánh giá hiện trạng sử dụng đất và tiềm năng đất đai
5.3.4. Dự báo, tổng hợp nhu cầu sử dụng đất đai và xác định các chỉ tiêu sử
dụng đất
5.3.5. Xây dựng các phương án quy hoạch sử dụng đất và lựa chọn phương án
hợp lý
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5.3.6. Xây dựng kế hoạch sử dụng đất
5.3.7. Xác định các giải pháp tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất
5.4. Các phương pháp được sử dụng để lập quy hoạch sử dụng đất đai
Chương 6 (07 giờ)
Quy hoạch sử dụng đất đai của cả nước
6.1. Tình hình sử dụng đất và những vấn đề đặt ra đối với quy hoạch sử dụng đất cả
nước trong giai đoạn đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước hiện
nay.
6.2. Nội dung lập quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất của cả nước
6.3. Triển khai thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất
Chương 7 (07 giờ)
Quy hoạch sử dụng đất đai của tỉnh
7.1. Vai trò và nhiệm vụ của quy hoạch sử dụng đất của tỉnh
7.2. Nội dung lập quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất của tỉnh
7.3. Tổ chức thực hiện và quản lý quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất của
tỉnh
Chương 8 (07 giờ)
Quy hoạch sử dụng đất đai của huyện
8.1. Vai trò và nhiệm vụ của quy hoạch sử dụng đất của huyện
8.2. Nội dung lập quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất của huyện
8.3. Tổ chức thực hiện và quản lý quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất của
huyện
Hà Nội, ngày tháng
KT. HIỆU TRƯỞNG

KHOA QUẢN LÝ

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

HỌC PHẦN

năm 2015

NGƯỜI BIÊN SOẠN

PGS.TS. Trần Văn Tuấn
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ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
36. THỔ NHƯỠNG VÀ BẢN ĐỒ THỔ NHƯỠNG
(Soil science and soil Map)

1. Mã học phần: GEO 3266
2. Số tín chỉ:

02

3. Học phần tiên quyết:
-

Địa lý học, GEO2317

-

Bản đồ đại cương , GEO2060

4. Ngôn ngữ giảng dạy: Tiếng việt
5. Giảng viên (họ và tên, chức danh, học vị, đơn vị công tác):
- Phạm Quang Tuấn, PGS.TS, Khoa Địa lý, trường Đại học Khoa học Tự
Nhiên, ĐHQG Hà Nội, 334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
- Trần Văn Trường, ThS, Khoa Địa lý, trường Đại học Khoa học Tự Nhiên,
ĐHQG Hà Nội, 334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.
6. Mục tiêu học phần
Học phần trang bị kiến thức những khái niệm cơ bản về thổ nhưỡng, đất đai,
lớp vỏ thổ nhưỡng và ý nghĩa của thổ nhưỡng học. Mối tác động tương hỗ cũng
như vai trò của các nhân tố hình thành đất và các quá trình hình thành đất. Phân
tích bản chất của sự hình thành đất, những kiến thức cơ bản về keo đất và khả
năng hấp thụ của đất, cũng như thành phần hóa học trong đất và dung dịch đất.
Những tính chất vật lý và cơ lý của đất, nước, không khí và chế độ nhiệt của
đất. Nhóm các nhân tố liên quan đến nền tảng nhiệt ẩm của lớp vỏ thổ nhưỡng.
Nội dung phân loại đất theo quan điểm phát sinh và quan điểm phân loại đất
theo FAO- UNESCO để thành lập bản đồ thổ nhưỡng theo các nhóm tỷ lệ:
nhóm các bản đồ tỷ lệ chi tiết; nhóm các bản đồ tỷ lệ lớn; nhóm các bản đồ tỷ lệ
trung bình; nhóm các bản đồ tỷ lệ nhỏ
7. Chuẩn đầu ra của học phần (kiến thức, kỹ năng, thái độ):
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7.1. Kiến thức:


Vận dụng được những kiến thức cơ bản của Địa lý học trong nghiên

cứu thổ nhưỡng và thành lập bản đồ thổ nhưỡng;


Hiểu được những khái niệm cơ bản về thổ nhưỡng , đất đai, lớp vỏ thổ

nhưỡng và ý nghĩa của thổ nhưỡng học. Vận dụng được những kiến thức và kỹ
năng trong điều tra khảo sát lớp vỏ thổ nhưỡng ngoài thực địa phục vụ cho nghiên
cứu và phân loại đất và thành lập bản đồ thổ nhưỡng;


Hiểu và phân tích được mối tác động tương hỗ cũng như vai trò của

các nhân tố hình thành đất và các quá trình hình thành đất;


Hiểu và phân tích được bản chất của sự hình thành đất;



Hiểu và nắm vững được những kiến thức cơ bản về keo đất và khả

năng hấp thụ của đất, cũng như thành phần hóa học trong đất và dung dịch đất;


Hiểu và vận dụng được những tính chất vật lý và cơ lý của đất, nước,

không khí và chế độ nhiệt của đất; nhóm các nhân tố liên quan đến nền tảng nhiệt
ẩm của lớp vỏ thổ nhưỡng;


Vận dụng được những kiến thức về cơ sở thổ nhưỡng, phân loại đất

cho thành lập bản đồ đất;


Hiểu và vận dụng được những kiến thức trong hệ thống phân loại đất

theo quan điểm phát sinh và quan điểm phân loại đất theo FAO- UNESCO để thành
lập bản đồ thổ nhưỡng theo các nhóm tỷ lệ: nhóm các bản đồ tỷ lệ chi tiết; nhóm
các bản đồ tỷ lệ lớn; nhóm các bản đồ tỷ lệ trung bình; nhóm các bản đồ tỷ lệ nhỏ;
7.2. Kỹ năng và thái độ cá nhân, nghề nghiệp


Phát triển kỹ năng tư duy sáng tạo, khám phá tìm tòi;



Trau dồi, phát triển năng lực đánh giá và tự đánh giá;



Rèn kỹ năng bình luận, thuyết trình trước công chúng;



Rèn luyện tính kiên trì trong công việc;



Rèn kỹ năng lập kế hoạch, tổ chức, làm việc nhóm trong phòng;



Rèn kỹ năng tự kiểm soát, đánh giá, các hoạt động ngoài thực địa;



Rèn kỹ năng sử dụng các phần mềm chuyên dụng cho việc trình bày

và biên tập bản đồ thổ nhưỡng;
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7.3. Kỹ năng và thái độ xã hội


Có ý thức nghiên cứu nghiêm túc, khách quan, tư duy logic và tổng

hợp trong việc khai thác tư liệu trong phòng và nghiên cứu ngoài thực địa;


Có ý thức vận dụng các kiến thức và kỹ năng đã được học trong việc

tuyên truyền các biện pháp sử dụng và bảo vệ tài nguyên đất, giảm thiểu những tác
động tiêu cực của xã hội tới các quá trình thoái hóa đất;
7.4. Năng lực áp dụng kiến thức vào thực tiễn


Có khả năng vận dụng các kiến thức và kỹ năng về cơ sở thổ nhưỡng

và thành lập bản đồ thổ nhưỡng để phục vụ cho công tác đánh giá đất, phân hạng
đất cho mục đích phát triển nông lâm nghiệp;


Có khả năng vận dụng những hiểu biết sâu rộng về đất trên quan điểm

tổng hợp nhằm phục vụ quy hoạch và sử dụng hợp lý tài nguyên đất theo hướng
phát triển bền vững;


Có khả năng đọc, hiểu và biết cách khai thác những vấn đề/ thông tin/

tư liệu liên quan đến những kiến thức về thổ nhưỡng với những chuyên ngành trong
quản lý đất đai và môi trường;


Có khả năng sử dụng khai thác thành thạo bản đồ thổ nhưỡng phục vụ

cho việc giải quyết các nội dung của công tác đánh giá đất và quy hoạch sử dụng
đất;
8. Phương pháp kiểm tra đánh giá:
8.1. Kiểm tra kiến thức nền
- Để học học phần Cơ sở thổ nhưỡng và bản đồ thổ nhưỡng, sinh viên cần
có những kiến thức về:
+ Cơ sở địa lý học
+ Trắc địa và Bản đồ đại cương
- Mục đích kiểm tra: Việc kiểm tra kiến thức nền nhằm đánh giá và phân loại
được kiến thức cơ sở của sinh viên so với yêu cầu của học phần. Trên cơ sở đánh
giá và phân loại kiến thức nền của sinh viên để có được kế hoạch dạy học phù hợp.
- Hình thức kiểm tra:
+ Những kiến thức cơ bản về các quyển của lớp vỏ trái đất;
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+ Những quy luật địa lý chung;
+ Những phương pháp thành lập bản đồ, phương pháp trình bày, biên tập
bản đồ;
8.2. Kiểm tra đánh giá thường xuyên
- Mục đích: nhằm kiểm tra sinh viên việc làm chủ kiến thức và rèn luyện kĩ
năng đã được xác định trong mục tiêu của học phần.
- Hình thức: kiểm tra 15 phút với những câu hỏi ngắn liên quan đến những
nội dung đã yêu cầu sinh viên chuẩn bị trước cho bài giảng; viết một câu tóm tắt lại
nội dung nội dung vừa học;......
- Tiêu chí đánh giá: điểm trung bình của 08 bài kiểm tra và 02 bài tập tương
đương với 25 điểm (tương ứng với 20% tổng số điểm của học phần).
8.3. Kiểm tra đánh giá giữa kỳ
Mục đích: nhằm đánh giá được mức độ đạt mục tiêu học phần ở tuần thứ 8
trong tiến trình học của sinh viên.
Hình thức: Làm bài kiểm tra viết theo nhóm, thời gian 60 phút, tổng điểm:
15 điểm (tương ứng với 15% tổng số điểm của học phần).
- Tiêu chí đánh giá:


Xác định được vấn đề nghiên cứu, phân tích



Giải quyết được vấn đề theo nội dung kiểm tra



Ngôn ngữ chính xác, rõ ràng.

1đ



Trích dẫn, sử dụng tài liệu tham khảo chính xác, hợp lệ

1đ

Tổng

3đ
5đ

10đ

8.4. Thi hết môn
- Hình thức: Vấn đáp hoặc làm bài thi viết (thời gian 60 phút, tổng điểm: 60
điểm, tương ứng với 60% tổng số điểm của học phần).
- Tiêu chí:


Xác định được vấn đề nghiên cứu, phân tích



Giải quyết được vấn đề theo nội dung kiểm tra
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3đ
5đ



Ngôn ngữ chính xác, rõ ràng.

1đ



Trích dẫn, sử dụng tài liệu tham khảo chính xác, hợp lệ

1đ

Tổng

10đ

9. Giáo trình bắt buộc (tác giả, tên sách, năm xuất bản):
9.1. Tài liệu bắt buộc
1. Phạm Quang Tuấn, 2007. Cơ sở thổ nhưỡng và địa lý thổ nhưỡng. Nxb.
Đại học Quốc gia, HN
2. Hội Khoa học đất Việt Nam, 2000. Đất Việt Nam. Nxb. Nông nghiệp, HN.
3. Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn,2009. Cẩm nang sử dụng đất
nông nghiệp, tập I “Đại cương về đất, phân loại và lập bản đồ đất”. Nxb.
Khoa học và kỹ thuật. HN.
9.2. Tài liệu tham khảo
4. Hội Khoa học đất Việt Nam, 1996. Chú giải kèm theo bản đồ đất Việt
Nam tỷ lệ 1:1.000.000 theo FAO - UNESCO.
5. Hội Khoa học đất Việt Nam, 1998. Báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện
dự án “Chương trình phân loại đất Việt Nam theo phương pháp quốc tế
FAO - UNESCO”.
6. Bộ Nông nghiệp, 1984. Tiêu chuẩn kỹ thuật ngành “Quy phạm điều tra
thành lập bản đồ đất tỷ lệ lớn”.HN
10. Tóm tắt nội dung học phần (mỗi học phần tóm tắt khoảng 120 từ):
Nội dung học phần gồm: những kiến thức cơ bản của Địa lý học trong
nghiên cứu thổ nhưỡng và thành lập bản đồ thổ nhưỡng; những khái niệm cơ bản
về thổ nhưỡng , đất đai, lớp vỏ thổ nhưỡng và ý nghĩa của thổ nhưỡng học. Vận
dụng được những kiến thức và kỹ năng trong điều tra khảo sát lớp vỏ thổ nhưỡng
ngoài thực địa phục vụ cho nghiên cứu và phân loại đất và thành lập bản đồ thổ
nhưỡng; mối tác động tương hỗ cũng như vai trò của các nhân tố hình thành đất và
các quá trình hình thành đất; bản chất của sự hình thành đất; những kiến thức cơ
bản về keo đất và khả năng hấp thụ của đất, cũng như thành phần hóa học trong đất
và dung dịch đất; những tính chất vật lý và cơ lý của đất, nước, không khí và chế
độ nhiệt của đất; nhóm các nhân tố liên quan đến nền tảng nhiệt ẩm của lớp vỏ thổ
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nhưỡng; những kiến thức về cơ sở thổ nhưỡng, phân loại đất cho thành lập bản đồ
đất; những kiến thức trong hệ thống phân loại đất theo quan điểm phát sinh và quan
điểm phân loại đất theo FAO- UNESCO để thành lập bản đồ thổ nhưỡng theo các
nhóm tỷ lệ: nhóm các bản đồ tỷ lệ chi tiết; nhóm các bản đồ tỷ lệ lớn; nhóm các bản
đồ tỷ lệ trung bình; nhóm các bản đồ tỷ lệ nhỏ;
11. Nội dung chi tiết học phần (trình bày các chương, mục, tiểu mục…):
Chương 1
MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ ĐẤT, QUAN ĐIỂM
VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU THỔ NHƯỠNG
1.1. Một số khái niệm cơ bản
1.1.1. Khái niệm về đất và nhiệm vụ của khoa học đất
1.1.2. Khái niệm về lớp vỏ thổ nhưỡng
1.1.3. Khái niệm về đất đai
1.1.4. Mối liên quan của thổ nhưỡng học với các ngành khoa học khác
1.2. Quan điểm và phương pháp nghiên cứu thổ nhưỡng
1.2.1. Các quan điểm nghiên cứu
1.2.1.1. Quan điểm nghiên cứu của FAO-UNESCO
1.2.1.2. Quan điểm nghiên cứu phát sinh học đất
1.2.2. Phương pháp nghiên cứu
Chương 2
CÁC NHÂN TỐ VÀ QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH ĐẤT
2.1. Khái niệm về quá trình hình thành đất
2.2. Các nhân tố hình thành đất
2.2.1. Đá hình thành đất
2.2.2. Khí hậu và thuỷ văn
2.2.3. Nhân tố sinh vật
2.2.4. Nhân tố địa hình
2.2.5. Nhân tố thời gian
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2.2.6. Hoạt động sản xuất của con người
2.3. Các quá trình hình thành đất và đặc điểm hình thái học của đất
2.3.1. Phong hoá đá và sản phẩm của quá trình phong hoá đá
2.3.1.1. Quá trình phong hoá đá
2.3.1.2. Sản phẩm của quá trình phong hoá
2.3.2. Các quá trình hình thành đất
2.3.2.1. Các quá trình hình thành đất liên quan tới sự biến đổi thành phần
khoáng.
2.3.2.2. Các quá trình hình thành đất liên quan đến sự biến đổi và tích luỹ
phần hữu cơ trong đất.
2.3.2.3. Các quá trình thành tạo đất thành phần có liên quan tới sự di chuyển
theo phẫu diện những vật chất khoáng và hữu cơ.
2.3.3. Đặc điểm hình thái học của đất
2.3.3.1. Màu sắc
2.3.3.2. Cấu tượng
2.3.3.3. Cấu tạo của đất
2.3.3.4. Độ ẩm
2.3.3.5. Thể mới sinh và chất sâm nhập
2.3.3.6. Phẫu diện đất
Chương 3
THÀNH PHẦN HOÁ HỌC TRONG ĐẤT VÀ DUNG DỊCH ĐẤT
3.1. Thành phần hoá học trong đất
3.2. Các nhóm nguyên tố hoá học trong đất và khả năng cung cấp dinh
dưỡng của chúng cho thực vật.
3.2.1. Các nguyên tố đa lượng
3.2.2. Các nguyên tố vi lượng
3.3. Dung dịch đất
3.3.1.Khái niệm về dung dịch đất
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3.3.2. Nguồn gốc, thành phần và yếu tố ảnh hưởng tới dung dịch đất
3.3.3. Tính chua hay phản ứng chua của đất
3.3.4. Tính kiềm hay phản ứng kiềm của đất
3.4. Dung tích hấp phụ và độ no bazơ của đất

Chương 4
THÀNH PHẦN CƠ GIỚI CỦA ĐẤT
4.1. Khái niệm thành phần cơ giới
4.2. Phân chia cấp hạt cơ giới
4.3. Tính chất của các phần tử cơ học đất
4.4. Phân loại đất theo thành phần cơ giới
4.5. Phương pháp nghiên cứu thành phần cơ giới
Chương 5
NƯỚC, KHÔNG KHÍ VÀ NHIỆT ĐỘ TRONG ĐẤT
5.1. Nước trong đất
5.1.1. Vai trò của nước trong đất
5.1.2. Tính chất của nước trong đất
5.1.3. Các dạng nước trong đất
5.1.4. Sự di chuyển của nước trong đất
5.1.5. Khả năng bốc hơi nước của đất và của thực vật
5.1.6. Độ ẩm đất
5.2. Không khí và nhiệt trong đất
5.2.1. Không khí trong đất
5.2.2. Nhiệt trong đất.
Chương 6
ĐỘ PHÌ NHIÊU CỦA ĐẤT VÀ PHÂN LOẠI ĐẤT
6.1. Độ phì nhiêu của đất
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6.1.1. Khái niệm và phân loại độ phì
6.1.2. Các điều kiện và biện pháp nâng cao độ phì của đất
6.2. Phân loại đất
6.2.1. Mục đích, nhiệm vụ, nội dung của phân loại đất.
6.2.2. Công tác phân loại đất trên thế giới
6.2.3. Phân loại đất theo phát sinh
6.2.4. Phân loại đất của Mỹ (Soil Taxonomy)
6.2.5. Phân loại đất của FAO - UNESCO
6.2.6. Phân loại đất ở Việt Nam
Chương 7
THÀNH LẬP BẢN ĐỒ THỔ NHƯỠNG
7.1. Khái niệm về bản đồ thổ nhưỡng
7.2. Mục đích, yêu cầu của việc thành lập bản đồ thổ nhưỡng
7.3. Phân loại bản đồ thổ nhưỡng
7.4. Nội dung và phương pháp thể hiện nội dung của bản đồ thổ nhưỡng
7.5. Phương pháp xây dựng bản đồ thổ nhưỡng
7.6. Thuyết minh cho bản đồ thổ nhưỡng
7.7. Bài tập thực hành
Hà Nội, ngày tháng
KT. HIỆU TRƯỞNG

KHOA QUẢN LÝ

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

HỌC PHẦN

năm 2015

NGƯỜI BIÊN SOẠN

PGS.TS. Phạm Quang Tuấn
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ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
37. ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG VÀ BIẾN ĐỘNG SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI
(Evaluation of land use and land use change)

1. Mã học phần: GEO3267
2. Số tín chỉ:

02

3. Học phần tiên quyết:
-

Giải đoán điều vẽ ảnh (GEO3305)

-

Trắc địa đại cương (GEO2318)

-

Bản đồ đại cương (GEO2060)

4. Ngôn ngữ giảng dạy:

Tiếng việt

5. Giảng viên:
-. Phạm Quang Tuấn, PGS.TS, Khoa Địa lý, trường Đại học Khoa học Tự
Nhiên, ĐHQG Hà Nội, 334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
- Trần Văn Trường, ThS, Khoa Địa lý, trường Đại học Khoa học Tự Nhiên,
ĐHQG Hà Nội, 334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.
6. Mục tiêu học phần
Học phần trang bị kiến thức cho sinh viên về thành lập bản đồ hiện trạng sử
dụng đất theo đơn vị hành chính các cấp theo quy định pháp luật hiện hành. Nội
dung của bản đồ hiện trạng và bản đồ biến động sử dụng đất cũng như các
phương pháp bản đồ dùng thể hiện nội dung bản đồ hiện trạng và bản đồ biến
động sử dụng đất. Quy trình thành lập bản đồ Hiện trạng sử dụng đất theo đơn
vị hành chính các cấp. Nội dung trình bày và biên tập Bản đồ sử dụng đất theo
đơn vị hành chính các cấp. Vận dụng quy trình thành lập bản đồ biến động sử
dung đất trong từng giai đoạn theo đơn vị hành chính các cấp, lập bảng chu
chuyển đất đai.
7. Chuẩn đầu ra của học phần (kiến thức, kỹ năng, thái độ):
7.1. Kiến thức:
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Vận dụng được những kiến thức cơ bản của Bản đồ học và giải đoán

ảnh trong nghiên cứu thành lập Bản đồ hiện trạng và bản đồ Biến động sử dụng đất
đai;


Hiểu và vận dụng được những quy định và văn bản của Bộ tài nguyên

và môi trường về việc thành lập bản đồ Hiện trạng sử dụng đất theo đơn vị hành
chính các cấp;


Hiểu và nắm vững những kiến thức về nội dung của bản đồ hiện trạng

và bản đồ biến động sử dụng đất cũng như các phương pháp bản đồ dùng thể hiện
nội dung bản đồ hiện trạng và bản đồ biến động sử dụng đất;


Hiểu và vận dụng được các quy trình thành lập bản đồ Hiện trạng sử

dụng đất theo đơn vị hành chính các cấp;


Hiểu và vận dụng được những quy định về kỹ thuật của Bộ tài nguyên

và môi trường cho việc trình bày và biên tập Bản đồ sử dụng đất theo đơn vị hành
chính các cấp;


Hiểu và vận dụng quy trình thành lập bản đồ biến động sử dung đất

trong từng giai đoạn theo đơn vị hành chính các cấp;


Hiểu và thành lập biểu chu chuyển đất đai;



Hiểu và tổng hợp kiến thức để phân tích tình hình sử dụng đất và biến

động sử dụng đất áp dụng cho đơn vị hành chính các cấp.
7.2. Kỹ năng và thái độ cá nhân, nghề nghiệp


Phát triển kỹ năng tư duy sáng tạo, khám phá tìm tòi;



Trau dồi, phát triển năng lực đánh giá và tự đánh giá;



Rèn kỹ năng bình luận, thuyết trình trước công chúng;



Rèn luyện tính kiên trì trong công việc;



Rèn kỹ năng lập kế hoạch, tổ chức, làm việc nhóm trong phòng;



Rèn kỹ năng tự kiểm soát, đánh giá, các hoạt động ngoài thực địa;



Rèn kỹ năng sử dụng các phần mềm chuyên dụng cho việc trình bày

và biên tập bản đồ Hiện trạng sử dụng đất và bản đồ Biến động sử dụng đất đai.
7.3. Kỹ năng và thái độ xã hội
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Có ý thức nghiên cứu nghiêm túc, khách quan, tư duy logic và tổng

hợp trong việc phân tích, đánh giá và sử lý tư liệu liên quan đến hiện trạng sử dụng
và biến động sử dụng đất;


Có ý thức vận dụng các kiến thức và kỹ năng trong nghiên cứu hiện

trạng và biến động sử dụng đất đai phục vụ cho quy hoạch sử dụng đất và kiểm tra
kế hoạch sử dụng đất theo các cấp hành chính.
7.4. Năng lực áp dụng kiến thức vào thực tiễn


Có khả năng vận dụng các kiến thức và kỹ năng trong việc thành lập

bản đồ Hiện trạng và Biến động sử dụng đất đai, phục vụ cho công tác quản lý Nhà
nước về đất đai;


Có khả năng vận dụng những hiểu biết sâu rộng trong việc đánh giá

hiện trạng sử dụng đất và biến động sử dụng đất đai phục vụ quy hoạch và sử dụng
hợp lý tài nguyên đất theo hướng phát triển bền vững;


Có khả năng đọc, hiểu và biết cách khai thác những vấn đề/ thông tin/

tư liệu liên quan đến những kiến thức về hiện trạng sử dụng đất và biến động sử
dụng đất đai.
8. Phương pháp kiểm tra đánh giá:
8.1. Kiểm tra kiến thức nền
- Để học học phần Đánh giá hiện trạng và biến động sử dụng đất đai , sinh
viên cần có những kiến thức về:
+ Bản đồ học;
+ Giải đoán ảnh
- Mục đích kiểm tra: Việc kiểm tra kiến thức nền nhằm đánh giá và phân loại
được kiến thức cơ sở của sinh viên so với yêu cầu của học phần. Trên cơ sở đánh
giá và phân loại kiến thức nền của sinh viên để có được kế hoạch dạy học phù hợp.
- Hình thức kiểm tra:
+ Những kiến thức cơ bản về bản đồ đại cương( khái niệm, phân loại bản đồ
chuyên đề,các phương pháp thành lập và phương pháp thể hiện nội dung của bản
đồ chuyên đề;
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+ Những kiến thức chung về ảnh hàng không; nắm vững những kiến thức về
nhận biết và phân biệt các đối tượng trên ảnh, nhắc lại các dấu hiệu và các chuẩn
giải đoán
+ Những kiến thức về trình bày, biên tập bản đồ;
8.2. Kiểm tra đánh giá thường xuyên
- Mục đích: nhằm kiểm tra sinh viên việc làm chủ kiến thức và rèn luyện kĩ
năng đã được xác định trong mục tiêu của học phần.
- Hình thức: kiểm tra 15 phút với những câu hỏi ngắn liên quan đến những
nội dung đã yêu cầu sinh viên chuẩn bị trước cho bài giảng; viết một câu tóm tắt lại
nội dung nội dung vừa học;......
- Tiêu chí đánh giá: điểm trung bình của 06 bài kiểm tra tương đương với 10
điểm (tương ứng với 10% tổng số điểm của học phần).
8.3. Kiểm tra đánh giá giữa kỳ
Mục đích: nhằm đánh giá được mức độ đạt mục tiêu học phần ở tuần thứ 8
trong tiến trình học của sinh viên.
Hình thức: Làm bài kiểm tra viết theo nhóm, thời gian 60 phút, tổng điểm:
30 điểm (tương ứng với 30% tổng số điểm của học phần).
- Tiêu chí đánh giá:


Xác định được vấn đề nghiên cứu, phân tích



Giải quyết được vấn đề theo nội dung kiểm tra



Ngôn ngữ chính xác, rõ ràng.

1đ



Trích dẫn, sử dụng tài liệu tham khảo chính xác, hợp lệ

1đ

Tổng

3đ
5đ

10đ

8.4. Thi hết môn (60%)
Gồm làm bài thi cùng với làm bài tập hết môn
- Hình thức: Bài thi hình thức vấn đáp hoặc làm bài thi viết (thời gian 60
phút, tổng điểm: 30 điểm, tương ứng với 30% tổng số điểm của học phần); Bài tập
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về áp dụng một trong các phương pháp thành lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất (
với số 30 điểm , tương ứng 30% tổng số điểm của học phần).
- Tiêu chí:


Xác định được vấn đề nghiên cứu, phân tích



Giải quyết được vấn đề theo nội dung kiểm tra



Ngôn ngữ chính xác, rõ ràng.

1đ



Trích dẫn, sử dụng tài liệu tham khảo chính xác, hợp lệ

1đ

Tổng

3đ
5đ

10đ

9. Giáo trình bắt buộc (tác giả, tên sách, năm xuất bản):
9.1. Tài liệu bắt buộc
1. Phạm Quang Tuấn, 2003 Bài giảng thành lập bản đồ hiện trạng sử dụng
đất.
9.2. Tài liệu tham khảo
2. Bộ tài nguyên và môi trường, 2007.Quy phạm về thành lập bản đồ hiện
trạng sử dụng đất và bản dồ Quy hoạch sử dụng đất.
3. Bộ Tài nguyên và môi trường, 2007. Tập ký hiệu bản đồ hiện trạng sử
dụng đất và bản đồ Quy hoạch sử dụng đất tỷ lệ 1:1000; 1:2000; 1:5000;
1:10000; 1:25000; 1:50000; 1:100000; 1:250000 và 1:1000000
10. Tóm tắt nội dung học phần (mỗi học phần tóm tắt khoảng 120 từ):
Nội dung học phần gồm: những kiến thức cơ bản của Bản đồ học và giải
đoán ảnh trong nghiên cứu thành lập Bản đồ hiện trạng và bản đồ Biến động sử
dụng đất đai; những quy định và văn bản của Bộ tài nguyên và môi trường về việc
thành lập bản đồ Hiện trạng sử dụng đất theo đơn vị hành chính các cấp; những
kiến thức về nội dung của bản đồ hiện trạng và bản đồ biến động sử dụng đất cũng
như các phương pháp bản đồ dùng thể hiện nội dung bản đồ hiện trạng và bản đồ
biến động sử dụng đất; các quy trình thành lập bản đồ Hiện trạng sử dụng đất theo
đơn vị hành chính các cấp; những quy định về kỹ thuật của Bộ tài nguyên và môi
trường cho việc trình bày và biên tập Bản đồ sử dụng đất theo đơn vị hành chính
các cấp; quy trình thành lập bản đồ biến động sử dung đất trong từng giai đoạn theo
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đơn vị hành chính các cấp; thành lập biểu chu chuyển đất đai; phân tích tình hình
sử dụng đất và biến động sử dụng đất áp dụng cho đơn vị hành chính các cấp.
11. Nội dung chi tiết học phần (trình bày các chương, mục, tiểu mục…):
Chương 1 (4 giờ)
Khái niệm và phân loại bản đồ hiện trạng sử dụng đất
1.1 Khái niệm bản đồ hiện trạng sử dụng đất (bản đồ HTSDĐ)
1.2 Mục đích, yêu cầu của việc thành lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất
1.3 Công tác xây dựng bản đồ HTSDĐ
1.4 Phân loại bản đồ HTSDĐ
1.4.1. Phân loại thành phần
1.4.1.1 Theo mục đích sử dụng
1.4.1.2 Theo lãnh thổ hành chính
1.4.1.3 Theo tỷ lệ bản đồ
1.4.2. Phân loại tổng hợp
Chương 2 (6 giờ)
Nội dung và phương pháp biểu thị nội dung bản đồ hiện trạng sử dụng
đất
2.1 Nội dung của bản đồ hiện trạng sử dụng đất
2.1.1 Yêu cầu chung cho việc xác định nội dung của bản đồ HTSDĐ
2.1.2 Nội dung cơ sở địa lý
2.1.3 Nội dung hiện trạng sử dụng đất
2.1.4 Những quy định về nội dung của bản đồ hiện trạng sử dụng đất theo
từng cấp lãnh thổ hành chính
2.1.5 Chỉ tiêu của các nhóm, loại và loại hình sử dụng đất
2.2. Các phương pháp biểu thị nội dung của bản đồ hiện trạng sử dụng đất
2.2.1 Phương pháp ký hiệu điểm
2.2.2 Phương pháp ký hiệu tuyến
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2.2.3 Phương pháp nền chất lượng
2.2.4 Phương pháp đường đẳng trị
2.2.5 Phương pháp biểu đồ
Chương 3 (5 giờ)
Các phương pháp thành lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất
3.1 Phương pháp đo vẽ trực tiếp (đo mới)
3.2 Phương pháp giải đoán ảnh hàng không hoặc ảnh vệ tinh có độ phân
giải cao
3.3 Phương pháp sử dụng bản đồ địa chính hoặc bản đồ địa chính cơ sở
3.4 Phương pháp tổng hợp các bản đồ hiện trạng sử dụng đất cấp dưới trực
thuộc
3.5 Phương pháp hiện chỉnh bản đồ hiện trạng sử dụng đất chu kỳ trước
3.6 Phương pháp ứng dụng công nghệ bản đồ số
Chương 4 (6 giờ)
Bản đồ biến động sử dụng đất
4.1 Khái niệm về bản đồ biến động sử dụng đất
4.2 Phương pháp thành lập bản đồ biến động sử dụng đất
4.3 Phương pháp biểu thị nội dung của bản đồ biến động sử dụng đất

Chương 5 (4 giờ)
Đánh giá hiện trạng sử dụng đất và biến động sử dụng đất
5.1 Lập biểu số liệu thống kê diện tích các nhóm đất, loại đất, loại hình sử
dụng đất
5.2 Phân tích, đánh giá hiện trạng sử dụng đất: Nhóm đất nông nghiệp; nhóm
đất phi nông nghiệp, nhóm đất chưa sử dụng và nhóm đất mặt nước ven biển
5.3 Phân tích biến động sử dụng đất qua một số thời kỳ
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Chương 6 (5 giờ)
Bài tập
Bài tập 1: Thành lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất bằng phương pháp giải
đoán ảnh hàng không (cho cấp xã và tương đương).
Nội dung 1: Khai thác yếu tố nội dung hiện trạng sử dụng đất qua việc phân
tích tài liệu và giải đoán ảnh hàng không.
Nội dung 2: Điều vẽ ngoài thực địa.
Nội dung 3: Trình bày và biên tập hoàn chỉnh bản đồ hiện trạng sử dụng đất.
Bài tập 2: Thành lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất bằng phương pháp sử
dụng bản đồ địa chính hoặc bản đồ địa chính cơ sở.
Bài tập 3: Lập biểu chu chuyển đất đai và phân tích biến động sử dụng đất
cho một đơn vị hành chính cấp xã.
Hà Nội, ngày tháng
KT. HIỆU TRƯỞNG

KHOA QUẢN LÝ

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

HỌC PHẦN

năm 2015

NGƯỜI BIÊN SOẠN

PGS.TS. Phạm Quang Tuấn
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ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
38. ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI VÀ HỒ SƠ ĐỊA CHÍNH
(Land registration and cadastral records)

1.

Mã học phần: GEO3215

2.

Số tín chỉ: 3

3.

Học phần tiên quyết: Cơ sở và lịch sử quản lý đất đai, GEO3262
Pháp luật đất đai, GEO3263

4.

Ngôn ngữ giảng dạy: Tiếng Việt

5.

Giảng viên: (họ và tên, chức danh, học vị, đơn vị công tác):
- Phạm Thị Phin, TS, Khoa Địa lý, ĐHKHTN-ĐHQGHN.
- Nguyễn Xuân Linh, CN.HVCH, Khoa Địa lý ĐHKHTN-ĐHQGHN.

6.

Mục tiêu của học phần

Học phần trang bị kiến thức tổng quan về đăng ký đất đai của một số nước điển
hình trên thế giới; những nội dung cơ bản về đăng ký đất đai của nước ta qua các
thời kỳ lịch sử; nội dung đăng ký đất đai lần đầu, cấp giấy chứng nhận quyền sử
dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của
pháp luật hiện hành; lập các loại tài liệu, sổ sách quy định trong hồ sơ địa chính
theo quy định của pháp luật hiện hành; nội dung cập nhật và chỉnh lý các loại tài
liệu trong hồ sơ địa chính khi có biến động về quản lý, sử dụng đất và tài sản gắn
liền với đất; hướng dẫn sử dụng phần mềm VILIS 2.0.
7.

Chuẩn đầu ra của học phần (kiến thức, kĩ năng, thái độ):

7.1. Kiến thức:
 Nắm được kiến thức tổng quan về đăng ký đất đai của một số nước điển hình
trên thế giới
 Hiểu được những nội dung cơ bản về đăng ký đất đai của nước ta qua các
thời kỳ lịch sử
 Hiểu được công tác đăng ký đất đai lần đầu, cấp giấy chứng nhận quyền sử
dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định
của pháp luật hiện hành.
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 Hiểu được cách lập các loại tài liệu, sổ sách quy định trong hồ sơ địa chính
theo quy định của pháp luật hiện hành.
 Hiểu được cách cập nhật và chỉnh lý các loại tài liệu trong hồ sơ địa chính
khi có biến động về quản lý, sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất theo quy
định của pháp luật hiện hành.
 Biết sử dụng các phần mềm chuyên ngành của Bộ Tài nguyên và Môi trường
(VILIS 2.0) để thiết lập và cập nhập cơ sở dữ liệu trong hồ sơ địa chính
dạng số.
 Biết vận dụng các kiến thức lý thuyết đã học để thực hiện đăng ký đất đai,
cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác
gắn liền với đất; lập và cập nhật biến động các loại tài liệu trong hồ sơ địa
chính.
 Biết tra cứu và sử dụng thông tin trong hồ sơ địa chính phục vụ cho công tác
quản lý đất đai và bất động sản.
7.2. Kỹ năng và thái độ cá nhân, nghề nghiệp
 Phát triển kỹ năng tư duy sáng tạo, khám phá tìm tòi;
 Phát triển kỹ năng cộng tác, làm việc nhóm;
 Rèn kỹ năng thuyết trình trước công chúng;
 Rèn luyện tính kiên trì trong công việc;
 Rèn luyện tính trung thực, khách quan trong công việc;
 Trau dồi, phát triển năng lực đánh giá và tự đánh giá;
7.3. Kỹ năng và thái độ xã hội
 Nhận thức rõ đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận; lập, cập nhật và chỉnh lý
hồ sơ địa chính; thống kê và kiểm kê đất có tầm quan trọng hàng đầu trong
quản lý đất đai.
 Có ý thức nghiên cứu nghiêm túc, khách quan, tư duy logic và sang tạo trong
đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận; lập, cập nhật và chỉnh lý hồ sơ địa
chính;
 Có ý thức vận dụng các kiến thức lý thuyết đã được học để giải quyết các
tình huống thực tế;
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 Có ý thức tuyên truyền, phổ biến cho xã hội hiểu được vai trò của đăng ký
đất đai, cấp giấy chứng nhận; lập, cập nhật và chỉnh lý hồ sơ địa chính trong
việc bảo vệ lợi ích hợp pháp của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn
liền với đất nói riêng; bảo vệ lợi ích của cộng đồng và xã hội nói chung.
7.4. Năng lực áp dụng kiến thức vào thực tiễn
 Có khả năng đọc, hiểu và biết cách khai thác những vấn đề, thông tin, tư liệu
liên quan đến đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận; lập, cập nhật và chỉnh lý
hồ sơ địa chính; thống kê và kiểm kê đất;
 Biết vận dụng các kiến thức lý thuyết đã học để thực hiện đăng ký đất đai,
cấp giấy chứng nhận; lập, cập nhật và chỉnh lý hồ sơ địa chính; thống kê và
kiểm kê đất ngoài thực tiễn.
8.

Phương pháp kiểm tra, đánh giá:

8.1. Kiểm tra kiến thức nền
- Để học học phần hệ thống đăng ký đất đai sinh viên cần các kiến thức nền
sau:
+ Kiến thức cơ bản về hệ thống chính sách, pháp luật đất đai.
+ Kiến thức về bản đồ địa chính và bản đồ hiện trạng sử dụng đất.
+ Kiến thức về quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch xây dựng
+ Kiến thức về giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai
- Mục đích kiểm tra: Đánh giá và phân loại kiến thức cơ sở của sinh viên so
với yêu cầu của học phần. Trên cơ sở đánh giá và phân loại kiến thức nền của sinh
viên để có được kế hoạch và phương pháp dạy học phù hợp.
- Hình thức kiểm tra:
+ Nêu những nội dung về chế độ giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất
+ Nêu những nội dung về giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai
+ Nêu những nội dung về quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch xây dựng
+ Những thông tin thể hiện trên bản đồ địa chính, bản đồ hiện trạng sử dụng
đất
8.2. Kiểm tra đánh giá thường xuyên (20%)
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- Mục đích: Nhằm kiểm tra việc làm chủ kiến thức và rèn luyện kĩ năng đã
được xác định trong mục tiêu học phần của sinh viên.
8.2.1. Bài tập cá nhân tuần 4
- Hình thức: viết tiểu luận
- Nội dung:
Mỗi sinh viên được giảng viên cung cấp 1 tờ bản đồ địa chính. Sinh viên tự
thiết lập hồ sơ thửa đất để thực hiện đăng ký đất đai lần đầu, cấp giấy chứng nhận
quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho khoảng
30 thửa (các thửa đất đã có chủ sử dụng và chưa được cấp giấy chứng nhận lần
đầu). Sau đó sinh viên đóng vai trò là các cán bộ quản lý đất đai phải phân loại hồ
sơ, xét để đăng ký đất đai lần đầu, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền
sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho các chủ sử dụng đất và chủ sở hữu
tài sản.
- Tiêu chí đánh giá:
 Bài tập có tính sáng tạo, phong phú

(3 điểm)

 Phân tích logic, vận dụng được lý thuyết đã học để giải quyết được tình
huống thực tế
(5 điểm)
 Ngôn ngữ chính xác, rõ ràng

(1 điểm)

 Trích dẫn, sử dụng tài liệu tham khảo chính xác, hợp lệ

(1 điểm)

Tổng:

(10 điểm)

8.2.2. Bài tập nhóm tuần 8
- Hình thức: Viết tiểu luận
- Nội dung: Khoảng 5 - 7 sinh viên 1 nhóm, từ hồ sơ các thửa đất đã lập ở
bài tập cá nhân và bản đồ địa chính được cấp của tuần 4. Nhóm sinh viên phải nhập
dữ liệu vào các loại tài liệu trong hồ sơ địa chính (sổ mục kê đất; sổ địa chính; sổ
đăng ký biến động đất đai; sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở
hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất)
- Tiêu chí đánh giá:
 Bài tập có tính sáng tạo, phong phú
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(2 điểm)

 Phân tích logic, thiết lập các loại sổ sách trong hồ sơ địa chính chính xác
(6 điểm)
 Ngôn ngữ chính xác, rõ ràng

(1 điểm)

 Trích dẫn, sử dụng tài liệu tham khảo hợp lệ

(1 điểm)

Tổng:

(10 điểm)

8.2.3. Bài tập nhóm tuần 13
- Hình thức: Viết tiểu luận
- Nội dung: Từ hệ thống sổ sách đã thiết lập ở tuần 8, nhóm sinh viên đưa số
liệu vào các biểu thống kê, kiểm kê đất đai từ phần mềm TK05; viết báo cáo thuyết
minh
- Tiêu chí đánh giá:
 Bài tập có tính sáng tạo, phong phú

(2 điểm)

 Phân tích logic, đưa số liệu vào biểu mẫu và viết báo cáo chính xác
(5 điểm)
 Ngôn ngữ chính xác, rõ ràng

(2 điểm)

 Trích dẫn, sử dụng tài liệu tham khảo hợp lệ

(1 điểm)

Tổng:

(10 điểm)

8.3. Kiểm tra đánh giá định kỳ(20%)
Mục đích: Nhằm đánh giá được mức độ đạt mục tiêu học phần ở giai đoạn
tương ứng của sinh viên trong tiến trình của học phần.
- Hình thức: Kiểm tra viết
- Nội dung: Viết một câu tóm tắt lại nội dung cơ bản vừa học; cho một số
câu hỏi các tình huống ngoài thực tế, yêu cầu sinh viên áp dụng các kiến thức thực
tế đã học để giải quyết
8.4. Thi hết môn (60%)
- Hình thức: Thi viết
- Tiêu chí:
 Phân tích logic, chính xác vấn đề, liên hệ thực tế phong phú và sáng tạo
(7 điểm)
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 Ngôn ngữ chính xác, rõ ràng, văn phong khoa học, trình bày sáng sủa
(3 điểm)
Tổng:
9.

(10 điểm)

Giáo trình bắt buộc (tác giả, tên giáo trình, nhà xuất bản, năm xuất bản)

9.1. Tài liệu bắt buộc
-

Phạm Thị Phin, 2014. Hệ thống đăng ký đất đai. Tập bài giảng Trường
ĐHKH Tự nhiên.

-

Đặng Hùng Võ, Nguyễn Đức Khả. Cơ sở Địa chính, 2007. NXB Đại học
Quốc gia Hà Nội, Hà Nội

9.2.
-

Tài liệu tham khảo
Bộ Tài nguyên Môi trường (2014). Thông tư 23/2014/TT-BTNMT về Giấy
chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền
với đất, Hà Nội

-

Bộ Tài nguyên Môi trường (2014). Thông tư 24/2014/TT-BTNMT về hồ sơ
địa chính, Hà Nội.

-

Chính phủ nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2014). Nghị
định 43/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của luật đất đai,
Hà Nội

10.

Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2013). Luật đất đai.
Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia, Hà Nội
Tóm tắt nội dung học phần (mỗi học phần tóm tắt khoảng 120 từ):

Nội dung học phần gồm: kiến thức tổng quan về đăng ký đất đai của một số nước
điển hình trên thế giới; những nội dung cơ bản về đăng ký đất đai của nước ta qua
các thời kỳ lịch sử; công tác đăng ký đất đai lần đầu, cấp giấy chứng nhận quyền sử
dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của
pháp luật hiện hành; cách lập các loại tài liệu, sổ sách quy định trong hồ sơ địa
chính theo quy định của pháp luật hiện hành; cách cập nhật và chỉnh lý các loại tài
liệu trong hồ sơ địa chính khi có biến động về quản lý, sử dụng đất và tài sản gắn
liền với đất theo quy định của pháp luật hiện hành; sử dụng các phần mềm chuyên
ngành của Bộ Tài nguyên và Môi trường (VILIS 2.0) để thiết lập và cập nhập cơ sở
dữ liệu trong hồ sơ địa chính dạng số; vận dụng các kiến thức lý thuyết đã học để
thực hiện đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu
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nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; lập và cập nhật biến động các loại tài liệu
trong hồ sơ địa chính; tra cứu và sử dụng thông tin trong hồ sơ địa chính phục vụ
cho công tác quản lý đất đai và bất động sản.
11.

Nội dung chi tiết học phần (trình bày các chương, mục, tiểu mục…):

Chương 1 (10 giờ)
TỔNG QUAN VỀ ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI
1.1. Khái niệm
1.2. Hệ thống đăng ký đất một số nước trên thế giới
1.2.1. Hệ thống đăng ký đất đai, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận của
Ôxtrâylia
1.2.1.1. Đăng ký đất đai
1.2.1.2. Hệ thống hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận
1.2.2. Công tác đăng ký đất đai của Malaixia
1.2.2.1. Quản lý và điều phối thị trường đất đai
1.2.2.2. Đăng ký đất đai, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận
1.2.3. Hệ thống quản lý đất đai của Trung Quốc
1.2.4. Hệ thống quản lý đất đai của Thụy Điển
1.2.5. Hệ thống quản lý đất đai của Pháp
1.2.6. Kinh nghiệm xây dựng hệ thống thông tin đất đai của một số nước trên thế
giới
1.2.6.1. Hệ thống LMAP của Campuchia
1.2.6.2. Hệ thống thông tin đất đai quốc gia NaLIS của Malaysia
1.2.6.3. Hệ thống thông tin đất đai trên mạng internet của Ba Lan
1.3. Tổng quan về đăng ký đất đai ở Việt Nam
1.3.1. Vị trí, vai trò của đăng ký đất đai
1.3.1.1. Đăng ký đất là cơ sở để bảo vệ chế độ sở hữu toàn dân đối với đất đai
1.3.1.2. Đăng ký đất đai là điều kiện đảm bảo để Nhà nước quản lý chặt chẽ toàn bộ
quỹ đất trong phạm vi lãnh thổ nhằm sử dụng đất có hiệu quả cao nhất
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1.3.1.3. Đăng ký đất đai là một nội dung quan trọng có quan hệ hữu cơ với các nội
dung, nhiệm vụ khác của quản lý nhà nước về đất đai
1.3.2. Đặc điểm của đăng ký đất đai
1.3.2.1. Đăng ký đất đai là một nội dung mang tính đặc thù của quản lý nhà nước
về đất đai
1.3.2.2. Đăng ký đất đai thực hiện với một đối tượng đặc biệt là đất đai
1.3.2.3. Đăng ký đất phải được tổ chức thực hiện theo phạm vi hành chính từng xã,
phường, thị trấn
1.3.3. Lịch sử đăng ký đất đai ở Việt Nam
1.3.3.1. Sơ lược về lịch sử đăng ký đất đai ở Việt Nam trước năm 1945
1.3.3.2. Công tác đăng ký đất đai ở các tỉnh phía Nam dưới thời Mỹ - Ngụy
1.3.3.3 Công tác đăng ký đất dưới chế độ Việt Nam Dân chủ cộng hòa và chế độ
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Chương 2 (15 giờ)
ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI BAN ĐẦU, CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ
DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI
ĐẤT
2.1. Một số khái niệm cơ bản
2.2. Nguyên tắc và thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở
hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất
2.2.1. Nguyên tắc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và
tài sản khác gắn liền với đất
2.2.2. Thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và
tài sản khác gắn liền với đất
2.3. Những trường hợp không cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở
hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
2.4. Đối tượng được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở
và tài sản khác gắn liền với đất là hộ gia đình, cá nhân
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2.4.1. Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác
gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư đang sử dụng đất có
giấy tờ về quyền sử dụng đất
2.4.2. Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác
gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất mà không có giấy tờ về
quyền sử dụng đất
2.4.3. Những trường hợp được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở
hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất còn lại
2.4.4. Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho những trường hợp phải qua xử
lý
2.4.4.1. Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất có vi phạm pháp luật đất đai
2.4.4.2. Hộ gia đình, cá nhân được giao đất không đúng thẩm quyền
2.4.4.3. Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản
khác gắn liền với đất đối với đất xây dựng khu đô thị, khu dân cư nông thôn, khu
sản xuất kinh doanh có nhiều mục đích sử dụng đất khác nhau
2.5. Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở đối với tổ chức
và cơ sở tôn giáo đang sử dụng đất
2.5.1. Đối với tổ chức
2.5.2. Đối với cơ sở tôn giáo
2.6. Xác định diện tích đất ở đối với trường hợp có vườn, ao
2.7. Đối tượng được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và các tài sản khác
gắn liền với đất
2.7.1. Đối tượng được chứng nhận quyền sở hữu nhà
2.7.2. Đối tượng được chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng không phải
là nhà ở
2.7.3. Đối tượng được chứng nhận quyền sở hữu rừng sản xuất là rừng trồng
2.7.4. Chứng nhận quyền sở hữu cây lâu năm
2.8. Tài sản gắn liền với đất không được chứng nhận quyền sở hữu khi cấp Giấy
chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
2.9. Trình tự, thủ tục đăng ký đất đai lần đầu
481

2.9.1. Nộp hồ sơ và trả kết quả thực hiện thủ tục đăng ký đất đai
2.9.2. Thời gian thực hiện thủ tục đăng ký đất đai
2.9.3. Xác định nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất trong đăng ký đất đai
2.9.4. Trình tự, thủ tục đăng ký đất đai lần đầu, cấp giấy chứng nhận quyền sử
dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất hoặc bổ sung quyền
sở hữu tài sản gắn liền với đất
2.10. Việc thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất trong thủ tục đăng
ký quyền sử dụng đất
2.10.1. Nộp tiền sử dụng đất
2.10.2. Nộp tiền thuê đấtError! Bookmark not defined.
2.10.3. Nộp lệ phí trước bạ
2.10.4. Thuế thu nhập cá nhân
2.10.5. Trình tự thực hiện
2.11. Nội dung giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản
khác gắn liền với đất
2.11.1. Mẫu Giấy chứng nhận
2.11.2. Thể hiện thông tin về người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất
tại trang 1 của Giấy chứng nhận
2.11.3. Thể hiện thông tin thửa đất tại trang 2 của Giấy chứng nhận
2.11.4. Thể hiện thông tin về nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại trang 2 của
Giấy chứng nhận
2.11.5. Thể hiện nội dung Giấy chứng nhận trong trường hợp nhà ở, công trình xây
dựng nằm chung trên nhiều thửa đất của nhiều người sử dụng
2.11.6. Thể hiện nội dung tại phần Ghi chú trên Giấy chứng nhận
2.11.7. Sơ đồ thửa đất, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên Giấy chứng nhận
2.11.8. Thể hiện nội dung ghi nợ, miễn, giảm nghĩa vụ tài chính
2.11.9. Phần ký Giấy chứng nhận và ghi số vào sổ cấp Giấy chứng nhận
2.11.10. Mã vạch của Giấy chứng nhận
2.11.11. Mẫu và cỡ chữ thể hiện trên Giấy chứng nhận
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2.11.12. Sao quét giấy chứng nhận
Chương 3 (10 giờ)
HỒ SƠ ĐỊA CHÍNH
3.1. Khái niệm về hồ sơ địa chính
3.2. Các dạng thức hồ sơ địa chính ở Việt Nam
3.2.1. Hồ sơ đất đai của các chế độ trước Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà
(1945)
3.2.2. Hồ sơ đất đai ở các tỉnh phía Nam dưới thời Mỹ-Ngụy (1954 - 1975)
3.2.3. Hồ sơ đất đai dưới chế độ Việt Nam Dân chủ Cộng hoà và Cộng hòa Xã hội
chủ nghĩa Việt Nam
3.2.3.1. Giai đoạn trước năm 1993
3.2.3.2. Quản lý hồ sơ địa chính sau luật đất đai năm 1993 đến trước Luật đất đai
2003
3.3. Hệ thống hồ sơ địa chính theo Luật đất đai và pháp luật hiện hành
3.3.1. Nội dung hồ sơ địa chính
3.3.2. Sự cần thiết phải thiết lập hệ thống hồ sơ địa chính trong chức năng Quản lý
Nhà nước về đất đai
3.3.3. Thành phần, nguyên tắc, trách nhiệm, giá trị pháp lý của việc lập, cập nhật hồ
sơ địa chính
3.3.3.1. Thành phần hồ sơ địa chính
3.3.3.2. Nguyên tắc lập, cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính
3.3.3.3. Trách nhiệm lập, cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính
3.3.3.4. Giá trị pháp lý của hồ sơ địa chính
3.3.4. Hệ thống tài liệu trong hồ sơ địa chính
3.3.4.1. Hồ sơ tài liệu gốc, lưu trữ và tra cứu khi cần thiết
3.3.4.2. Hồ sơ tài liệu địa chính phục vụ thường xuyên trong quản lý đất đai
3.3.5. Kiểm tra, quản lý hồ sơ địa chính
3.3.5.1. Kiểm tra việc lập, chỉnh lý hồ sơ địa chính
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3.3.5.2. Phân cấp quản lý hồ sơ địa chính
3.3.5.3. Bảo quản hồ sơ địa chính
3.3.5.4. Bảo mật hồ sơ địa chính
3.3.5.5. Bàn giao hồ sơ địa chính
Chương 4

(10 giờ)

ĐĂNG KÝ BIẾN ĐỘNG SỬ DỤNG ĐẤT VÀ CHỈNH LÝ HỒ SƠ ĐỊA
CHÍNH
4.1. Khái niệm đăng ký biến động về sử dụng đất
4.2. Các trường hợp cấp Giấy chứng nhận hoặc xác nhận thay đổi sau khi đã cấp
Giấy chứng nhận
4.3. Trình tự thủ tục đăng ký biến động đất đai
4.3.1. Thời gian thực hiện đăng ký biến động đất đai
4.3.2. Hồ sơ thực hiện thủ tục đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất
4.3.3. Trình tự, thủ tục đăng ký chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng
đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất
4.3.4. Trình tự, thủ tục đăng ký cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất, tài sản
gắn liền với đất
4.3.5. Trình tự, thủ tục xoá đăng ký cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất, tài
sản gắn liền với đất
4.3.6. Trình tự, thủ tục đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền
với đất
4.3.7. Trình tự, thủ tục xoá đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu
tài sản gắn liền với đất
4.3.8. Trình tự, thủ tục đăng ký nhận quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do
xử lý hợp đồng thế chấp, góp vốn, kê biên bán đấu giá quyền sử dụng đất, tài sản
gắn liền với đất
4.3.9. Trình tự, thủ tục đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất
do đổi tên; giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên; thay đổi về hạn chế quyền;
thay đổi về nghĩa vụ tài chính; thay đổi diện tích xây dựng, diện tích sử dụng, tầng
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cao, kết cấu chính, cấp (hạng) nhà, công trình; thay đổi thông tin về quyền sở hữu
rừng cây
4.3.10. Trình tự, thủ tục cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
4.3.10.1. Trình tự thủ tục cấp đổi GCN
4.3.10.2. Trình tự thủ tục cấp lại GCN
4.3.11. Đính chính và thu hồi GCN đã cấp
4.4. Chỉnh lý hồ sơ địa chính
4.4.1. Chỉnh lý bản đồ địa chính
4.4.2. Chỉnh lý sổ mục kê đất
4.4.3. Chỉnh lý sổ địa chính
4.4.4. Chỉnh lý sổ đăng ký biến động đất đai
4.4.5. Chỉnh lý sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và
tài sản khác gắn liền với đất

Hà Nội, ngày tháng
KT. HIỆU TRƯỞNG

KHOA QUẢN LÝ

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

HỌC PHẦN

năm 2015

NGƯỜI BIÊN SOẠN

TS. Phạm Thị Phin
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ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
39. HỆ THỐNG THÔNG TIN ĐẤT ĐAI
(Land Information System)

1. Mã học phần: GEO3269
2. Số tín chỉ: 3
3. Học phần tiên quyết:
4. Ngôn ngữ giảng dạy: Tiếng Việt
5. Giảng viên (họ và tên, chức danh, học vị, đơn vị công tác):
- Trần Quốc Bình, PGS.TS, ĐHKHTN-ĐHQGHN
- Lê Phương Thúy, ThS, Khoa Địa lý, ĐHKHTN-ĐHQGHN
- Nguyễn Xuân Linh, CN. HVCH, ĐHKHTN-ĐHQGHN
6. Mục tiêu học phần
Học phần trang bị kiến thức cho sinh viên về khái niệm về hệ thống thông tin đất
đai, các thành phần của hệ thống thông tin đất đai. Đánh giá nhu cầu xây dựng hệ
thống thông tin đất đai, phân tích các khó khăn trở ngại trong xây dựng hệ thống
thông tin đất đai. Những nguyên tắc cơ bản của cơ sở dữ liệu, cấu trúc của cơ sở dữ
liệu đất đai, mô hình quan hệ của cơ sở dữ liệu đất đai. Các dạng dữ liệu không
gian về đất đai. Ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc (SQL) và áp dụng để khai thác và
cập nhật cơ sở dữ liệu đất đai, thiết kế cơ sở dữ liệu đất đai.
7. Chuẩn đầu ra của học phần (kiến thức, kỹ năng, thái độ):
7.1. Kiến thức:
 Hiểu được khái niệm về hệ thống thông tin đất đai, các thành phần của hệ
thống thông tin đất đai;
 Đánh giá được nhu cầu xây dựng hệ thống thông tin đất đai, phân tích được
các khó khăn trở ngại trong xây dựng hệ thống thông tin đất đai.
 Nhớ được những nguyên tắc cơ bản của cơ sở dữ liệu.
 Hiểu được cấu trúc của cơ sở dữ liệu đất đai, mô hình quan hệ của cơ sở dữ
liệu đất đai.
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 Hiểu được các dạng dữ liệu không gian về đất đai.
 Hiểu được ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc (SQL) và áp dụng để khai thác và
cập nhật cơ sở dữ liệu đất đai.
 Vận dụng được các kiến thức để thiết kế cơ sở dữ liệu đất đai.
7.2. Kỹ năng và thái độ cá nhân, nghề nghiệp
 Phát triển kỹ năng tư duy logic, sáng tạo, khám phá tìm tòi;
 Trau dồi, phát triển năng lực đánh giá và tự đánh giá;
 Rèn luyện tính kiên trì trong công việc;
 Phát triển kỹ năng làm việc với các phần mềm hệ thống thông tin đất đai.
7.3. Kỹ năng và thái độ xã hội
 Nhận thức rõ tầm quan trọng của hệ thống thông tin đất đai đối với công tác
quản lý đất đai;
 Có ý thức vận dụng các kiến thức đã được học cho việc giải quyết các bài toán
cụ thể;
 Có ý thức tuyên truyền, phổ biến cho xã hội hiểu được vai trò của hệ thống
thông tin đất đai cho mục đích sử dụng hợp lý tài nguyên đất đai.
7.4. Năng lực áp dụng kiến thức vào thực tiễn
 Có khả năng đọc, hiểu và biết cách khai thác những vấn đề/ thông tin/ tư liệu
liên quan đến hệ thống thông tin đất đai;
 Có thể khai thác các phần mềm hệ thống thông tin đất đai;
 Có thể vận dụng những kiến thức về hệ thống thông tin đất đai để giải quyết
các bài toán thực tiễn của quản lý đất đai.
8. Phương pháp kiểm tra đánh giá:
8.1. Kiểm tra đánh giá thường xuyên (Bài tập nhóm)

(20%)

- Mục đích: Củng cố kiến thức lý thuyết. Rèn luyện cho học viên tính chăm chỉ,
cần cù và kỹ năng làm việc nhóm.
- Nội dung: Xây dựng một hệ thống thông tin đất đai rất đơn giản. Sinh viên làm
việc theo nhóm 4-5 người và báo cáo kết quả dưới dạng thuyết trình trong tuần thứ
13.
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- Tiêu chí đánh giá:
+ Phân tích được vấn đề và định hướng giải quyết:

3đ

+ Có khả năng vận dụng lý thuyết vào thực tiễn:

2đ

+ Tư duy lập luận logic:

2đ

+ Có kỹ năng sử dụng phần mềm:

2đ

+ Có khả năng trình bày rõ ràng, chính xác:

1đ

Tổng:

10 đ

8.2. Kiểm tra đánh giá định kỳ (kiểm tra giữa kỳ)

(20%)

- Mục đích: nhằm đánh giá mức độ đạt được mục tiêu của học phần ở một nửa
giai đoạn đầu, đồng thời duy trì nhịp độ học tập cho sinh viên.
- Nội dung: bài kiểm tra nhanh trong tuần thứ 8 gồm:
+ 1 bài tập sử dụng ngôn ngữ SQL để khai thác cơ sở dữ liệu đất đai;
+ 1 câu trắc nghiệm (gồm 6-8 câu hỏi nhỏ) về các vấn đề lý thuyết đã học.
- Tiêu chí đánh giá:
+ Khái quát được các kiến thức đã học

3đ

+ Có hiểu biết sâu đối với những khối kiến thức trọng tâm

3đ

+ Có kỹ năng viết lệnh truy vấn SQL

3đ

+ Có khả năng trình bày rõ ràng, chính xác

1đ

Tổng:
8.3. Thi hết môn

10 đ
(60%)

- Mục đích: Đánh giá tổng hợp kiến thức và tạo động lực học tập cho sinh viên.
- Nội dung: thi vấn đáp sau tuần thứ 15.
- Tiêu chí đánh giá:
+ Nắm vững và diễn giải được kiến thức lý thuyết:

4đ

+ Vận dụng được kiến thức lý thuyết trong một vấn đề cụ thể:

2đ

+ Tư duy lập luận logic:

2đ

+ Trình bày rõ ràng, dễ hiểu:

2đ
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Tổng:

10 đ

9. Giáo trình bắt buộc (tác giả, tên giáo trình, nhà xuất bản, năm xuất bản):
9.1. Tài liệu bắt buộc
-

Trần Quốc Bình. Bài giảng Hệ thống thông tin đất đai. Trường ĐHKHTN,
ĐHQGHN, Hà Nội, 2008.

9.2. Tài liệu tham khảo
-

Dự án CDLA. Giáo trình đào tạo hệ thống thông tin đất đai. Tổng cục Địa
chính và SwedeSurvey. Hà Nội, 1999.

-

Tổng cục Địa chính. Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài nguyên đất (dự án khả
thi). Hà Nội, 1998.

-

Huxhold W.E. An Introduction to Urban Geographic Information Systems.
Oxford University Press, 1991.

-

Rigaux P., Scholl M., Voisard A. Spatial Databases (with application to
GIS). Morgan Kaufmann Publishers, 2002.

-

Ngo Duc Mau, Dinh Hong Phong. Land Information System for state
administration on land in Vietnam. GIS Development, 2004.

-

Vo Anh Tuan. Reengineering of a Land Information System (LIS) for the
Vietnamese Land Administration. MSc thesis, ITC, The Netherlands, 2006..

10. Tóm tắt nội dung học phần (mỗi học phần tóm tắt khoảng 120 từ):
Nội dung học phần gồm: khái niệm về hệ thống thông tin đất đai, các thành phần
của hệ thống thông tin đất đai; nhu cầu xây dựng hệ thống thông tin đất đai, các
khó khăn trở ngại trong xây dựng hệ thống thông tin đất đai; những nguyên tắc cơ
bản của cơ sở dữ liệu; cấu trúc của cơ sở dữ liệu đất đai, mô hình quan hệ của cơ sở
dữ liệu đất đai; các dạng dữ liệu không gian về đất đai; ngôn ngữ truy vấn có cấu
trúc (SQL) và áp dụng để khai thác và cập nhật cơ sở dữ liệu đất đai; thiết kế cơ sở
dữ liệu đất đai.
11. Nội dung chi tiết học phần
Chương 1 (15 giờ)
TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG THÔNG TIN ĐẤT ĐAI (LIS)
1.1 Định nghĩa LIS
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1.2 Nhu cầu xây dựng LIS
1.3 Các mức độ xây dựng hệ thống LIS
1.4 Các thành phần của hệ thống LIS
1.4.1 Phần cứng
1.4.2 Phần mềm
1.4.3 Dữ liệu
1.4.4 Con người
1.5 Tình hình xây dựng LIS ở Việt Nam
Chương 2 (15 giờ)
CƠ SỞ DỮ LIỆU ĐẤT ĐAI
2.1 Khái niệm về cơ sở dữ liệu và hệ quản trị cơ sở dữ liệu
2.1.1 Cơ sở dữ liệu
2.1.2 Hệ quản trị cơ sở dữ liệu
2.1.4 Khai thác dữ liệu bằng ngôn ngữ truy vấn SQL
2.2 Dữ liệu không gian
2.2.1 Dữ liệu raster
2.2.2. Dữ liệu TIN
2.2.2 Dữ liệu vector
2.3 Dữ liệu thuộc tính
2.3.1 Nội dung thông tin của dữ liệu thuộc tính
2.3.2 Mối quan hệ giữa các thực thể của dữ liệu thuộc tính
2.3.3 Liên kết dữ liệu thuộc tính với dữ liệu không gian
2.4 Chuẩn hóa dữ liệu đất đai
2.5 Các phương án quản lý cơ sở dữ liệu đất đai
Chương 3 (Thực hành và thảo luận nhóm) (15 giờ)
THỬ NGHIỆM XÂY DỰNG HỆ THỐNG LIS PHỤC VỤ QUẢN LÝ ĐẤT
ĐAI CẤP CƠ SỞ
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3.1. Đánh giá nhu cầu về LIS của công tác quản lý đất đai cấp cơ sở
(lấy ví dụ 1 phường ở Hà Nội).
3.2. Thiết kế cơ sở dữ liệu đất đai
3.3. Xây dựng tiện ích khai thác cơ sở dữ liệu
Hà Nội, ngày tháng
KT. HIỆU TRƯỞNG

KHOA QUẢN LÝ

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

HỌC PHẦN

năm 2015

NGƯỜI BIÊN SOẠN

PGS.TS. Trần Quốc Bình
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ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
40. XỬ LÝ SỐ LIỆU ĐO ĐẠC
(Land Survey Data Processing)

1. Mã học phần: GEO3270
2. Số tín chỉ: 3
3. Học phần tiên quyết: : Trắc địa đại cương (GEO2318),
Xác suất thống kê (MAT1101)
4. Ngôn ngữ giảng dạy: Tiếng Việt
5. Giảng viên (họ và tên, chức danh, học vị, đơn vị công tác):
- Trần Quốc Bình, PGS.TS, ĐHKHTN-ĐHQGHN
- Nguyễn Thị Thanh Hải, GVC. ThS., Khoa Địa lý, ĐHKHTN-ĐHQGHN
- Nguyễn Xuân Linh, CN. HVCH, Khoa Địa lý, ĐHKHTN-ĐHQGHN
6. Mục tiêu học phần
Học phần trang bị kiến thức cho sinh viên các khái niệm về sai số đo đạc, các tiêu
chuẩn đánh giá độ chính xác của kết quả đo. Phân tích các nguồn sai số trong kết
quả đo đạc địa chính và các phương pháp giảm thiểu sai số. Đánh giá độ chính xác
của dãy kết quả đo. Nguyên lý số bình phương nhỏ nhất trong tính toán xử lý kết
quả đo đạc. Bài toán bình sai lưới trắc địa bằng phương pháp bình sai tham số và
bình sai điều kiện. Phương pháp bình sai kết hợp để giải bài toán tính chuyển đổi
tọa độ giữa các hệ quy chiếu khác nhau.
7. Chuẩn đầu ra của học phần (kiến thức, kỹ năng, thái độ):
7.1. Kiến thức:
 Hiểu được khái niệm về sai số đo đạc, các tiêu chuẩn đánh giá độ chính xác
của kết quả đo;
 Phân tích được các nguồn sai số trong kết quả đo đạc địa chính và hiểu được
các phương pháp giảm thiểu sai số;
 Vận dụng được các kiến thức của lý thuyết sai số để đánh giá độ chính xác
của dãy kết quả đo;
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 Hiểu được nguyên lý số bình phương nhỏ nhất trong tính toán xử lý kết quả
đo đạc.
 Giải quyết được bài toán bình sai lưới trắc địa bằng phương pháp bình sai
tham số và bình sai điều kiện.
 Vận dụng được phương pháp bình sai kết hợp để giải bài toán tính chuyển đổi
tọa độ giữa các hệ quy chiếu khác nhau.
7.2. Kỹ năng và thái độ cá nhân, nghề nghiệp
 Phát triển kỹ năng tư duy logic, sáng tạo, khám phá tìm tòi;
 Trau dồi, phát triển năng lực đánh giá và tự đánh giá;
 Rèn luyện tính kiên trì trong công việc;
 Rèn luyện khả năng tự phản biện.
 Phát triển kỹ năng làm việc trên máy tính.
7.3. Kỹ năng và thái độ xã hội
 Có ý thức về vấn đề đảm bảo độ chính xác cho các kết quả đo đạc;
 Nhận thức rõ vai trò của lý thuyết sai số trong quản lý đất đai;
 Có ý thức vận dụng các kiến thức đã được học cho việc giải quyết các bài toán
cụ thể;
7.4. Năng lực áp dụng kiến thức vào thực tiễn
 Có khả năng đọc, hiểu và biết cách khai thác những vấn đề/ thông tin/ tư liệu
liên quan đến sai số và vấn đề tính toán xử lý số liệu đo đạc;
 Có thể khai thác các phần mềm bình sai, xử lý số liệu đo đạc trắc địa;
 Có thể vận dụng những kiến thức về lý thuyết sai số và phương pháp số bình
phương nhỏ nhất để giải quyết các bài toán thực tiễn của quản lý đất đai nói
chung và đo đạc địa chính nói riêng.
8. Phương pháp kiểm tra đánh giá:
8.1. Kiểm tra đánh giá thường xuyên (Bài tập lớn)

(20%)

- Mục đích: Tạo kỹ năng vận dụng các kiến thức lý thuyết đã học để giải quyết
trọn vẹn một vấn đề về tính toán xử lý số liệu đo đạc địa chính, cụ thể là vấn đề
bình sai một lưới trắc địa đơn giản. Rèn luyện cho học viên tính chăm chỉ, cần cù
và khả năng tự phản biện.
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- Nội dung: Thực hiện bài toán bình sai lưới thủy chuẩn bằng phương pháp bình
sai tham số và bình sai điều kiện trong thời gian từ tuần thứ 9 đến tuần thứ 13.
- Tiêu chí đánh giá:
+ Phân tích được vấn đề và định hướng giải quyết:

4đ

+ Có khả năng vận dụng lý thuyết vào thực tiễn:

2đ

+ Tư duy lập luận logic:

2đ

+ Có kỹ năng tính toán với độ tin cậy cao:

1đ

+ Có khả năng trình bày rõ ràng, chính xác:

1đ

Tổng:

10 đ

8.2. Kiểm tra đánh giá định kỳ (kiểm tra giữa kỳ)

(20%)

- Mục đích: nhằm đánh giá mức độ đạt được mục tiêu của học phần ở một nửa
giai đoạn đầu, đồng thời duy trì nhịp độ học tập cho sinh viên.
- Nội dung: bài kiểm tra nhanh trong tuần thứ 7 gồm:
+ 1 bài tập nhỏ về cơ sở lý thuyết sai số hoặc xử lý kết quả đo nhiều lần 1 đại
lượng;
+ 1 câu trắc nghiệm (gồm 6-8 câu hỏi nhỏ) về các vấn đề lý thuyết đã học.
- Tiêu chí đánh giá:
+ Khái quát được các kiến thức đã học

3đ

+ Có hiểu biết sâu đối với những khối kiến thức trọng tâm

3đ

+ Có kỹ năng giải các bài toán tính toán xử lý số liệu

3đ

+ Có khả năng trình bày rõ ràng, chính xác

1đ

Tổng:
8.3. Thi hết môn

10 đ
(60%)

- Mục đích: Đánh giá tổng hợp kiến thức và tạo động lực học tập cho sinh viên.
- Nội dung: thi vấn đáp sau tuần thứ 15.
- Tiêu chí đánh giá:
+ Nắm vững và diễn giải được kiến thức lý thuyết:

4đ

+ Vận dụng được kiến thức lý thuyết trong một vấn đề cụ thể:

2đ
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+ Tư duy lập luận logic:

2đ

+ Trình bày rõ ràng, dễ hiểu:

2đ

Tổng:

10 đ

9. Giáo trình bắt buộc (tác giả, tên giáo trình, nhà xuất bản, năm xuất bản):
9.1. Tài liệu bắt buộc
-

Trần Quốc Bình. Lý thuyết sai số và phương pháp số bình phương nhỏ nhất.
NXB Nông nghiệp, Hà Nội, 2005.

9.2. Tài liệu tham khảo
-

Hoàng Ngọc Hà, Trương Quang Hiếu. Cơ sở toán học xử lý số liệu trắc địa.
NXB Giao thông Vận tải, Hà Nội, 2003.

-

Wolf P., Ghilani C. Adjusment computation: statistics and least squares in
surveying and GIS. John Wiley and Sons, 1997.

-

Lê Văn Hưng. Bình sai lưới trắc địa. NXB Xây dựng, Hà Nội, 1998.

-

Nguyễn Trọng San và nnk. Trắc địa cơ sở, tập 1, 2. NXB Xây dựng, Hà Nội,
2002.

-

Hooijberg M. Practical Geodesy. Springer Verlag, 1997.

-

Leick A. GPS Satellite Surveying. John Wiley and Sons, 1995.

10. Tóm tắt nội dung học phần (mỗi học phần tóm tắt khoảng 120 từ):
Nội dung học phần gồm: khái niệm về sai số đo đạc, các tiêu chuẩn đánh giá độ
chính xác của kết quả đo; các nguồn sai số trong kết quả đo đạc địa chính, các
phương pháp giảm thiểu sai số; đánh giá độ chính xác của dãy kết quả đo; nguyên
lý số bình phương nhỏ nhất trong tính toán xử lý kết quả đo đạc; bình sai lưới trắc
địa bằng phương pháp bình sai tham số và bình sai điều kiện; giải bài toán tính
chuyển đổi tọa độ giữa các hệ quy chiếu khác nhau bằng phương pháp bình sai kết
hợp.
11. Nội dung chi tiết học phần (trình bày các chương, mục, tiểu mục…):
Chương 1 (06 giờ)
CƠ SỞ LÝ THUYẾT SAI SỐ
1.1 Khái niệm về phép đo
1.2 Nhiệm vụ của lý thuyết sai số
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1.3 Sai số đo đạc
1.4 Các tiêu chuẩn đánh giá độ chính xác của kết quả đo
1.5 Sai số trung phương của hàm các trị đo
1.6 Sai số hệ thống và các phương pháp làm giảm ảnh hưởng của chúng
Chương 2 (06 giờ)
XỬ LÝ CÁC KẾT QUẢ ĐO MỘT ĐẠI LƯỢNG
2.1 Xử lý các kết quả đo một đại lượng cùng độ chính xác
2.2 Trọng số và trị trung bình trọng số
2.3 Xử lý các kết quả đo một đại lượng không cùng độ chính xác
Chương 3 (06 giờ)
BÀI TOÁN BÌNH SAI VÀ NGUYÊN TẮC SỐ BÌNH PHƯƠNG NHỎ NHẤT
3.1 Bài toán bình sai
3.2 Nguyên tắc số bình phương nhỏ nhất
Chương 4 (09 giờ)
PHƯƠNG PHÁP BÌNH SAI THAM SỐ
4.1 Bài toán bình sai tham số
4.2 Các bước thực hiện bài toán bình sai tham số
4.3 Dạng ma trận của bài toán bình sai tham số
4.4 Đánh giá độ chính xác theo kết quả bình sai bằng phương pháp tham số
4.5 Các phương trình số hiệu chỉnh trong lưới trắc địa
Chương 5 (09 giờ)
PHƯƠNG PHÁP BÌNH SAI ĐIỀU KIỆN
5.1 Bài toán bình sai điều kiện
5.2 Các bước thực hiện bài toán bình sai điều kiện
5.3 Dạng ma trận của bài toán bình sai điều kiện
5.4 Đánh giá độ chính xác theo kết quả bình sai bằng phương pháp điều kiện
5.5 Các phương trình điều kiện trong lưới trắc địa
5.6 So sánh các phương pháp bình sai điều kiện và tham số
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Chương 6 (09 giờ)
PHƯƠNG PHÁP BÌNH SAI KẾT HỢP VÀ
BÀI TOÁN TÍNH CHUYỂN ĐỔI TỌA ĐỘ
6.1. Phương pháp bình sai kết hợp
6.2 Bài toán tính chuyển đổi tọa độ
6.3 Tính chuyển đổi giữa 2 hệ tọa độ phẳng
6.4 Tính chuyển đổi giữa 2 hệ tọa độ không gian
Hà Nội, ngày tháng
KT. HIỆU TRƯỞNG

KHOA QUẢN LÝ

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

HỌC PHẦN

năm 2015

NGƯỜI BIÊN SOẠN

PGS.TS. Trần Quốc Bình
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ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
41. ĐO ĐẠC ĐỊA CHÍNH VÀ ỨNG DỤNG TIN HỌC
TRONG THÀNH LẬP BẢN ĐỒ
(Cadastral Surveying and Application of information technology in
mapping)

1.

Mã học phần: GEO3271

2.

Số tín chỉ: 04

3.

Học phần tiên quyết: Trắc địa và Bản đồ đại cương (GEO2318, GEO2060)

4.

Ngôn ngữ giảng dạy: Tiếng Việt

5.

Giảng viên (họ và tên, chức danh, học vị, đơn vị công tác):
- PGS.TS. Trần Quốc Bình, ĐHKHTN-ĐHQGHN
- ThS. Lê Phương Thúy, Khoa Địa lý, ĐHKHTN-ĐHQGHN
- GVC. Nguyễn Thế Phương, giảng viên đã nghỉ hưu

6. Mục tiêu học phần
Học phần trang bị kiến thức cho sinh viên về vai trò, nội dung thông tin, tiêu chuẩn
kỹ thuật của bản đồ địa chính; các cấp hạng của lưới tọa độ và độ cao địa chính; các
phương pháp xây dựng lưới tọa độ và độ cao địa chính; các quy trình công nghệ đo
vẽ thành lập bản đồ địa chính; quy trình thành lập bản đồ địa chính số, dựng hình
và biên tập bản đồ, chỉnh sửa các đối tượng trên bản đồ, bằng phần mềm
Microstation, Famis và Mapping Office; các bước nắn một tấm ảnh quét dạng đen
trắng hoặc màu để số hóa bản đồ.
7. Chuẩn đầu ra của học phần (kiến thức, kỹ năng, thái độ):
7.1. Kiến thức
 Trình bày được vai trò, nội dung thông tin, tiêu chuẩn kỹ thuật của bản đồ địa
chính;
 Phân biệt các cấp hạng của lưới tọa độ và độ cao địa chính;
 Trình bày các phương pháp xây dựng lưới tọa độ và độ cao địa chính;
 Giải thích được các quy trình công nghệ đo vẽ thành lập bản đồ địa chính;
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 Giải thích được quy trình thành lập bản đồ địa chính số bằng phần mềm
Microstation, Famis và Mapping Office;
 Sử dụng các công cụ trong phần mềm Microstation và Famis để dựng hình và
biên tập bản đồ;
 Phân tích được các bài toán dựng hình;
 Sử dụng các công cụ trong phần mềm Microstation để chỉnh sửa các đối tượng
trên bản đồ;
 Thao tác được các bước khi muốn nắn một tấm ảnh quét dạng đen trắng để số
hóa bản đồ;
 Thao tác được các bước khi muốn nắn một tấm ảnh quét dạng màu để số hóa
bản đồ.
7.2. Kỹ năng và thái độ cá nhân, nghề nghiệp
 Phát triển kỹ năng tư duy logic, sáng tạo, khám phá tìm tòi;
 Phát triển kỹ năng làm việc trên máy tính, đặc biệt là sử dụng thành thạo các
phần mềm chuyên ngành như Microstation, Famis và Mapping Office.
 Rèn luyện tính kiên trì, cẩn thận trong công việc;
 Kỹ năng thu thập, phân tích, xử lý thông tin
7.3. Kỹ năng và thái độ xã hội
 Có ý thức về vấn đề đảm bảo độ chính xác khi tiến hành đo đạc và thành lập
bản đồ
 Có ý thức vận dụng các kiến thức đã được học cho việc giải quyết các bài toán
cụ thể;
7.4. Năng lực áp dụng kiến thức vào thực tiễn
 Có khả năng đọc, hiểu và biết cách khai thác những vấn đề/ thông tin/ tư liệu
liên quan đến bản đồ địa chính và công nghệ thành lập bản đồ;
 Nhận thức rõ vai trò của bản đồ địa chính và công nghệ đo đạc trong quản lý
đất đai;
 Có thể khai thác các phần mềm bình sai, xử lý số liệu đo đạc địa chính và
thành lập bản đồ địa chính;
8. Phương pháp kiểm tra đánh giá:
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8.1. Kiểm tra kiến thức nền
- Để học học phần Đo đạc địa chính và ứng dụng tin học trong xây dựng bản
đồ, sinh viên cần các kiến thức nền sau:
+ Kiến thức về trắc địa và bản đồ học đại cương
+ Kiến thức về Tin học cơ sở
- Mục đích kiểm tra: Việc kiểm tra kiến thức nền nhằm đánh giá và phân loại
được kiến thức cơ sở của sinh viên so với yêu cầu của học phần. Trên cơ sở đánh
giá và phân loại kiến thức nền của sinh viên để có được chiến lược dạy học phù
hợp.
- Hình thức kiểm tra: Sinh viên trình bày về một số khái niệm cơ bản, ví dụ
như: Cơ sở toán học của bản đồ, Lưới khống chế đo vẽ, Phương pháp kí hiệu điểm,
Đối tượng dạng điểm, Đối tượng dạng tuyến, Đối tượng dạng vùng, Bản đồ địa
chính, Điểm khống chế đo vẽ, Điểm chi tiết, Tọa độ vuông góc phẳng của 1 điểm,...
8.2. Kiểm tra đánh giá thường xuyên 20%
- Mục đích: Đánh giá ý thức và việc làm chủ kiến thức, rèn luyện kỹ năng đã
được xác định trong mục tiêu của học phần.
- Hình thức: kiểm diện danh sách trong các buổi học; viết vài câu tóm tắt nội
dung vừa học; câu hỏi ngắn về sự chuẩn bị bài của sinh viên cho tiết học khi bắt
đầu vào giờ.
8.3. Kiểm tra đánh giá định kỳ

20%

- Mục đích: nhằm đánh giá được mức độ đạt mục tiêu học phần ở giai đoạn
tương ứng của sinh viên trong tiến trình của học phần.
a. Bài tập cá nhân tuần 7
- Hình thức: Xử lý số liệu đo đạc lưới đường chuyền
- Tiêu chí đánh giá:
+ Phương pháp bình sai đúng:

05 đ

+ Tính toán đúng:

03 đ

+ Trình bày rõ ràng:

02 đ

Tổng:

10 đ

b. Bài tập cá nhân tuần 12
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- Hình thức: Bài tập trắc nghiệm khách quan, thời gian 15 phút
- Tiêu chí đánh giá: Có 10 câu trắc nghiệm khách quan, mỗi câu đúng được 1
điểm, tổng 10 đ.
c. Bài kiểm tra giữa kỳ tuần 10
- Hình thức: Kiểm tra dựng hình trên máy tính, thời gian 15 phút
- Nội dung: Dựng hình sử dụng các công cụ vẽ các đối tượng và chỉnh sửa các
đối tượng trên phần mềm Microstation.
- Tiêu chí đánh giá:
+ Dựng xong hình:

07 đ

+ Dựng đúng kích thước:

03 đ

Tổng điểm:

10 đ

8.4. Thi cuối kỳ

60%

- Mục đích: Đánh giá tổng hợp kiến thức của học phần
- Hình thức: Thi vấn đáp sau tuần thứ 15
- Tiêu chí đánh giá:
+ Nắm vững và diễn giải được kiến thức lý thuyết:

04 đ

+ Chỉ đúng được công cụ:

02 đ

+ Giải thích được công cụ:

02 đ

+ Trình bày rõ ràng, dễ hiểu:

02 đ

Tổng:

10 đ

9. Giáo trình bắt buộc (tác giả, tên giáo trình, nhà xuất bản, năm xuất bản):
9.1. Tài liệu bắt buộc
-

Nguyễn Thế Phương. Bài giảng đo vẽ bản đồ địa chính bằng phương pháp
toàn đạc. Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, Hà Nội, 2001.

-

Trần Quốc Bình. Bài giảng ứng dụng tin học trong xây dựng bản đồ. Trường
ĐH Khoa học Tự nhiên, Hà Nội, 2006, 173 tr.

9.2. Tài liệu tham khảo
-

Bộ Tài nguyên và Môi trường. Quy phạm thành lập bản đồ địa chính tỷ lệ
1:200 - 1:10.000. Quyết định số 08/2008/QĐ-BTNMT, Hà Nội, 2008.
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-

Bộ Tài nguyên và Môi trường. Hướng dẫn sử dụng phần mềm Famis. Hà
Nội, 2003.

-

Nguyễn Trọng San. Giáo trình đo đạc địa chính. Trường ĐH Mỏ - Địa chất,
Hà Nội, 2002, 264 tr.

-

Bentley Systems Inc. Microstation J: User guide, 2000.

-

Hooijberg M. Practical Geodesy. Springer Verlag, 1997.

10. Tóm tắt nội dung học phần (mỗi học phần tóm tắt khoảng 120 từ):
Nội dung học phần gồm: vai trò, nội dung thông tin, tiêu chuẩn kỹ thuật của bản đồ
địa chính; phân biệt các cấp hạng của lưới tọa độ và độ cao địa chính; các phương
pháp xây dựng lưới tọa độ và độ cao địa chính; các quy trình công nghệ đo vẽ
thành lập bản đồ địa chính; quy trình thành lập bản đồ địa chính số bằng phần mềm
Microstation, Famis và Mapping Office; dựng hình và biên tập bản đồ bằng các
công cụ trong phần mềm Microstation và Famis; phân tích các bài toán dựng hình;
chỉnh sửa các đối tượng trên bản đồ; nắn ảnh đen trắng để số hoá bản đồ; nắn ảnh
mầu để số hoá bản đồ.
11. Nội dung chi tiết học phần (trình bày các chương, mục, tiểu mục…):
Chương 1 (06 giờ)
GIỚI THIỆU CHUNG VỀ BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH
1.1. Hồ sơ địa chính và bản đồ địa chính
1.2. Vai trò của bản đồ địa chính trong quản lý nhà nước về đất đai
1.3. Nội dung bản đồ địa chính và các phương pháp thể hiện nội dung
1.4. Cơ sở toán học của bản đồ địa chính
1.5. Các phương pháp và qui trình công nghệ đo vẽ bản đồ địa chính
Chương 2 (06 giờ)
LƯỚI TỌA ĐỘ VÀ ĐỘ CAO ĐỊA CHÍNH
2.1. Phân hạng lưới tọa độ và độ cao địa chính
2.2. Lưới tọa độ địa chính
2.2.1. Mật độ và độ chính xác
2.2.2. Thiết kế lưới, vấn đề ước tính độ chính xác
2.2.3. Lưới đường chuyền địa chính
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2.2.4. Lưới GPS
2.2.5. Bình sai lưới
2.3. Lưới khống chế đo vẽ
2.3.1. Yêu cầu kỹ thuật
2.3.2. Phương pháp thành lập lưới khống chế đo vẽ bằng đường chuyền kinh vĩ
2.3.3. Bình sai lưới
2.4. Lưới độ cao địa chính
Chương 3 (06 giờ)
ĐO VẼ NỘI DUNG BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH
3.1. Đo vẽ nội dung bản đồ bằng máy toàn đạc điện tử
3.1.1. Qui trình công nghệ
3.1.2. Các phương pháp đo chi tiết
3.1.3. Triển vẽ nội dung bản đồ
3.2. Đo vẽ nội dung bản đồ từ ảnh hàng không
3.2.1. Qui trình công nghệ
3.2.2. Đo vẽ trên máy đo lập thể
3.2.3. Đo vẽ trên trạm đo ảnh số
3.3. Biên tập nội dung bản đồ địa chính
3.4. Lập hồ sơ kỹ thuật thửa đất
Chương 4 (06 giờ)
CƠ SỞ DỮ LIỆU CỦA BẢN ĐỒ SỐ
4.1. Mô hình dữ liệu của bản đồ số
4.2. Các đối tượng không gian của bản đồ số
4.2.1. Đối tượng dạng điểm
4.2.2. Đối tượng dạng tuyến
4.2.3. Đối tượng dạng vùng
4.3. Khái niệm về bản đồ địa chính số
4.3.1. Đặc điểm của của bản đồ địa chính số
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4.3.2. Phân lớp thông tin bản đồ địa chính số
4.3.3. Thư viện ký hiệu bản đồ địa chính số
4.3.4. Vấn đề chuẩn hóa bản đồ địa chính số
Chương 5 (04 giờ)
MICROSTATION: NHỮNG KHÁI NIỆM CƠ BẢN
5.1. Thao tác với file
5.2. Reference File
5.3. Các công cụ hiển thị
5.4. Cách sử dụng các nút chuột
5.5. Chế độ bắt điểm
5.6. Thuộc tính của đối tượng
5.7. Cách mở design file trên một máy tính mới
Chương 6 (04 giờ)
MICROSTATION: VẼ CÁC ĐỐI TƯỢNG HÌNH HỌC
6.1. Các công cụ vẽ điểm
6.2. Các công cụ vẽ đường
6.3. Các công cụ vẽ cung
6.4. Các công cụ vẽ đa giác
6.5. Các công cụ vẽ ellipse
Chương 7 (06 giờ)
MICROSTATION: CHỈNH SỬA CÁC ĐỐI TƯỢNG
7.1. Các công cụ chọn đối tượng
7.2. Các công cụ làm việc với Fence
7.3. Các công cụ thao tác với đối tượng
7.4. Thay đổi thuộc tính của đối tượng
7.5. Các công cụ chỉnh sửa đối tượng
Chương 8 (06 giờ)
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MICROSTATION: LÀM VIỆC VỚI CHỮ VÀ KÝ HIỆU DẠNG ĐIỂM
(CELL)
8.1. Vấn đề về font chữ trong Microstation
8.2. Các công cụ tạo chữ viết
8.3. Khái niệm về Cell và Cell Library
8.4. Các tính chất của Cell
8.5. Cách tạo Cell
8.6. Các công cụ đặt Cell
Chương 9 (04 giờ)
MICROSTATION: MỘT SỐ KỸ THUẬT VẼ NÂNG CAO
9.1. Các công cụ làm việc với nhóm
9.2. Đo đạc
9.3. Các công cụ trải vùng
Chương 10 (06 giờ)
THÀNH LẬP BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH BẰNG PHẦN MỀM FAMIS
10.1. Giới thiệu chung
10.2. Làm việc với cơ sở dữ liệu trị đo
10.3. Làm việc với cơ sở dữ liệu bản đồ
Chương 11 (06 giờ)
GIỚI THIỆU VỀ BỘ PHẦN MỀM MAPPING OFFICE
11.1. I/RASB
11.2. I/GEOVEC và MSFC
11.3. I/RASC
Hà Nội, ngày tháng
KT. HIỆU TRƯỞNG

KHOA QUẢN LÝ

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

HỌC PHẦN

năm 2015

NGƯỜI BIÊN SOẠN

PGS.TS. Trần Quốc Bình
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ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
42. THỰC TẬP ĐO ĐẠC ĐỊA CHÍNH
(Cadastral survey practice)

1.

Mã học phần: GEO3272

2.

Số tín chỉ: 02

3.
Học phần tiên quyết: Đo đạc địa chính và ứng dụng tin học trong thành lập
bản đồ (GEO3271).
4.

Ngôn ngữ giảng dạy: Tiếng Việt

5.

Giảng viên (họ và tên, chức danh, học vị, đơn vị công tác):
- ThS. Lê Phương Thúy, Khoa Địa lý, ĐHKHTN-ĐHQGHN
- PGS.TS. Trần Quốc Bình, ĐHKHTN-ĐHQGHN
- CN. HVCH Nguyễn Xuân Linh, Khoa Địa lý, ĐHKHTN-ĐHQGHN

6. Mục tiêu học phần
Học phần trang bị kiến thức cho sinh viên về nội dung thông tin, tiêu chuẩn kỹ
thuật của bản đồ địa chính. Quy trình thành lập bản đồ địa chính bằng phương pháp
toàn đạc và công nghệ GPS. Thiết kế lưới khống chế đo vẽ cho một khu vực cụ thể.
Phương pháp đo lưới khống chế và đo chi tiết; xử lý kết quả đo khống chế và đo chi
tiết. Sử dụng các phần mềm tin học trong thành lập và biên tập bản đồ địa chính.
7. Chuẩn đầu ra của học phần (kiến thức, kỹ năng, thái độ):
7.1. Kiến thức
 Hệ thống hóa lại nội dung thông tin, tiêu chuẩn kỹ thuật của bản đồ địa chính;
 Giải thích được quy trình thành lập bản đồ địa chính bằng phương pháp toàn
đạc và công nghệ GPS;
 Thiết kế được lưới khống chế đo vẽ cho một khu vực cụ thể;
 Giải thích được phương pháp đo lưới khống chế và đo chi tiết
 Xử lý được kết quả đo khống chế và đo chi tiết;
 Phân tích được các lỗi gây ra sai số trong quá trình đo đạc;
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 Sử dụng các phần mềm tin học trong thành lập bản đồ địa chính;
 Biên tập bản đồ địa chính hoàn chỉnh.
7.2. Kỹ năng và thái độ cá nhân, nghề nghiệp
 Phát triển kỹ năng tư duy logic, sáng tạo, khám phá tìm tòi;
 Trau dồi, phát triển năng lực đánh giá và tự đánh giá;
 Phát triển kỹ năng làm việc trên máy tính, đặc biệt là sử dụng thành thạo các
phần mềm chuyên ngành như Microstation, Trimble Geomatic Software,
GeoNet.
 Sử dụng các thiết bị đo đạc thành thạo (máy GPS, máy toàn đạc điện tử)
 Rèn luyện tính kiên trì, cẩn thận trong công việc;
 Rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm và kỹ năng đo đạc ngoài thực địa.
7.3. Kỹ năng và thái độ xã hội
 Có ý thức về vấn đề đảm bảo độ chính xác cho các kết quả đo đạc;
 Có ý thức vận dụng các kiến thức đã được học cho việc giải quyết các bài toán
cụ thể;
7.4. Năng lực áp dụng kiến thức vào thực tiễn
 Có khả năng đọc, hiểu và biết cách khai thác những vấn đề/ thông tin/ tư liệu
liên quan đến phương pháp đo đạc và xử lý số liệu đo đạc;
 Có thể khai thác các phần mềm bình sai, xử lý số liệu đo đạc trắc địa và thành
lập bản đồ địa chính;
 Có thể vận dụng những kiến thức về 2 phương pháp đo toàn đạc và GPS, tìm
hiểu điều kiện thực tế của một khu vực để xây dựng kế hoạch, lập phương án
kỹ thuật hợp lý.
8. Phương pháp kiểm tra đánh giá:
8.1. Đánh giá thường xuyên

(20%)

- Mục đích: nhằm đánh giá ý thức của sinh viên trong quá trình thực tập bao gồm
trên lớp và ngoài thực địa.
- Hình thức: kiểm diện theo danh sách lớp; đặt câu hỏi trên lớp hay ngoài thực
địa;
- Tiêu chí đánh giá:
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+ Đi học đầy đủ

6đ

+ Tích cực tham gia các hoạt động thực tập

4đ

Tổng:
8.2. Kiểm tra đánh giá định kỳ

10 đ
(20%)

7.2.1. Kiểm tra kỹ năng trên máy
- Mục đích: Đánh giá kỹ năng cân bằng máy, ngắm và thao tác đo đạc của từng
sinh viên
- Hình thức: Mỗi sinh viên sử dụng một máy, thực hiện thao tác trong một
khoảng thời gian định sẵn. Kiểm tra vào giữa đợt thực tập.
- Tiêu chí đánh giá:
+ Thời gian:

5đ

+ Độ chính xác đo ngắm:

5đ

Tổng:

10 đ

7.2.2. Bài trắc nghiệm cá nhân
- Mục đích: Đánh giá chung kiến thức của đợt thực tập
- Hình thức: Mỗi sinh viên làm 1 bài trắc nghiệm trong thời gian 10 phút. Kiểm
tra vào cuối đợt thực tập.
- Tiêu chí đánh giá:
+ Trả lời đúng 10 câu hỏi:

10 đ

Tổng:

10 đ

8.3. Thi hết môn (Báo cáo nghiệm thu cuối kỳ)

60%

- Mục đích: Đánh giá tổng hợp kiến thức của học phần và nghiệm thu sản phẩm
là bản đồ địa chính.
- Hình thức: Mỗi nhóm báo cáo bằng PowerPoint trong thời gian 10 phút và trả
lời câu hỏi chung của nhóm. Báo cáo vào cuối đợt thực tập.
- Tiêu chí đánh giá:
+ Phong cách báo cáo:

1đ

+ Trình bày báo cáo:

2đ

+ Trình bày sản phẩm:

2đ
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+ Nội dung quyển báo cáo:

2đ

+ Trả lời câu hỏi:

3đ

Tổng:

10 đ

9. Giáo trình bắt buộc (tác giả, tên giáo trình, nhà xuất bản, năm xuất bản):
9.1. Tài liệu tham khảo
-

Nguyễn Thế Phương. Bài giảng đo vẽ bản đồ địa chính bằng phương pháp
toàn đạc. Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, Hà Nội, 2001.

-

Trần Quốc Bình. Bài giảng ứng dụng tin học trong xây dựng bản đồ. Trường
ĐH Khoa học Tự nhiên, Hà Nội, 2006, 173 tr.

-

Bộ Tài nguyên và Môi trường. Quy phạm thành lập bản đồ địa chính tỷ lệ
1:200 - 1:10.000, Hà Nội, 2008.

9.2. Tài liệu bắt buộc
-

Bộ Tài nguyên và Môi trường. Định mức kinh tế kỹ thuật thành lập bản đồ
địa chính bằng phương pháp đo vẽ trực tiếp. Quyết định số 12/2007/QĐBTNMT, Hà Nội, 2007.

-

Bộ Tài nguyên và Môi trường. Hướng dẫn sử dụng phần mềm Famis. Hà
Nội, 2003.

-

Hooijberg M. Practical Geodesy. Springer Verlag, 1997.

-

Leick A. GPS Satellite Surveying. John Wiley and Sons, 1995.

10. Tóm tắt nội dung học phần (mỗi học phần tóm tắt khoảng 120 từ):
Nội dung học phần gồm: nội dung thông tin, tiêu chuẩn kỹ thuật của bản đồ địa
chính; quy trình thành lập bản đồ địa chính bằng phương pháp toàn đạc và công
nghệ GPS; thiết kế lưới khống chế đo vẽ cho một khu vực cụ thể; phương pháp đo
lưới khống chế và đo chi tiết; xử lý kết quả đo khống chế và đo chi tiết; phân tích
các lỗi gây ra sai số trong quá trình đo đạc; sử dụng các phần mềm tin học trong
thành lập bản đồ địa chính; biên tập bản đồ địa chính hoàn chỉnh.
11. Nội dung chi tiết học phần (trình bày các chương, mục, tiểu mục…):
1. Làm quen với máy toàn đạc điện tử
1.1 Cấu tạo của máy toàn đạc điện tử
1.2 Kiểm tra và hiệu chỉnh máy toàn đạc điện tử
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1.3 Các thao tác đo góc, đo cạnh, đo chênh cao bằng máy toàn đạc điện tử
1.4 Phương pháp sử dụng sổ đo điện tử
2. Thiết kế kỹ thuật
2.1 Thu thập tài liệu
2.2 Khảo sát khu đo
2.3 Thiết kế lưới khống chế đo vẽ
2.4 Ước tính độ chính xác
3. Đo vẽ ngoài thực địa
3.1 Đo lưới khống chế đo vẽ
3.2 Đo vẽ chi tiết
4. Tính toán xử lý số liệu
4.1 Kiểm tra sổ đo, sơ đồ đo vẽ
4.2 Bình sai lưới
4.3 Tính tọa độ
5. Thành lập bản đồ địa chính số bằng phần mềm Famis - Microstation
5.1 Nhập dữ liệu
5.2 Xử lý dữ liệu
5.3 Biên tập bản đồ
5.4 Đối chiếu ngoài thực địa
5.5 In bản đồ
6. Viết báo cáo
7. Giao nộp và nghiệm thu sản phẩm
Hà Nội, ngày tháng
KT. HIỆU TRƯỞNG

KHOA QUẢN LÝ

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

HỌC PHẦN

năm 2015

NGƯỜI BIÊN SOẠN

Ths. Lê Phương Thúy
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ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
43. THỰC TẬP TRẮC ĐỊA ĐẠI CƯƠNG
(Practice on Geodesy)
1. Mã học phần: GEO2007
2. Số tín chỉ: 02
3. Học phần tiên quyết:
- Trắc địa đại cương, GEO2318
- Bản đồ đại cương, GEO2060
4. Ngôn ngữ giảng dạy: Tiếng Việt
5. Giảng viên:
-

Nhữ Thị Xuân, PGS. TS., Khoa Địa lý, Trường ĐHKHTN

-

Đinh Thị Bảo Hoa, TS., Khoa Địa lý, Trường ĐHKHTN

-

Bùi Quang Thành, TS., Khoa Địa lý, Trường ĐHKHTN

-

Nguyễn Thị Thúy Hằng, TS., Khoa Địa lý, Trường ĐHKHTN

6. Mục tiêu học phần
- Hệ thống được kiến thức của học phần trắc địa đại cương. Có kiến thức tổng
quát về công tác đo vẽ bản đồ trên một khu đo. Biết thao tác cơ bản về các đại
lượng cần đo như: đo góc, đo độ dài, đo độ cao bằng các máy trắc địa. Lập lưới
khống chế, đo vẽ bản đồ một khu đo.
- Hình thành kỹ năng tổ chức, thiết kế, xây dựng và đo đường chuyền, đo chi tiết,
tính toán và xây dựng bản đồ từ kết quả đo đạc. Có khả năng thuyết trình trước
công chúng, khả năng tư duy độc lập, khả năng làm việc theo nhóm, tính kiên trì,
nhẫn nại.
- Có ý thức nghiên cứu nghiêm túc, khách quan, tư duy logic trong việc trong việc
đo đạc thành lập bản đồ. Nhận thức rõ vai trò đo đạc thành lập bản đồ trong thời
đại mới; Có ý thức phát huy các nghiên cứu ứng dụng và tuyên truyền, phổ biến
cho xã hội hiểu được vai trò của đo đạc thành lập bản đồ trong nghiên cứu và
trong thực tế đòi hỏi của cuộc sống.
7. Chuẩn đầu ra (kiến thức, kĩ năng, thái độ)
7.1.Kiến thức:
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Sinh viên hiểu rõ và hệ thống hóa được các kiến thức của học phần trắc địa đại
cương. Có kiến thức tổng quát về công tác đo vẽ bản đồ trên một khu đo. Biết thao
tác cơ bản về các đại lượng cần đo như: đo góc, đo độ dài, đo độ cao bằng các máy
trắc địa. Lập lưới khống chế, đo vẽ bản đồ một khu đo.
7.2. Kỹ năng:
Sinh viên có kỹ năng tổ chức, thiết kế, xây dựng và đo đường chuyền. Kỹ năng
đo chi tiết. Kỹ năng tính toán và xây dựng bản đồ từ kết quả đo đạc. Có khả năng
thuyết trình trước công chúng, khả năng tư duy độc lập, khả năng làm việc theo
nhóm, tính kiên trì, nhẫn nại.
7.3. Về thái độ:
Sinh viên có ý thức nghiên cứu nghiêm túc, khách quan, tư duy logic trong việc
trong việc đo đạc thành lập bản đồ, nhận thức rõ vai trò đo đạc thành lập bản đồ
trong thời đại mới;
Sinh viên có ý thức vận dụng các kiến thức đã được học cho việc giải quyết các
bài toán cụ thể; phát huy các nghiên cứu ứng dụng và tuyên truyền, phổ biến cho xã
hội hiểu được vai trò của đo đạc thành lập bản đồ trong nghiên cứu và trong thực tế
đòi hỏi của cuộc sống.
8. Phương pháp kiểm tra đánh giá:
- Điểm đánh giá các thao tác và thực hiện đo của từng cá nhân 20%
- Điểm thường xuyên (20%)
- Điểm thực tập đo vẽ một khu đo (60%)
9. Giáo trình bắt buộc, tham khảo (tác giả, tên sách, năm xuất bản):
Giáo trình bắt buộc (tác giả, tên sách, năm xuất bản):
Nhữ Thị Xuân, Đinh Thị Bảo Hoa, Bùi Quang Thành, Nguyễn Thị Thúy Hằng,
2000. Hướng dẫn thực tập trắc địa. Tập tài liệu hướng dẫn thực tập trắc địa.
ĐHKHTN, ĐHQG HN.
Nhữ Thị Xuân, Đinh Thị Bảo Hoa, Bùi Quang Thành, Nguyễn Thị Thúy Hằng,
2000. Trắc địa và bản đồ đại cương. Tập bài giảng. ĐHKHTN, ĐHQG HN.
Giáo trình tham khảo:
Quy phạm đo vẽ bản đồ địa hình.
Hệ thống ký hiệu bản đồ địa hình.
10. Tóm tắt nội dung học phần:
 Cách kiểm nghiệm máy kinh vĩ và máy thủy chuẩn.
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 Lập đường chuyền trong khu vực đo vẽ.
 Đo đường chuyền (góc, độ dài, độ cao)
 Đo chi tiết cùng vẽ sơ đồ phác họa.
 Tính toán, bình sai kết quả đo đường chuyền. Tính toán sổ đo chi tiết.
 Dựng cơ sở toán học (lưới ô vuông) và đường chuyền lên bản vẽ.
 Đưa các điểm chi tiết lên bản vẽ, vẽ các địa vật và đường bình độ.
 Hoàn thiện bản vẽ.
 Việt báo cáo thực tập.
11. Nội dung chi tiết học phần
- Nghe phổ biến. Làm quen với các máy trắc địa
- Thực tập đo góc, đo độ dài, đo hiệu độ cao bằng máy trắc địa
- Kiểm nghiệm máy kinh vĩ và máy thủy chuẩn.
- Khảo sát khu đo, thiết kế đường chuyền đo vẽ.
- Đo đường chuyền (góc, độ dài, độ cao)
- Đo chi tiết các trạm đo kết hợp vẽ sơ đồ phác họa.
- Tính toán, bình sai kết quả đo đường chuyền. Tính toán sổ đo chi tiết.
- Dựng cơ sở toán học (lưới ô vuông) và đường chuyền lên bản vẽ.
- Đưa các điểm chi tiết lên bản vẽ, vẽ các địa vật và đường bình độ.
- Hoàn thiện bản vẽ.
- Việt báo cáo thực tập và bảo vệ thực tập
- Các sản phẩm cần nộp: 1. Các sổ đo (sổ đo góc, đo độ dài, hiệu độ cao, đo
chi tiết); 2. Sổ bình sai tính toán đường chuyền; Sổ đo và tính toán chi tiết. Bản báo
cáo cá nhân. Bản vẽ khu vực đo theo tổ.
Hà Nội, ngày tháng
KT. HIỆU TRƯỞNG

KHOA QUẢN LÝ

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

HỌC PHẦN

năm 2015

NGƯỜI BIÊN SOẠN

PGS.TS. Nhữ Thị Xuân
513

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
44. TRẮC ĐỊA ẢNH VÀ CÔNG NGHỆ ẢNH SỐ
(Digital Photogrammetry)

1. Mã học phần: GEO3304
2. Số tín chỉ: 3
3. Học phần tiên quyết: Trắc địa đại cương (GEO2318)
4. Ngôn ngữ giảng dạy: Tiếng Việt
5. Giảng viên (họ và tên, chức danh, học vị, đơn vị công tác):
- Trần Quốc Bình, PGS.TS, ĐHKHTN-ĐHQGHN
- Lê Phương Thúy, ThS, Khoa Địa lý, ĐHKHTN-ĐHQGHN
6. Mục tiêu của học phần (kiến thức, kỹ năng, thái độ):
Học phần giúp cho sinh viên nắm được những kiến thức cơ bản về trắc địa ảnh và
công nghệ ảnh số. Trên cơ sở đó, tạo lập kỹ năng ứng dụng trắc địa ảnh và công
nghệ ảnh số trong các hoạt động đo đạc, thu thập dữ liệu về đất đai.
7. Chuẩn đầu ra của học phần (kiến thức, kỹ năng, thái độ):
7.1. Kiến thức:
- Nhớ được những khái niệm cơ bản về bay chụp ảnh hàng không;
- Hiểu được các yếu tố hình học trên ảnh hàng không;
- Hiểu được quy trình nắn ảnh
- Vận dụng được kỹ thuật đo ảnh lập thể
- Nhớ được những kỹ thuật cơ bản của kỹ thuật xử lý ảnh số
- Vận dụng kiến thức để đo đạc bằng công nghệ ảnh số ở một khu vực cụ thể.
7.2. Kỹ năng và thái độ cá nhân, nghề nghiệp
- Phát triển kỹ năng tư duy logic, sáng tạo, khám phá tìm tòi;
- Trau dồi, phát triển năng lực đánh giá và tự đánh giá;
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- Rèn luyện tính kiên trì trong công việc;
- Rèn luyện khả năng tự phản biện;
7.3. Kỹ năng và thái độ xã hội
- Nhận thức được vai trò của ảnh hàng không trong thu thập dữ liệu không gian
về đất đai;
- Có ý thức nghiên cứu nghiêm túc, khách quan, tư duy logic trong việc khai
thác tư liệu ảnh hàng không trong quản lý đất đai;
- Có ý thức vận dụng các kiến thức đã được học cho việc giải quyết các nhiệm
vụ cụ thể;
- Có ý thức phát huy các nghiên cứu ứng dụng và tuyên truyền, phổ biến cho xã
hội hiểu được vai trò của ứng dụng trắc địa ảnh và công nghệ ảnh số trong giải
quyết các vấn đề về tài nguyên và môi trường.
7.4. Năng lực áp dụng kiến thức vào thực tiễn
- Có thể thực hiện công tác đo ảnh số phục vụ cho mục đích thu thập dữ liệu
không gian
- Có thể sử dụng các phần mềm đo vẽ ảnh số
8. Phương pháp kiểm tra đánh giá:
8.1. Kiểm tra đánh giá thường xuyên (Bài tập thực hành) (20%)
- Mục đích: Tạo kỹ năng vận dụng các kiến thức lý thuyết đã học để thành lập bản
đồ địa hình từ ảnh hàng không.
- Nội dung: Thực hiện các công đoạn thành lập bản đồ địa hình từ ảnh hàng không
bằng công nghệ ảnh số, bao gồm: nắn ảnh, xây dựng mô hình lập thể số, giải đoán
các đối tượng trên ảnh, đo vẽ lập thể, biên tập và trình bày bản đồ. Trình bày báo
cáo về kết quả thu được.
- Tiêu chí đánh giá:
+ Phân tích được vấn đề và định hướng giải quyết:

1đ

+ Có kỹ năng xử lý ảnh:

2đ

+ Có khả năng nhận biết các đối tượng trên ảnh:

2đ

+ Có kỹ năng đo vẽ lập thể:

2đ

+ Tư duy lập luận logic:

1đ
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+ Có khả năng trình bày rõ ràng, chính xác:

2đ

Tổng:

10 đ

8.2. Kiểm tra đánh giá định kỳ (kiểm tra giữa kỳ)

(20%)

- Mục đích: nhằm đánh giá mức độ đạt được mục tiêu của học phần ở một nửa giai
đoạn đầu, đồng thời duy trì nhịp độ học tập cho sinh viên.
- Nội dung: bài kiểm tra nhanh trong tuần thứ 7 gồm một số câu hỏi về các vấn đề
lý thuyết đã học.
- Tiêu chí đánh giá:
+ Khái quát được các kiến thức đã học:

5đ

+ Hiểu biết sâu về những kiến thức trọng tâm:

5đ

Tổng:

10 đ

8.3. Thi hết môn

(60%)

- Mục đích: Đánh giá tổng hợp kiến thức và tạo động lực học tập cho sinh viên.
- Nội dung: thi vấn đáp sau tuần thứ 15.
- Tiêu chí đánh giá:
+ Nắm vững và diễn giải được kiến thức lý thuyết:

5đ

+ Tư duy lập luận logic:

3đ

+ Trình bày rõ ràng, dễ hiểu:

2đ

Tổng:

10 đ

9. Giáo trình bắt buộc (tác giả, tên giáo trình, nhà xuất bản, năm xuất bản):
9.1. Tài liệu bắt buộc
-

Trương Anh Kiệt, Lê Văn Hường, Trần Đình Trí. Trắc địa ảnh. NXB Khoa
học Kỹ thuật, Hà Nội, 2005, 535 tr.

-

Trần Quốc Bình. Bài giảng Công nghệ ảnh số. Trường ĐHKHTN, Hà Nội,
2008

9.2. Tài liệu tham khảo
-

Trương Anh Kiệt (chủ biên). Trắc địa ảnh (8 tập). NXB Giao thông vận tải,
2000.
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-

Trần Trung Anh. Bài giảng đo ảnh số. Trường ĐH Mỏ - Địa chất, Hà Nội,
2008.

-

Asser M, Egels Y. Digital Photogrametry. Taylor & Francis, London
(2001).

-

Wolf P.R. Elements of Photogrammetry (with application in GIS). McGrawHill, 2000.

10. Tóm tắt nội dung học phần (mỗi học phần tóm tắt khoảng 120 từ):
Nội dung học phần gồm: những khái niệm cơ bản về bay chụp ảnh hàng
không; các yếu tố hình học trên ảnh hàng không; nhận biết được các đối tượng trên
ảnh theo các dấu hiệu giải đoán; quy trình nắn ảnh; kỹ thuật đo ảnh lập thể; kỹ
thuật cơ bản của xử lý ảnh số; các phương pháp giải đoán và điều vẽ; cách giải
đoán và điều vẽ các đối tượng tự nhiên kinh tế xã hội; giải đoán một khu vực cụ
thể;
11. Nội dung chi tiết của học phần (trình bày các chương, mục, tiểu mục…):
Chương 1 (6 giờ)
TỔNG QUAN VỀ TRẮC ĐỊA ẢNH
1.1 Các khái niệm của trắc địa ảnh
1.2 Lịch sử phát triển của trắc địa ảnh
1.3 Các thiết bị dùng trong trắc địa ảnh
1.4 Công tác bay chụp ảnh hàng không
Chương 2 (12 giờ)
CƠ SỞ TOÁN HỌC CỦA PHƯƠNG PHÁP ĐO ẢNH HÀNG KHÔNG
2.1 Khái niệm về ảnh đo và các yếu tố hình học cơ bản của ảnh đo
2.2 Các tính chất và định lý cơ bản của phép chiếu xuyên tâm
2.3 Các hệ tọa độ dùng trong trắc địa ảnh và mối quan hệ giữa chúng
2.4 Các nguyên tố định hướng của ảnh hàng không
2.5 Các biến dạng hình học trên ảnh hàng không
Chương 3 (12 giờ)
ẢNH SỐ VÀ VẤN ĐỀ XỬ LÝ ẢNH SỐ
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3.1. Khái niệm về ảnh số
3.2. Công tác quét ảnh
3.3. Biểu đồ thống kê độ xám của ảnh số và chất lượng ảnh
3.4. Cấu trúc hình tháp của ảnh số
3.5. Các kỹ thuật tái lấy mẫu trong xử lý ảnh
Chương 4 (15 giờ)
PHƯƠNG PHÁP ĐO ẢNH SỐ
4.1. Khái niệm về ảnh đo và các yếu tố hình học cơ bản của ảnh đo
4.2. Các tính chất và định lý cơ bản của phép chiếu xuyên tâm
4.3. Các hệ tọa độ dùng trong đo ảnh số và mối quan hệ giữa chúng
4.4. Định hướng ảnh
4.5. Điểm khống chế ảnh và công tác tăng dày khống chế
4.6. Mô hình lập thể số và các phương pháp xây dựng mô hình lập thể số
4.7. Đo ảnh lập thể
4.8. Kỹ thuật khớp ảnh tự động
4.9. Thành lập mô hình số độ cao và nắn ảnh trực giao
4.10. Quy trình công nghệ đo vẽ thành lập bản đồ bằng công nghệ ảnh số
4.11. Giới thiệu về một số hệ thống đo vẽ ảnh số

Hà Nội, ngày tháng
KT. HIỆU TRƯỞNG

KHOA QUẢN LÝ

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

HỌC PHẦN

năm 2015

NGƯỜI BIÊN SOẠN

PGS.TS. Trần Quốc Bình
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ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
45. GIẢI ĐOÁN VÀ ĐIỀU VẼ ẢNH
(Photo Interpretation)

1.

Mã học phần: GEO3305

2.

Số tín chỉ: 2

3.

Học phần tiên quyết: Trắc địa đại cương, GEO2318

4.

Ngôn ngữ giảng dạy: Tiếng Việt

5. Giảng viên (họ và tên, chức danh, học vị, đơn vị công tác):
- Nguyễn Thị Thanh Hải, GVC. ThS, Khoa Địa lý, ĐHKHTN-ĐHQGHN
- Lê Phương Thúy, ThS, Khoa Địa lý, ĐHKHTN-ĐHQGHN
6. Mục tiêu của học phần
Sinh viên nắm được các khái niệm cơ bản về bay chụp ảnh hàng không; nhận biết
được các đối tượng trên ảnh theo các dấu hiệu giải đoán; giải đoán được các đối
tượng trên ảnh và có khả năng vận dụng kiến thức lý thuyết để giải đoán tại một
khu vực cụ thể
7. Chuẩn đầu ra của học phần (kiến thức, kĩ năng, thái độ):
7.1. Kiến thức:
- Nhớ được những khái niệm cơ bản về bay chụp ảnh hàng không;
- Hiểu được các yếu tố hình học trên ảnh hàng không;
- Nhận biết được các đối tượng trên ảnh theo các dấu hiệu giải đoán;
- Hiểu được các phương pháp giải đoán và điều vẽ;
- Hiểu được cách giải đoán và điều vẽ các đối tượng tự nhiên kinh tế xã hội;
- Vận dụng kiến thức để giải đoán một khu vực cụ thể;
7.2. Kỹ năng và thái độ cá nhân, nghề nghiệp
- Phát triển kỹ năng tư duy logic, sáng tạo, khám phá tìm tòi;
- Trau dồi, phát triển năng lực đánh giá và tự đánh giá;
- Rèn luyện tính kiên trì trong công việc;
- Rèn luyện khả năng tự phản biện;
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7.3. Kỹ năng và thái độ xã hội
- Nhận thức được vai trò của ảnh hàng không trong thu thập dữ liệu không gian
về đất đai;
- Có ý thức nghiên cứu nghiêm túc, khách quan, tư duy logic trong việc khai
thác tư liệu ảnh hàng không trong quản lý đất đai;
- Có ý thức vận dụng các kiến thức đã được học cho việc giải quyết các nhiệm
vụ cụ thể;
- Có ý thức phát huy các nghiên cứu ứng dụng và tuyên truyền, phổ biến cho xã
hội hiểu được vai trò của ảnh hàng không và phương pháp giải đoán điều vẽ ảnh
trong giải quyết các vấn đề về tài nguyên và môi trường.
7.4. Năng lực áp dụng kiến thức vào thực tiễn
- Có khả năng đọc, hiểu và biết các dấu hiệu giải đoán và phương pháp giải
đoán;
- Có thể sử dụng kết quả giải đoán để làm một số bản đồ cụ thể
8. Phương pháp kiểm tra đánh giá:
8.1. Kiểm tra đánh giá thường xuyên (Bài tập thực hành) (20%)
- Mục đích: Tạo kỹ năng vận dụng các kiến thức lý thuyết đã học để giải đoán các
đối tượng từ ảnh hàng không.
- Nội dung: Thực hiện các công việc giải đoán các đối tượng trên ảnh, vẽ và trình
bày bản đồ trên nền ảnh. Trình bày báo cáo về kết quả thu được.
- Tiêu chí đánh giá:
+ Phân tích được vấn đề và định hướng giải quyết:

1đ

+ Có khả năng nhận biết các đối tượng trên ảnh:

4đ

+ Có kỹ năng vẽ các đối tượng trên ảnh

2đ

+ Tư duy lập luận logic:

1đ

+ Có khả năng trình bày rõ ràng, chính xác:

2đ

Tổng:

10 đ

8.2. Kiểm tra đánh giá định kỳ (kiểm tra giữa kỳ)

(20%)

- Mục đích: nhằm đánh giá mức độ đạt được mục tiêu của học phần ở một nửa giai
đoạn đầu, đồng thời duy trì nhịp độ học tập cho sinh viên.
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- Nội dung: bài kiểm tra nhanh trong tuần thứ 7 gồm một số câu hỏi về các vấn đề
lý thuyết đã học.
- Tiêu chí đánh giá:
+ Khái quát được các kiến thức đã học:

5đ

+ Hiểu biết sâu về những kiến thức trọng tâm:

5đ

Tổng:

10 đ

8.3. Thi hết môn

(60%)

- Mục đích: Đánh giá tổng hợp kiến thức và tạo động lực học tập cho sinh viên.
- Nội dung: thi vấn đáp sau tuần thứ 15.
- Tiêu chí đánh giá:
+ Nắm vững và diễn giải được kiến thức lý thuyết:

5đ

+ Tư duy lập luận logic:

3đ

+ Trình bày rõ ràng, dễ hiểu:

2đ

Tổng:

10 đ

9. Giáo trình bắt buộc (tác giả, tên giáo trình, nhà xuất bản, năm xuất bản):
9.1. Tài liệu bắt buộc
- Trương Anh Kiệt, Lê Văn Hường, Trần Đình Trí. Trắc địa ảnh. NXB Khoa
học Kỹ thuật, Hà Nội, 2005, 535 tr. Phần Ảnh hàng không.
- Hoàng Phương Nga, Phạm Vọng Thành. Đoán đọc điều vẽ ảnh. Giáo trình
trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Hà Nội, 1999.
- Nguyễn Thị Thanh Hải. Bài giảng Giải đoán và điều vẽ ảnh. Trường
ĐHKHTN, Hà Nội, 2013
9.2. Tài liệu tham khảo
- Phạm Vọng Thành. Trắc địa ảnh. Phần cơ sở chụp ảnh và chụp ảnh hàng
không. NXB Giao thông Vận tải, Hà Nội, 2000.
- Nguyễn Ngọc Thạch. Địa tin học. NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011.
- Kasser M, Egels Y. Digital Photogrametry. Taylor & Francis, London,
2001.
- Wolf P.R. Elements of Photogrammetry (with application in GIS). McGrawHill, 2000.
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10. Tóm tắt nội dung học phần (mỗi học phần tóm tắt khoảng 120 từ):
Nội dung học phần gồm: những khái niệm cơ bản về giải đoán và điều vẽ, về bay
chụp ảnh hàng không, đặc điểm ảnh hàng không; các yếu tố hình học trên ảnh hàng
không; nhận biết được các đối tượng trên ảnh theo các dấu hiệu giải đoán; các
phương pháp giải đoán và điều vẽ; cách giải đoán và điều vẽ các đối tượng tự nhiên
kinh tế xã hội: dân cư, giao thông, thủy văn, thực vật, đất, hình thái địa hình,...; giải
đoán một khu vực cụ thể.
11. Nội dung chi tiết học phần (trình bày các chương, mục, tiểu mục…):
Chương 1 (10 giờ)
NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG CỦA GIẢI ĐOÁN VÀ ĐIỀU VẼ ẢNH
1.1. Định nghĩa
1.2. Phương pháp viễn thám nghiên cứu môi trường xung quanh
1.3. Các dạng giải đoán điều vẽ ảnh
1.4. Phân loại các đối tượng nhận biết của ảnh
1.5. Cơ sở địa lý của giải đoán điều vẽ ảnh
1.6. Cơ sở sinh lý của giải đoán điều vẽ ảnh
1.7. Lựa chọn điều kiện tối ưu chụp ảnh
1.8. Các yếu tố chụp ảnh
Chương 2 (10 giờ)
ĐẶC ĐIỂM ẢNH HÀNG KHÔNG
2.1. Những đặc điểm chung
2.2. Một số khái niệm trên ảnh hàng không
2.3. Tính chất hình học ảnh hàng không
2.4. Quan sát lập thể
Chương 3 (05 giờ)
DẤU HIỆU GIẢI ĐOÁN ĐIỀU VẼ VÀ CÁC PHƯƠNG PHÁP GIẢI ĐOÁN
ĐIỀU VẼ
3.1. Dấu hiệu giải đoán điều vẽ trực tiếp
3.2. Dấu hiệu giải đoán điều vẽ gián tiếp
3.3. Dấu hiệu giải đoán điều vẽ tổng hợp
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3.4. Giải đoán điều vẽ ảnh ngoài trời
3.5. Giải đoán điều vẽ ảnh trong phòng
3.6. Giải đoán điều vẽ ảnh theo phương pháp kết hợp
Chương 4 (05 giờ)
GIẢI ĐOÁN ĐIỀU VẼ CÁC YẾU TỐ TỰ NHIÊN, KINH TẾ - XÃ HỘI CHO
BẢN ĐỒ TỶ LỆ LỚN
4.1. Giải đoán điều vẽ các vùng dân cư
4.2. Giải đoán điều vẽ mạng lưới giao thông
4.3. Giải đoán điều vẽ các đối tượng tự nhiên

Hà Nội, ngày tháng
KT. HIỆU TRƯỞNG

KHOA QUẢN LÝ

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

HỌC PHẦN

năm 2015

NGƯỜI BIÊN SOẠN

GVC. Nguyễn Thị Thanh Hải
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ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
46. THỰC TẬP CÔNG NGHỆ ẢNH SỐ VÀ GIẢI ĐOÁN ĐIỀU VẼ ẢNH
(Field practice on Digital Photogrammetry and Photo Interpretation)

1.

Mã học phần: GEO3275

2.

Số tín chỉ: 02

3.

Học phần tiên quyết: Trắc địa ảnh và Công nghệ ảnh số (GEO3304),
giải đoán điều vẽ ảnh (GEO3305)

4.

Ngôn ngữ giảng dạy: Tiếng Việt

5.

Giảng viên (họ và tên, chức danh, học vị, đơn vị công tác):
- GVC. ThS. Nguyễn Thị Thanh Hải, Khoa Địa lý, ĐHKHTN-ĐHQGHN
- ThS. Lê Phương Thuý, Khoa Địa lý, ĐHKHTN-ĐHQGHN

6. Mục tiêu học phần
Học phần trang bị cho sinh viên kiến thức về các bước trong quy trình xử lý, đo vẽ
ảnh số trên các trạm đo ảnh số thông dụng. Cách lựa chọn các điểm khống chế trên
ảnh và trên mặt đất. Xử lý số liệu đo đạc để định hướng cặp ảnh lập thể, tạo mô
hình số độ cao, bình sai khối ảnh và tạo ảnh trực giao. Cách nhận biết các đối tượng
trên ảnh theo các dấu hiệu giải đoán. Các phương pháp giải đoán và điều vẽ. Nội
dung biên tập hoàn chỉnh bản đồ
7. Chuẩn đầu ra của học phần (kiến thức, kỹ năng, thái độ):
7.1 Kiến thức:
- Giải thích được các bước trong quy trình xử lý, đo vẽ ảnh số trên các trạm đo
ảnh số thông dụng;
- Lựa chọn được các điểm khống chế trên ảnh và trên mặt đất;
- Xử lý số liệu đo đạc để định hướng cặp ảnh lập thể, tạo mô hình số độ cao,
bình sai khối ảnh và tạo ảnh trực giao;
- Phân biệt được tấm ảnh hàng không trước khi bình sai và ảnh trực giao sau khi
bình sai;
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- Nhận biết được các đối tượng trên ảnh theo các dấu hiệu giải đoán;
- Giải thích được các phương pháp giải đoán và điều vẽ;
- Biên tập 01 bản đồ hoàn chỉnh
7.2. Kỹ năng và thái độ cá nhân, nghề nghiệp
- Phát triển kỹ năng tư duy logic, sáng tạo, khám phá tìm tòi;
- Trau dồi, phát triển năng lực đánh giá và tự đánh giá;
- Rèn luyện tính kiên trì, cẩn thận trong công việc;
- Rèn luyện kỹ năng đo đạc trên ảnh và ngoài thực địa;
- Phát triển kỹ năng làm việc trên máy tính, sử dụng thành thạo các phần mềm
chuyên ngành như PhotoMOD, LPS, Microstation, Mapping Office.
7.3. Kỹ năng và thái độ xã hội
- Có ý thức về sử dụng các phương pháp hiện đại trong thu thập dữ liệu đất đai;
- Có ý thức về vấn đề đảm bảo việc giải đoán các yếu tố là đúng đắn và hợp lý;
- Có ý thức vận dụng các kiến thức đã được học cho việc giải quyết các nhiệm
vụ cụ thể;
7.4. Năng lực áp dụng kiến thức vào thực tiễn
- Có khả năng đọc, hiểu và biết cách khai thác những vấn đề/ thông tin/ tư liệu
liên quan đến phương pháp đo ảnh số và các dấu hiệu giải đoán ảnh hàng không;
- Có thể khai thác các phần mềm đo vẽ ảnh số và thành lập bản đồ;
- Có thể vận dụng những kiến thức về phương pháp đo ảnh số, giải đoán và điều
vẽ ảnh để thành lập một số bản đồ trong quản lý đất đai;
8. Phương pháp kiểm tra đánh giá:
8.1. Kiểm tra đánh giá thường xuyên

(20%)

- Mục đích: nhằm đánh giá ý thức của sinh viên trong quá trình thực tập bao gồm
trên lớp và ngoài thực địa.
- Hình thức: kiểm diện theo danh sách lớp; đặt câu hỏi trên lớp hay ngoài thực địa;
- Tiêu chí đánh giá:
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+ Đi học đầy đủ

6đ

+ Tích cực tham gia các hoạt động thực tập:

4đ

Tổng:

10 đ

8.2. Kiểm tra đánh giá định kỳ (Bài tập nhóm)

(20%)

- Mục đích: Đánh giá sản phẩm của các nhóm sinh viên theo mục tiêu của học phần
- Nội dung: Các nhóm nộp sản phẩm ảnh trực giao và báo cáo bình sai khối
- Tiêu chí đánh giá:
+ Có sản phẩm ảnh trực giao:

07 đ

+ Độ chính xác:

03 đ

Tổng:

10 đ

8.3. Thi hết môn (Báo cáo nghiệm thu cuối kỳ)

(60%)

- Mục đích: Đánh giá tổng hợp kiến thức của học phần và nghiệm thu sản phẩm là
bản đồ hiện trạng sử dụng đất cho một khu vực cụ thể.
- Nội dung: thuyết trình bằng powerpoint và trả lời câu hỏi theo nhóm. Báo cáo
cuối đợt thực tập.
- Tiêu chí đánh giá:
+ Phong cách báo cáo:

1đ

+ Trình bày báo cáo:

2đ

+ Trình bày sản phẩm:

2đ

+ Nội dung quyển báo cáo:

2đ

+ Trả lời câu hỏi:

3đ

Tổng:

10 đ

9. Giáo trình bắt buộc (tác giả, tên giáo trình, nhà xuất bản, năm xuất bản):
9.1. Tài liệu bắt buộc
- Hoàng Phương Nga, Phạm Vọng Thành. Đoán đọc điều vẽ ảnh. Giáo trình
trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Hà Nội, 1999.
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- Trần Quốc Bình. Bài giảng công nghệ ảnh số. Trường ĐHKHTN,
ĐHQGHN, 2008.
9.2. Tài liệu tham khảo
-

Trương Anh Kiệt, Lê Văn Hường, Trần Đình Trí. Trắc địa ảnh (phần về
công nghệ ảnh số). NXB Khoa học Kỹ thuật, Hà Nội, 2005, 535 tr.

-

Trương Anh Kiệt (chủ biên). Trắc địa ảnh (8 tập). NXB Giao thông vận tải,
Hà Nội, 2000.

-

Kasser M, Egels Y. Digital Photogrametry. Taylor & Francis, London,
2001.

-

Wolf P.R. Elements of Photogrammetry (with application in GIS). McGrawHill, 2000.

10. Tóm tắt nội dung học phần (mỗi học phần tóm tắt khoảng 120 từ):
Nội dung học phần gồm: quy trình xử lý, đo vẽ ảnh số trên các trạm đo ảnh số
thông dụng; lựa chọn các điểm khống chế trên ảnh và trên mặt đất; xử lý số liệu đo
đạc để định hướng cặp ảnh lập thể, tạo mô hình số độ cao, bình sai khối ảnh và tạo
ảnh trực giao; phân biệt tấm ảnh hàng không trước khi bình sai và ảnh trực giao sau
khi bình sai; nhận biết các đối tượng trên ảnh theo các dấu hiệu giải đoán; các
phương pháp giải đoán và điều vẽ; biên tập 01 bản đồ hoàn chỉnh.
11. Nội dung chi tiết học phần (trình bày các chương, mục, tiểu mục…):
1. Làm quen với máy GPS, các thao tác đo tĩnh, đo động xử lý sau
2. Thiết kế kỹ thuật
2.1. Thu thập tài liệu
2.2. Khảo sát khu đo
2.3. Thiết kế lưới khống chế đo vẽ
2.4. Vạch tuyến khảo sát
3. Xây dựng mẫu giải đoán ngoài thực địa
4. Đo vẽ ngoài thực địa
4.1. Đo lưới khống chế đo vẽ
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4.2. Đo vẽ chi tiết
5. Xử lý nội nghiệp
5.1. Giải đoán trong phòng
5.2. Bình sai lưới
5.3. Nắn ảnh và điều vẽ
6. Biên tập và trình bày nội dung hiện trạng sử dụng đất
7. Đo vẽ bổ sung ngoài thực địa
8. Biên tập và hoàn thiện bản đồ
9. Viết báo cáo
10. Nghiệm thu thực tập.
Hà Nội, ngày tháng
KT. HIỆU TRƯỞNG

KHOA QUẢN LÝ

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

HỌC PHẦN

năm 2015

NGƯỜI BIÊN SOẠN

GVC. Nguyễn Thị Thanh Hải
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ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
47. THỰC TẬP CƠ SỞ ĐỊA LÝ
(Physical Geography Fieldtrip)
1.

Mã học phần: GEO3226

2.

Số tín chỉ: 03

3.

Học phần tiên quyết:
- Địa lý học (GEO2317)
- Trắc địa đại cương (GEO2318)
- Bản đồ đại cương (GEO2060)

4.

Ngôn ngữ giảng dạy:Tiếng Việt

5.

Giảng viên (họ và tên, chức danh, học vị, đơn vị công tác):

1. Phạm Quang Tuấn, PGS.TS, Khoa Địa lý, Trường Đại học Khoa học Tự
nhiên, ĐHQGHN
2. Nguyễn Thị Hà Thành, TS, Khoa Địa lý, Trường Đại học Khoa học Tự
nhiên, ĐHQGHN
3. Nguyễn Hiệu, PGS.TS, Đại học Quốc gia Hà Nội
6.

Mục tiêu của học phần (kiến thức, kĩ năng, thái độ):

- Mục tiêu về kiến thức: Giúp sinh viên thực hiện khảo sát, thu thập số liệu
ngoài thực địa, vận dụng kiến thức đã học từ lý thuyết để đối chiếu, so sánh với
thực tế ngoài thiên nhiên, qua đó nắm được các quy luật và cơ chế của mối tác
động tương hỗ giữa các hợp phần của cảnh quan địa lý, các quy luật hình thành và
phân hóa các điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên.
- Mục tiêu về kỹ năng :Sinh viên tiếp cận với thiên nhiên, có khả năng thực
hành, tổ chức và tiến hành nghiên cứu ngoài thực địa, xác lập các tuyến, điểm khảo
sát để thu thập các tài liệu cho các nội dung nghiên cứu cụ thể trong đợt thực tập
nâng cao.
- Mục tiêu về thái độ: Làm tăng vốn hiểu biết về tự nhiên và xã hội, tăng
lòng yêu nghề nghiệp và đất nước.
7.

Chuẩn đầu ra của học phần (kiến thức, kĩ năng, thái độ):

7.1. Kiến thức
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 Hiểu và nhớ được mục tiêu, nội dung, nhiệm vụ của đợt thực tập cơ sở địa lý
 Nắm được các phương pháp sử dụng để khảo sát, nghiên cứu địa lý tự nhiên
 Nắm được các đặc điểm địa lý tự nhiên, kinh tế xã hội các khu vực nghiên
cứu
 Nắm được các tuyến và điểm khảo sát
 Hiểu và nhớ được phương pháp sử dụng để nghiên cứu đặc điểm thạch học vỏ phòng hóa
 Hiểu và nhớ được phương pháp sử dụng để nghiên cứu đặc điểm địa mạo
 Hiểu và nhớ được phương pháp sử dụng để nghiên cứu đặc điểm khí tượng,
khí hậu, thủy văn, hải văn
 Hiểu và nhớ được phương pháp sử dụng để nghiên cứu đặc điểm thổ nhưỡng
 Hiểu và nhớ được phương pháp sử dụng để nghiên cứu đặc điểm địa thực vật
 Nắm được phương pháp xây dựng lát cắt địa lý tự nhiên cho khu vực nghiên
cứu
 Nắm được cách thức tổng hợp tài liệu thực địa và viết báo cáo thực tập
7.2. Kỹ năng
 Phát triển kỹ năng cộng tác, làm việc nhóm;
 Phát triển kỹ năng tư duy sáng tạo, khám phá tìm tòi;
 Trau dồi, phát triển năng lực đánh giá và tự đánh giá;
 Rèn luyện tính kiên trì trong công việc;
 Rèn kỹ năng lập kế hoạch, tổ chức, quản lý, điều khiển, theo dõi kiểm tra
hoạt động, làm việc nhóm, lập mục tiêu, phân tích chương trình.
 Có khả năng đọc, hiểu và biết cách khai thác những vấn đề/ thông tin/ tư liệu
liên quan đến sự phát triển của một lãnh thổ cụ thể.
 Có thể vận dụng những kiến thức về địa lý học để giải quyết vấn đề về phát
triển kinh tế - xã hội
7.3. Thái độ
 Có ý thức nghiên cứu nghiêm túc, khách quan, tư duy logic.
 Có ý thức vận dụng các kiến thức đã được học cho thực tiễn nghiên cứu.
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8.

Phương pháp kiểm tra, đánh giá:
-

Ý thức kỷ luật trong quá trình thực tập: 20%
Viết và hoàn thiện nhật ký thực tập:
30%
Báo cáo kết quả thực tập theo nhóm: 50%
Tiêu chí đánh giá báo cáo tổng kết:


Nộp báo cáo đúng thời hạn quy định



Xác định vấn đề rõ ràng, hợp lý, khả thi

2đ



Phân tích logic, đi thẳng vào vấn đề, liên hệ thực tế

5đ



Ngôn ngữ chính xác, rõ ràng



Trích dẫn, sử dụng tài liệu tham khảo hợp lệ

1đ

1đ
1đ

Tổng:

10đ

9.
Giáo trình bắt buộc (tác giả, tên giáo trình, nhà xuất bản, năm xuất
bản):
9.1. Tài liệu tham khảo bắt buộc:
1. Bộ môn Địa lý tổng hợp, Trường ĐHTHHN (dịch). Thực tập Địa lý tự nhiên
ngoài trời, Hà Nội. 1985
2. Nguyễn Bá, Phan Kế Lộc (1973). Thực tập thiên nhiên thực vật học, Trường Đại
học Tổng hợp Hà Nội. Hà Nội.
3. Tổ thực tập đại cương (1970). Các phương pháp nghiên cứu thực vật. Trường
Đại học tổng hợp Hà Nội. Hà Nội.
9.2. Tài liệu tham khảo thêm:
4. Stephen D. Wratten (1986). Thực nghiệm sinh thái học. NXB Khoa học Kỹ
thuật. Hà Nội.
5. Vưsivkin (1985). Thành lập bản đồ địa thực vật. NXB Khoa học kỹ thuật. Hà
Nội.
10.

Tóm tắt nội dung học phần (mỗi học phần tóm tắt khoảng 120 từ):

Thực tập khảo sát địa chất, địa mạo, khí tượng, khí hậu, thủy văn, thổ
nhưỡng, thực vật. Lên kế hoạch khảo sát, thu thập số liệu, xây dựng tuyến khảo sát
(khảo sát sơ bộ, khảo sát chi tiết), tiến hành khảo sát, đo đạc và lấy mẫu phân tích,
viết báo cáo thực tập.
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11.

Nội dung chi tiết học phần (trình bày các chương, mục, tiểu mục…):

Lời mở đầu
- Giới thiệu chung về môn thực tập cơ sở địa lý
- Giới thiệu nội dung của giáo trình thực tập cơ sở địa lý (giới thiệu theo từng nội
dung của mỗi chương)
CHƯƠNG 1. TỔ CHỨC THỰC TẬP CƠ SỞ ĐỊA LÝ VÀ CÁC PHƯƠNG
PHÁP NGHIÊN CỨU
1.1.

Khái quát chung về đợt thực tập cơ sở địa lý

1.1.1. Mục tiêu, nội dung, nhiệm vụ
1.1.2. Địa điểm nghiên cứu và những vấn đề địa lý tự nhiên cần quan tâm
1.1.3. Đánh giá kết quả thực tập
1.2.

Tổ chức thực tập học phần Địa lý tự nhiên

1.2.1. Các bước trong tổ chức thực tập học phần Địa lý tự nhiên (trước, trong và
sau thực địa)
1.2.2. Các tài liệu, dụng cụ, tư trang cần chuẩn bị cho chuyến thực tập
1.2.3. Các yêu cầu đối với sinh viên trong quá trình thực tập
1.3.

Các phương pháp khảo sát, nghiên cứu

1.3.1. Phương pháp nghiên cứu trong phòng
1.3.2. Phương pháp khảo sát ngoài trời
1.3.2.1. Phương pháp ghi chép nhật kí
1.3.2.2. Nhóm các phương pháp nghiên cứu bản đồ, viễn thám
1.3.2.3. Nhóm các phương pháp nghiên cứu Thạch học, Vỏ phong hóa
1.3.2.4. Nhóm các phương pháp nghiên cứu Địa mạo
1.3.2.5. Nhóm các phương pháp nghiên cứu Thổ nhưỡng
1.3.2.6. Nhóm các phương pháp nghiên cứu Khí hậu – Thủy văn
1.3.2.7. Nhóm các phương pháp nghiên cứu địa Thực vật
CHƯƠNG 2. KHÁI QUÁT ĐẶC ĐIỂM ĐỊA LÝ TỰ NHIÊN, KTXH CÁC
KHU VỰC NGHIÊN CỨU
2.1.

Đặc điểm địa lý tự nhiên, kinh tế xã hội khu vực Ba Vì, Hà Nội
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2.1.1. Đặc điểm địa lý tự nhiên
2.1.1.1. Đặc điểm địa chất
2.1.1.2. Đặc điểm địa mạo
2.1.1.3. Đặc điểm khí hậu - thủy văn
2.1.1.4. Đặc điểm thổ nhưỡng
2.1.1.5. Đặc điểm thực vật
2.1.1.6. Đặc điểm tài nguyên thiên nhiên, môi trường và tai biến thiên nhiên
2.1.2. Đặc điểm kinh tế xã hội
2.1.2.1. Đặc điểm dân cư, dân tộc và lao động
2.1.2.2. Đặc điểm văn hóa xã hội
2.1.2.3. Đặc điểm kinh tế
2.2.

Đặc điểm địa lý tự nhiên, kinh tế xã hội khu vực Đồ Sơn, Hải Phòng

2.2.1. Đặc điểm địa lý tự nhiên
2.2.1.1. Đặc điểm địa chất
2.2.1.2. Đặc điểm địa mạo
2.2.1.3. Đặc điểm khí hậu
2.2.1.4. Đặc điểm Thủy - Hải văn
2.2.1.5. Đặc điểm thổ nhưỡng
2.2.1.6. Đặc điểm thực vật
2.2.1.7. Đặc điểm tài nguyên thiên nhiên, môi trường và tai biến thiên nhiên
2.2.2. Đặc điểm kinh tế xã hội
2.2.2.1. Đặc điểm dân cư, dân tộc và lao động
2.2.2.2. Đặc điểm văn hóa xã hội
2.2.2.3. Đặc điểm kinh tế
CHƯƠNG 3. HƯỚNG DẪN KHẢO SÁT THEO TUYẾN, ĐIỂM
3.1.

Các tuyến và điểm khảo sát

3.1.1. Các tuyến và điểm khảo sát tại khu vực Ba Vì
3.1.2. Các tuyến và điểm khảo sát tại khu vực Đồ Sơn
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3.1.3. Các tuyến và điểm khảo sát tại khu vực Cát Bà
3.1.4. Các tuyến và điểm khảo sát tự chọn/ mở rộng tại các khu vực nghiên cứu
3.2.

Các nội dung và yêu cầu thực hiện trên các tuyến và tại các điểm khảo
sát

3.2.1. Thực tập nghiên cứu đặc điểm thạch học - vỏ phong hóa
3.2.1.1. Nghiên cứu thạch học
 Xác định đặc điểm thạch học, cấu trúc, địa tầng
 Các trầm tích Đệ Tứ: Xác định sự có mặt của trầm tích Đệ Tứ trên các vị trí
địa mạo khác nhau; Nghiên cứu đặc điểm trầm tích theo mặt cắt đứng;
Nghiên cứu các di tích sinh vật có trong mặt cắt
3.2.1.2. Vỏ phong hóa
 Tính phân đới theo mặt cắt đứng của vỏ phong hóa
 Đặc điểm vỏ phong hóa trên các đá gốc khác nhau
3.2.2. Thực tập nghiên cứu địa mạo
3.2.2.1. Xác định, quan sát các kiểu địa hình theo nguồn gốc phát sinh
 Địa hình bóc mòn
 Địa hình dòng chảy
 Địa hình Karst
 Địa hình bờ biển
3.2.2.2. Xác định, quan sát các quá trình địa mạo
 Các quá trình thành tạo địa hình
 Các quá trình phá hủy địa hình
 Các quá trình vận chuyển vật liệu
3.2.3. Thực tập khí tượng, khí hậu, thủy văn, hải văn
3.2.3.1. Khảo sát điều kiện khí hậu
a) Đo đạc các thong số
 Độ ẩm
 Tốc độ gió
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b) Tìm hiểu qui trình làm việc, phương pháp thu thập và xử lý số liệu tại
trạm khí tượng
 Cơ cấu các đài trạm, nhiệm vụ, nội dung quan trắc, thu thập số liệu
 Nghiên cứu đặc điểm khí hậu thủy văn của địa phương
 Làm quen với các dụng cụ đo đạc quan trắc và sử dụng chúng
 Thực hành đo đạc trên các dụng cụ quan trắc tại trạm
 Chỉnh lý, hiệu chỉnh các số liệu thu thập
 Tham khảo các tài liệu đã có của khu vực
3.2.3.2. Khảo sát mạng lưới sông suối các khu vực nghiên cứu
 Đo đạc mật độ dòng chảy mặt
 Đo trắc diện ngang và dọc của sông suối
 Nghiên cứu dòng chảy ngầm
 Nghiên cứu thủy văn hồ, đầm
3.2.3.3. Nghiên cứu điều kiện hải văn khu vực ven biển và đảo
 Chế độ thủy triều
 Chế độ sóng, dòng biển, các hiện tượng khác
 Tham khảo các tài liệu thủy văn, hải văn của khu vực
3.2.4. Thực tập nghiên cứu thổ nhưỡng
3.2.4.1. Nghiên cứu mô tả phẫu diện đất
 Phân biệt các tầng phát sinh trong toàn phẫu diện,
 Xác định các đặc điểm trong các tầng đất như: màu sắc, độ ẩm, thành phần
cơ giới, cấu tượng độ chặt, độ pH, đá lẫn, các chất mới hình thành
 Vạch ranh giới các loại đất và đánh dấu các vị trí phẫu diện trên bản đồ
3.2.4.2. Xác định và đánh giá khả năng sử dụng của loại đất nghiên cứu
 Xác định tên loại đất
 Khả năng sử dụng của loại đất
3.2.5. Thực tập nghiên cứu địa thực vật
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 Tìm đặt các ô tiêu chuẩn đảm bảo kích thước và mật độ các ô đảm bảo yêu
cầu cần thiết
 Nghiên cứu mô tả tiêu chuẩn


Dựa vào đặc điểm hình thái, cấu trúc tiến hành xác định các đơn vị phân
loại: Xác định tổ thành loài cây, số lượng cá thể của từng loài, sự phân
tầng, chiều cao, đường kính của cây, tính sinh khối, trữ lượng gỗ, các đặc
trưng của hình thái lá, hoa, quả, hạt, trạng mùa.



Xác định sự phân tầng, hình chiếu tán lá, độ phủ loài, tầng, quần thể.



Vẽ phẫu đồ cấu trúc đứng, hình chiếu tán lá.



Lấy tiêu bản và ghi chép những đặc điểm ô tiêu chuẩn



Xác định mối quan hệ giữa quần thể với môi trường.



Đánh giá mức độ tác động của con người tới quần thể thực vật, quá trình
diễn thế.

3.2.6. Xây dựng lát cắt địa lý tự nhiên cho các khu vực nghiên cứu
CHƯƠNG 4. HƯỚNG DẪN TỔNG KẾT VÀ VIẾT BÁO CÁO THỰC TẬP
4.1.

Hướng dẫn tổng kết tài liệu khảo sát thực địa

4.2.

Hướng dẫn viết báo cáo thực tập

Hà Nội, ngày tháng
KT. HIỆU TRƯỞNG

KHOA QUẢN LÝ

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

HỌC PHẦN

năm 2015

NGƯỜI BIÊN SOẠN

PGS.TS. Phạm Quang Tuấn

536

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
48. THỰC TẬP CHUYÊN NGÀNH
(Specialized practice)

1. Mã học phần: GEO4073
2. Số tín chỉ: 02
3. Học phần tiên quyết: Cơ sở và lịch sử quản lý đất đai (GEO3262); Pháp luật
đất đai (GEO3263); Đánh giá đất và quy hoạch sử dụng đất (GEO3265);
Đăng ký đất đai và hồ sơ địa chính (GEO3215).
4. Ngôn ngữ giảng dạy: Tiếng việt
5. Giảng viên (họ và tên, chức danh, học vị, đơn vị công tác):
- Trần Văn Tuấn, PGS.TS, Khoa Địa lý, ĐHKHTN-ĐHQGHN
- Phạm Thị Phin, TS, Khoa Địa lý, ĐHKHTN-ĐHQGHN
- Mẫn Quang Huy, TS, Khoa Địa lý, ĐHKHTN-ĐHQGHN
6. Mục tiêu của học phần
Học phần trang bị kiến thức tổng quát về việc thực hiện quản lý Nhà nước về đất
đai tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ở địa phương. Vận dụng kiến thức lý
thuyết đã học về đăng ký đất đai, hồ sơ địa chính để đánh giá việc thực hiện đăng
ký đất đai, lập và chỉnh lý các loại tài liệu trong hồ sơ địa chính tại cơ quan Nhà
nước có thẩm quyền ở địa phương. Đánh giá việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả
theo cơ chế “một cửa” trong quản lý và sử dụng đất tại UBND cấp xã và cấp huyện
tại địa phương. Hướng dẫn điều tra thực địa để cập nhật biến động và xây dựng bản
đồ hiện trạng sử dụng đất; đánh giá biến động sử dụng đất tại một địa bàn cụ thể.
Vận dụng kiến thức lý thuyết đã học để xây dựng phương án quy hoạch sử dụng đất
tại một địa bàn cụ thể.
7. Chuẩn đầu ra của học phần (kiến thức, kĩ năng, thái độ):
7.1. Kiến thức
 Nắm được kiến thức tổng quát về việc thực hiện quản lý Nhà nước về đất
đai tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ở địa phương.
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 Biết vận dụng kiến thức lý thuyết đã học về đăng ký đất đai, hồ sơ địa
chính để đánh giá việc thực hiện đăng ký đất đai, lập và chỉnh lý các loại
tài liệu trong hồ sơ địa chính tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ở địa
phương.
 Biết tìm hiểu, đánh giá việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả theo cơ chế
“một cửa” trong quản lý và sử dụng đất tại UBND cấp xã và cấp huyện
tại địa phương
 Biết điều tra thực địa để cập nhật biến động và xây dựng bản đồ hiện
trạng sử dụng đất; đánh giá biến động sử dụng đất tại một địa bàn cụ thể.
 Biết vận dụng kiến thức lý thuyết đã học để xây dựng phương án quy
hoạch sử dụng đất tại một địa bàn cụ thể.
7.2. Kỹ năng và thái độ cá nhân, nghề nghiệp
 Phát triển kỹ năng tư duy sáng tạo, khám phá tìm tòi;
 Phát triển kỹ năng cộng tác, làm việc nhóm;
 Rèn kỹ năng thuyết trình trước công chúng;
 Rèn luyện tính kiên trì trong công việc;
7.3. Kỹ năng và thái độ xã hội
 Có ý thức nghiên cứu nghiêm túc, khách quan, tư duy logic và sáng tạo
trong quản lý đất đai tại các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 Có ý thức tuyên truyền, phổ biến cho xã hội hiểu được tầm quan trọng
của quản lý nhà nước về đất đai nói chung; đăng ký đất đai, lập và chỉnh
lý các loại tài liệu trong hồ sơ địa chính; cải cách thủ tục hành chính theo
cơ chế “một cửa” trong quản lý và sử dụng đất; chỉnh lý biến động sử
dụng đất và xây dựng phương án quy hoạch sử dụng đất nói riêng. Vì
vậy, cần có biện pháp nâng cao hiệu quả của công tác này.
7.4. Năng lực áp dụng kiến thức vào thực tiễn
Biết vận dụng các kiến thức lý thuyết về quản lý nhà nước về đất đai đã học,
để đánh giá việc thực hiện tại các cơ quan nhà nước có thẩm quyền ở địa
phương. Đề xuất được các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về
đất đai cho địa phương.
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8. Phương pháp kiểm tra đánh giá:
8.1. Kiểm tra kiến thức nền
- Để thực tập chuyên ngành có hiệu quả, sinh viên cần các kiến thức nền sau:
+ Kiến thức cơ bản về hệ thống chính sách pháp luật đất đai nói chung.
+ Kiến thức về đăng ký đất đai.
+ Kiến thức về bản đồ hiện trạng sử dụng đất.
+ Kiến thức về quy hoạch sử dụng đất.
- Mục đích kiểm tra: Đánh giá và phân loại kiến thức cơ sở của sinh viên so
với yêu cầu của chuyến thực tập. Trên cơ sở đánh giá và phân loại kiến thức
nền của sinh viên để có được kế hoạch và phương pháp hướng dẫn thực tập
phù hợp.
- Hình thức kiểm tra: Vấn đáp hoặc viết tiểu luận.
8.2. Đánh giá kết quả của chuyến thực tập
8.2.1. Bài tập nhóm
 Hình thức: Viết tiểu luận và thuyết trình
 Nội dung
-

Bài tập 1: Khái quát việc thực hiện quản lý Nhà nước về đất đai nói
chung tại địa phương

-

Bài tập 2: Đánh giá việc thực hiện đăng ký đất đai lần đầu, thiết lập các
loại sổ sách trong hồ sơ địa chính

-

Bài tập 3: Đánh giá việc thực hiện đăng ký biến động đất đai, chỉnh lý
các loại tài liệu trong hồ sơ địa chính ở địa phương

-

Bài tập 4: Xây dựng bản đồ hiện trạng và đánh giá biến động sử dụng đất
trong một giai đoạn tại một địa bàn cụ thể.

-

Bài tập 5: Xây dựng phương án quy hoạch sử dụng đất tại một địa bàn cụ
thể.

 Tiêu chí đánh giá:
-

Bài tập có tính sáng tạo, phong phú
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(2 điểm)

-

Phân tích logic, biết vận dụng lý thuyết đã học để đánh giá việc thực hiện
và đề xuất biện pháp nâng cao hiệu quả của nội dung cần đánh giá (quản
lý nhà nước về đất đai, đăng ký đất đai…); hoặc xây dựng phương án quy
hoạch…)

(6 điểm)

-

Ngôn ngữ chính xác, rõ ràng

(1 điểm)

-

Trích dẫn, sử dụng tài liệu tham khảo hợp lệ

(1 điểm)

Tổng:

(10 điểm)

8.2.2. Viết báo cáo
- Cuối đợt thực tập, sinh viên cần viết báo cáo tổng kết cho đợt thực tập.
- Tiêu chí đánh giá tương tự như bài tập
9.1. Tài liệu bắt buộc
-

Đặng Hùng Võ, Nguyễn Đức Khả. Cơ sở địa chính. NXB Đại học Quốc gia
Hà Nội, 2007.

-

Nguyễn Đức Khả, 2010. Pháp luật đất đai. Tập bài giảng - Trường Đại học
Khoa học Tự nhiên - ĐHQGHN.

9.2. Tài liệu tham khảo
-

Trần Văn Tuấn, 2010. Đánh giá đất và quy hoạch sử dụng đất. Tập bài giảng
- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐHQGHN.

-

Phạm Quang Tuấn, 2013. Đánh giá hiện trạng và biến động sử dụng đất.
Tập bài giảng - Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐHQGHN.

-

Phạm Thị Phin, 2014. Đăng ký đất đai và hồ sơ địa chính - Tập bài giảng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐHQGHN.

10. Tóm tắt nội dung học phần (mỗi học phần tóm tắt khoảng 120 từ):
Đợt thực tập cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản việc thực hiện các nội
dung quản lý nhà nước về đất đai nói chung ở địa phương. Thực hiện đăng ký đất
đai, lập và chỉnh lý các loại tài liệu trong hồ sơ địa chính tại cấp huyện và cấp xã.
Việc giải quyết các thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại địa phương. Cập
nhật biến động, xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất, đánh giá biến động sử
dụng đất tại một địa bàn cụ thể.
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11. Nội dung chi tiết học phần (trình bày các chương, mục, tiểu mục…):
Phần 1. Khái quát tình hình thực hiện quản lý nhà nước về đất đai tại địa
phương
1.1. Tình hình thực hiện các văn bản pháp luật đất đai
1.1.1. Tình hình thực hiện các văn bản pháp luật của các cơ quan Trung ương
1.1.2. Tình hình thực hiện các văn bản pháp luật của địa phương
1.2. Công tác giao đất, cho thuê đất, đấu giá quyền sử dụng đất
1.2.1. Công tác giao đất
- Giao đất có thu tiền sử dụng đất
- Giao đất không thu tiền sử dụng đất
1.2.2. Công tác cho thuê đất
- Thuê đất trả tiền một lần
- Thuê đất trả tiền hàng năm
1.2.3. Công tác đấu giá quyền sử dụng đất
1.3. Công tác thu hồi đất, Giải phóng mặt bằng để thực hiện các Dự án
1.3.1. Phương án bồi thường thiệt hại về đất
1.3.2. Phương án đền bù thiệt hại về tài sản
1.3.3. Phương án hỗ trợ di chuyển, chuyển đổi nghề nghiệp và đào tạo nghề
1.4. Tình hình lập Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của địa phương
1.1.4.1. Kết quả lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất
1.1.4.2. Kết quả rà soát diện tích đất được giao, được thuê, được chuyển mục
đích nhưng chưa thực hiện trong kỳ quy hoạch
1.5. Việc phối hợp với các cơ quan cấp trên trong xác định Bảng giá đất và
quản lý thị trường quyền sử dụng đất tại địa phương.
- Vai trò và trách nhiệm của Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND cấp
huyện trong việc phối hợp với Sở Tài chính, Sở TNMT và UBND cấp tỉnh trong
việc xác định bảng giá đất hàng năm.
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- Những biện pháp của địa phương nhằm quản lý thị trường quyền sử dụng đất.
1.6. Tình hình giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai tại địa
phương
1.6.1. Các dạng tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai
1.6.2. Phương thức giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai tại UBND
cấp huyện và hòa giải tại UBND các xã.
Phần 2. Tìm hiểu về Đăng ký đất đai, hệ thống hồ sơ địa chính, thủ tục hành
chính và dịch vụ cung cấp thông tin về đất đai
2.1. Tình hình kê khai đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,
quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (GCN)
2.2. Tiến độ và kết quả cấp GCN lần đầu
2.3. Hiện trạng hệ thống hồ sơ địa chính
Các loại sổ sách trong hồ sơ địa chính và bản đồ địa chính
2.4. Tình hình Đăng ký biến động quyền sử dụng đất
2.4.1. Kết quả đăng ký các dạng biến động quyền sử dụng đất
2.4.2. Tình hình cập nhật biến động vào các loại tài liệu trong hồ sơ địa chính
Phần 3. Các thủ tục hành chính về đất đai thông qua cơ chế “ Một cửa” liên
thông tại địa phương
3.1. Quy trình và nội dung thực hiện
3.2. Đánh giá kết quả thực tế giải quyết các thủ tục hành chính theo cơ chế
một cửa tại địa phương
Phần 4: Điều tra, khảo sát thực địa, chỉnh lý biến động, xây dựng bản đồ hiện
trạng sử dụng đất, đánh giá biến động sử dụng đất tại một địa bàn cụ thể
4.1. Điều tra, khảo sát thực địa: Sinh viên được chia thành các nhóm, mỗi
nhóm phụ trách một địa bàn. Từ ảnh hàng không, ảnh vệ tinh, bản đồ hiện
trạng đã lập ở kỳ trước, máy GPS cầm tay; sinh viên ra thực địa để chỉnh lý
biến động lên bản đồ.
4.2. Xử lý dữ liệu trong phòng và xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất ở
thời điểm hiện tại
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4.3. Đánh giá biến động sử dụng đất từ thời điểm có bản đồ hiện trạng cũ đến
thời điểm hiện tại
Phần 5: Xây dựng phương án quy hoạch sử dụng đất tại một địa bàn cụ thể
5.1 Điều tra, phân tích, tổng hợp về điều kiện tự nhiên,kinh tế - xã hội, hiện
trạng sử dụng đất và tiềm năng đất đai
5.2 Xác định nhu cầu sử dụng đất cho các mục đích trong thời kỳ quy hoạch
5.3 Xây dựng phương án quy hoạch sử dụng đất
Hà Nội, ngày tháng
KT. HIỆU TRƯỞNG

KHOA QUẢN LÝ

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

HỌC PHẦN

năm 2015

NGƯỜI BIÊN SOẠN

PGS.TS. Trần Văn Tuấn
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ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
50. GIS ỨNG DỤNG
(Applied GIS)

1. Mã học phần: GEO3276
2. Số tín chỉ: 3
3. Học phần tiên quyết: Cơ sở viễn thám (GEO2091), Cơ sở và lịch sử quản lý đất
đai (GEO3262)
4. Ngôn ngữ giảng dạy: Tiếng Việt
5. Giảng viên (họ và tên, chức danh, học vị, đơn vị công tác):
- Trần Quốc Bình, PGS.TS, ĐHKHTN-ĐHQGHN
- Lê Phương Thúy, ThS, Khoa Địa lý, ĐHKHTN-ĐHQGHN
- Nguyễn Xuân Linh, CN. HVCH, Khoa Địa lý, ĐHKHTN-ĐHQGHN
6. Mục tiêu của học phần
Học phần trang bị kiến thức về những vấn đề cơ bản của quản lý đất đai; vai trò của
đánh giá định lượng trong quản lý và sử dụng tài nguyên đất đai. Các chức năng
phân tích không gian của GIS; ứng dụng của GIS trong phân tích địa hình; các chức
năng của GIS trong chuẩn hóa dữ liệu; các chức năng của GIS trong đánh giá biến
động; tự động hóa các quy trình phân tích không gian bằng GIS; những nguyên lý
cơ bản của lập trình phân tích không gian bằng GIS
7. Chuẩn đầu ra của học phần (kiến thức, kỹ năng, thái độ):
7.1. Kiến thức:
 Nhớ được những vấn đề cơ bản của quản lý đất đai;
 Hiểu được vai trò của đánh giá định lượng trong quản lý và sử dụng tài
nguyên đất đai;
 Hiểu được các chức năng phân tích không gian của GIS;
 Hiểu được ứng dụng của GIS trong phân tích địa hình;
 Vận dụng được các chức năng của GIS trong chuẩn hóa dữ liệu;
 Vận dụng được các chức năng của GIS trong đánh giá biến động;
 Hiểu được khả năng tự động hóa các quy trình phân tích không gian bằng GIS
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 Nhớ được những nguyên lý cơ bản của lập trình phân tích không gian bằng
GIS
7.2. Kỹ năng và thái độ cá nhân, nghề nghiệp
 Phát triển kỹ năng tư duy logic, sáng tạo, khám phá tìm tòi;
 Trau dồi, phát triển năng lực đánh giá và tự đánh giá;
 Rèn luyện tính kiên trì trong công việc;
 Rèn luyện khả năng tự phản biện.
 Phát triển kỹ năng làm việc trên máy tính.
7.3. Kỹ năng và thái độ xã hội
 Nhận thức rõ vai trò của GIS trong quản lý và sử dụng tài nguyên đất đai;
 Có ý thức phát huy các nghiên cứu ứng dụng và tuyên truyền, phổ biến cho xã
hội hiểu được vai trò của ứng dụng công nghệ GIS trong giải quyết các vấn đề
về quản lý và sử dụng hợp lý tài nguyên đất đai.
 Có kỹ năng sử dụng các chức năng phân tích không gian của GIS để giải
quyết các bài toán ứng dụng của quản lý đất đai.
7.4. Năng lực áp dụng kiến thức vào thực tiễn
 Có khả năng đọc, hiểu và biết cách khai thác những vấn đề/ thông tin/ tư liệu
liên quan đến các ứng dụng của GIS trong quản lý và sử dụng tài nguyên đất
đai;
 Có thể sử dụng các phần mềm GIS;
 Có thể vận dụng những kiến thức về GIS để giải quyết các bài toán thực tiễn
nhằm đảm bảo quản lý chặt chẽ và sử dụng hợp lý tài nguyên đất đai.
8. Phương pháp kiểm tra đánh giá:
8.1. Kiểm tra đánh giá thường xuyên (Bài tập nhóm)

(20%)

- Mục đích: Tạo kỹ năng vận dụng các kiến thức lý thuyết đã học để giải quyết
trọn vẹn một vấn đề về ứng dụng GIS trong quản lý và sử dụng tài nguyên đất. Rèn
luyện cho học viên tính chăm chỉ, cần cù và kỹ năng làm việc nhóm.
- Nội dung: Sử dụng GIS để giải quyết một vấn đề cụ thể của công tác quản lý
đất đai. Sinh viên làm việc theo nhóm và báo cáo kết quả dưới dạng thuyết trình
trong tuần thứ 11.
- Tiêu chí đánh giá:
+ Phân tích được vấn đề và định hướng giải quyết:
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3đ

+ Có khả năng vận dụng lý thuyết vào thực tiễn:

2đ

+ Tư duy lập luận logic:

2đ

+ Có kỹ năng sử dụng phần mềm GIS:

2đ

+ Có khả năng trình bày rõ ràng, chính xác:

1đ

Tổng:

10 đ

8.2. Kiểm tra đánh giá định kỳ (kiểm tra giữa kỳ)

(20%)

- Mục đích: nhằm đánh giá mức độ đạt được mục tiêu của học phần ở một nửa
giai đoạn đầu, đồng thời duy trì nhịp độ học tập cho sinh viên.
- Nội dung: bài kiểm tra nhanh trong tuần thứ 7 gồm:
+ 1 bài tập nhỏ về ứng dụng GIS;
+ 1 câu trắc nghiệm (gồm 6-8 câu hỏi nhỏ) về các vấn đề lý thuyết đã học.
- Tiêu chí đánh giá:
+ Khái quát được các kiến thức đã học

3đ

+ Có hiểu biết sâu đối với những khối kiến thức trọng tâm

4đ

+ Có ý tưởng và giải pháp công nghệ tốt

2đ

+ Có khả năng trình bày rõ ràng, chính xác

1đ

Tổng:

10 đ

8.3. Thi hết môn

(60%)

- Mục đích: Đánh giá tổng hợp kiến thức và tạo động lực học tập cho sinh viên.
- Nội dung: thi vấn đáp sau tuần thứ 15.
- Tiêu chí đánh giá:
+ Nắm vững và diễn giải được kiến thức lý thuyết:

4đ

+ Vận dụng được kiến thức lý thuyết trong một vấn đề cụ thể:

2đ

+ Tư duy lập luận logic:

2đ

+ Trình bày rõ ràng, dễ hiểu:

2đ

Tổng:

10 đ

9. Giáo trình bắt buộc (tác giả, tên giáo trình, nhà xuất bản, năm xuất bản):
9.1. Tài liệu bắt buộc
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-

Trần Quốc Bình. Bài giảng GIS ứng dụng. Trường ĐHKHTN, ĐHQGHN,
Hà Nội, 2009.

-

Trần Quốc Bình. Bài giảng ArcGIS 9.3. Trường ĐHKHTN, ĐHQGHN, Hà
Nội, 2008.

9.2. Tài liệu tham khảo
-

P. Wyatt and M. Ralphs. GIS in land and property management. Spon Press,
2003.

-

Shashi Shekar and Hui Xiong (Eds.). Encyclopedia of GIS. Springer, 2008.

-

Tran Quoc Binh, Nguyen Cao Huan, Tran Anh Tuan. Municipal landfill site
selection using geographic information system and analytic hierarchy
process (case study in Tu Son District, Bac Ninh Province, Vietnam). The 8th
General Seminar of the Core University Program "Environmental Science
and Technology for the Earth". Osaka, Japan, 26-28 November 2008, pp.
136-152

-

Trần Quốc Bình, Lê Phương Thúy, Đỗ Thị Minh Tâm. Ứng dụng GIS trong
thành lập bản đồ vùng giá trị đất đai. Tuyển tập báo cáo Hội nghị khoa học
Địa lý toàn quốc lần thứ 3, Hà Nội, 16/12/2008, tr. 1059-1068.

10. Tóm tắt nội dung học phần (mỗi học phần tóm tắt khoảng 120 từ):
Nội dung học phần gồm: những vấn đề cơ bản của quản lý đất đai; vai trò của đánh
giá định lượng trong quản lý và sử dụng tài nguyên đất đai; các chức năng phân
tích không gian của GIS; ứng dụng của GIS trong phân tích địa hình; các chức năng
của GIS trong chuẩn hóa dữ liệu; các chức năng của GIS trong đánh giá biến động;
tự động hóa các quy trình phân tích không gian bằng GIS; những nguyên lý cơ bản
của lập trình phân tích không gian bằng GIS.
11. Nội dung chi tiết học phần (trình bày các chương, mục, tiểu mục…):
Chương 1 (05 giờ)
TỔNG QUAN VỀ GIS VÀ ỨNG DỤNG GIS TRONG QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI
1.1 Khái niệm về GIS
1.2 Các thành phần của hệ thống GIS
1.3 Các phần mềm GIS
1.4. Cơ sở dữ liệu GIS
1.5. Tổng quan về tình hình ứng dụng GIS trong quản lý đất đai
Chương 2 (15 giờ)
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KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ PHẦN MỀM ARCGIS
2.1. Khái quát về hệ thống phần mềm ArcGIS
2.2. Các công cụ đồ họa và các công cụ hiển thị của ArcGIS
2.3. Các chức năng truy vấn dữ liệu trong ArcGIS
2.4. Các chức năng phân tích không gian của ArcGIS
Chương 3 (15 giờ)
MỘT SỐ BÀI TOÁN ỨNG DỤNG CỦA GIS TRONG QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI
3.1. Chuẩn hóa dữ liệu không gian
3.2. Tính diện tích thực của thửa đất
3.3. Đánh giá biến động sử dụng đất
3.4. Thành lập bản đồ vùng giá trị đất đai
3.5. Lựa chọn địa điểm bố trí công trình quy hoạch sử dụng đất
Chương 4 (10 giờ)
THỰC HÀNH ỨNG DỤNG CỦA GIS TRONG QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI
Các nhóm sinh viên được giao nhiệm vụ giải quyết trọn vẹn một trong những vấn
đề sau đây:
1. Chuẩn hóa dữ liệu không gian phục vụ quy hoạch sử dụng đất cho một xã
2. Tính toán số liệu đầu ra của 1 phương án quy hoạch sử dụng đất
3. Đánh giá biến động sử dụng đất cho 1 xã
4. Thành lập bản đồ vùng giá trị đất đai cho 1 phường.
Kết quả thực hành được báo cáo trong buổi seminar.
Hà Nội, ngày tháng
KT. HIỆU TRƯỞNG

KHOA QUẢN LÝ

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

HỌC PHẦN

năm 2015

NGƯỜI BIÊN SOẠN

PGS.TS. Trần Quốc Bình
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ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
51. BẢN ĐỒ CHUYÊN ĐỀ TRONG QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI
(Thematic maps in Land Administration)

1.

Mã học phần: GEO3277

2.

Số tín chỉ: 02

3.
Học phần tiên quyết: Trắc địa đại cương (GEO2318), Bản đồ đại cương
(GEO2060); Đánh giá đất và quy hoạch sử dụng đất đai (GEO3265)
4.

Ngôn ngữ giảng dạy: Tiếng Việt

5.

Giảng viên (họ và tên, chức danh, học vị, đơn vị công tác):
- GVC, ThS. Nguyễn Thị Thanh Hải, Khoa Địa lý, ĐHKHTN-ĐHQGHN
- ThS. Lê Phương Thuý, Khoa Địa lý, ĐHKHTN-ĐHQGHN

6. Mục tiêu học phần
Học phần trang bị kiến thức về vai trò của bản đồ trong công tác quản lý đất đai.
Quá trình xây dựng bản đồ trong công tác quản lý đất đai ở Việt Nam và trên thế
giới. Khái niệm một số bản đồ phục vụ công tác quản lý đất đai. Phương pháp
thành lập một số bản đồ và sử dụng bản đồ trong quản lý đất đai.
7. Chuẩn đầu ra của học phần (kiến thức, kỹ năng, thái độ):
7.1. Kiến thức:
- Hiểu được vai trò của bản đồ trong công tác quản lý đất đai;
- Hiểu về quá trình xây dựng bản đồ trong công tác quản lý đất đai ở Việt Nam
và trên thế giới;
- Hiểu được khái niệm một số bản đồ phục vụ công tác quản lý đất đai;
- Hiểu được phương pháp thành lập một số bản đồ và sử dụng bản đồ trong quản
lý đất đai;
- Vận dụng các kiến thức của học phần để thành lập một số bản đồ cụ thể;
7.2. Kỹ năng và thái độ cá nhân, nghề nghiệp
- Phát triển kỹ năng tư duy logic, sáng tạo, khám phá tìm tòi;
- Trau dồi, phát triển năng lực đánh giá và tự đánh giá;
- Rèn luyện tính kiên trì trong công việc;
- Rèn luyện khả năng tự phản biện;
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- Phát triển kỹ năng làm việc trên máy tính;
7.3. Kỹ năng và thái độ xã hội
- Có ý thức về vấn đề đảm bảo bản đồ phục vụ công tác quản lý đất đai;
- Nhận thức rõ vai trò của bản đồ trong quản lý đất đai;
- Có ý thức vận dụng các kiến thức đã được học cho việc giải quyết các nhiệm
vụ cụ thể;
7.4. Năng lực áp dụng kiến thức vào thực tiễn
- Có khả năng đọc, hiểu và biết các phương pháp làm một số bản đồ chuyên đề
trong công tác quản lý đất đai;
- Có thể sử dụng một số phần mềm làm bản đồ;
8. Phương pháp kiểm tra đánh giá:
8.1. Kiểm tra đánh giá thường xuyên (Bài tập lớn)

(20%)

- Mục đích: Tạo kỹ năng vận dụng các kiến thức lý thuyết đã học để xây
dựng một số bản đồ chuyên đề phục vụ công tác quản lý đất đai. Rèn luyện cho
sinh viên tính chăm chỉ, cần cù
- Nội dung: Xây dụng bản đồ hiện trạng sử dụng đất từ bản đồ địa chính và
bản đồ vùng giá trị đất đai từ các số liệu thu thập được.
- Tiêu chí đánh giá:
+ Phân tích được vấn đề và định hướng giải quyết:

4đ

+ Có khả năng làm bản đồ:

4đ

+ Tư duy lập luận logic:

1đ

+ Có khả năng trình bày rõ ràng, chính xác:

1đ

Tổng:

10 đ

8.2. Kiểm tra đánh giá định kỳ (kiểm tra giữa kỳ)

(20%)

- Mục đích: nhằm đánh giá mức độ đạt được mục tiêu của học phần ở một
nửa giai đoạn đầu, đồng thời duy trì nhịp độ học tập cho sinh viên.
- Nội dung: bài kiểm tra nhanh trong tuần thứ 7 gồm:
+ 1 bài tập làm bản đồ
+ 1 số câu hỏi về các vấn đề lý thuyết đã học.
- Tiêu chí đánh giá:
+ Khái quát được các kiến thức đã học
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5đ

+ Có kỹ năng làm một bản đồ đơn giản theo yêu cầu

4đ

+ Có khả năng trình bày rõ ràng, chính xác

1đ

Tổng:

10 đ

8.3. Thi hết môn

(60%)

- Mục đích: Đánh giá tổng hợp kiến thức và tạo động lực học tập cho sinh
viên.
- Nội dung: thi vấn đáp sau tuần thứ 15.
- Tiêu chí đánh giá:
+ Nắm vững và diễn giải được kiến thức lý thuyết:

4đ

+ Vận dụng được kiến thức để làm một bản đồ cụ thể:

2đ

+ Tư duy lập luận logic:

2đ

+ Trình bày rõ ràng, dễ hiểu:

2đ

Tổng:

10 đ

9. Giáo trình bắt buộc (tác giả, tên giáo trình, nhà xuất bản, năm xuất bản):
9.1. Tài liệu bắt buộc
-

Nguyễn Thị Thanh Hải. Bản đồ chuyên đề trong quản lý đất đai. Tập bài
giảng, Hà Nội, 2009.

-

Lâm Quang Dốc. Bản đồ chuyên đề. NXB Đại học sư phạm Hà Nội, 2002

9.2. Tài liệu tham khảo
-

Nguyễn Phi Sơn. Yêu cầu về độ chính xác đo đạc thửa đất khi tính đến ảnh
hưởng của giá trị sử dụng. Tạp chí Khoa học Đo đạc và Bản đồ, Viện Khoa
học Đo Đạc và Bản đồ. Bộ Tài nguyên và Môi trường. Số 9 tháng 9/2011.

-

Phạm Minh Đề. Định giá đất. Tập bài giảng, Hà Nội, 2006

-

Trần văn Tuấn. Quy hoạch sử dụng đất. Tập bài giảng, Hà Nội, 2007.

-

V.S.Ticunov. Mô hình hoá bản đồ kinh tế xã hội. Matxcơva, 1985 (tiếng
Nga)

10. Tóm tắt nội dung học phần (mỗi học phần tóm tắt khoảng 120 từ):
Nội dung học phần gồm: vai trò của bản đồ trong công tác quản lý đất đai; quá
trình xây dựng bản đồ trong công tác quản lý đất đai ở Việt Nam và trên thế giới;
khái niệm một số bản đồ phục vụ công tác quản lý đất đai; phương pháp chung
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thành lập bản đồ và thành lập một số bản đồ cụ thể. Sử dụng bản đồ trong quản lý
đất đai;
11. Nội dung chi tiết học phần (trình bày các chương, mục, tiểu mục…):
Phần mở đầu
NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG (03 giờ)
1.Giới thiệu học phần
2.Mối quan hệ giữa nhiệm vụ quản lý nhà nước về đất đai với bản đồ chuyên đề
Chương 1 (03 giờ)
BẢN ĐỒ VÀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI
1.1. Quá trình xây dựng bản đồ chuyên đề trong công tác quản lí đất đai
- Ở Việt Nam
-Trên thế giới
1.2. Giới thiệu nội dung một số bản đồ.
Chương 2 (09 giờ)
HỆ THỐNG BẢN ĐỒ TRONG CÔNG TÁC QUY HOẠCH KẾ HOẠCH SỬ
DỤNG ĐẤT
2.1. Quan điểm hệ thống trong xây dựng bản đồ
2.2. Bản đồ trong công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất
2.2.1. Nhóm các bản đồ tài liệu
2.2.2. Nhóm các bản đồ trung gian
2.2.3. Nhóm các bản đồ kết quả
2.3. Bộ bản đồ qui hoạch, kế hoạch sử dụng đất ở các cấp
2.4. Xây dựng bản đồ nền
Chương 3 (09 giờ)
THÀNH LẬP MỘT SỐ BẢN ĐỒ
3.1. Phương pháp chung thành lập bản đồ
3.1.1. Cơ sở lựa chọn phương pháp
3.1.2. Cơ sở toán học của bản đồ
3.1.3. Biên tập, xây dựng bản đồ
3.2. Bản đồ định hướng sử dụng đất
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3.3. Bản đồ quy hoạch sử dụng đất chi tiết
3.4. Bản đồ quy hoạch sử dụng đất chuyên ngành
3.5. Bản đồ vùng giá trị đất
Chương 4 (06 giờ)
SỬ DỤNG BẢN ĐỒ TRONG CÔNG TÁC QUY HOẠCH
4.1. Sử dụng bản đồ để nghiên cứu lãnh thổ
4.1.1. Bản đồ là mô hình tốt nhất để nghiên cứu lãnh thổ
4.1.2. Các bản đồ dùng để nghiên cứu lãnh thổ
4.2. Sử dụng bản đồ để nghiên cứu chuyên sâu.
4.2.1. Nghiên cứu đặc điểm phân bố và các mối quan hệ
4.2.2. Sử dụng bản đồ để tìm hiểu động thái
Hà Nội, ngày tháng
KT. HIỆU TRƯỞNG

KHOA QUẢN LÝ

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

HỌC PHẦN

năm 2015

NGƯỜI BIÊN SOẠN

GVC. Nguyễn Thị Thanh Hải
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ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
52. HỆ THỐNG THÔNG TIN BẤT ĐỘNG SẢN
(Real-estate Information System)

1. Mã học phần: GEO3216
2. Số tín chỉ: 3
3. Học phần tiên quyết:
4. Ngôn ngữ giảng dạy: Tiếng Việt
5. Giảng viên (họ và tên, chức danh, học vị, đơn vị công tác):
- Trần Quốc Bình, PGS.TS, ĐHKHTN-ĐHQGHN
- Lê Phương Thúy, ThS, Khoa Địa lý, ĐHKHTN-ĐHQGHN
- Nguyễn Xuân Linh, CN. HVCH, Khoa Địa lý, ĐHKHTN-ĐHQGHN
6. Mục tiêu học phần
Học phần trang bị kiến thức về các khái niệm, vai trò, chức năng của hệ thống
thông tin bất động sản; những nguyên tắc cơ bản của phương pháp thiết kế hệ
thống; ngôn ngữ mô hình hóa thống nhất (UML) để thiết kế hệ thống; cấu trúc của
hệ thống thông tin bất động sản; thiết kế mô hình cơ sở dữ liệu bất động sản.
7. Chuẩn đầu ra của học phần (kiến thức, kỹ năng, thái độ):
7.1. Kiến thức:
 Hiểu được khái niệm, vai trò, chức năng của hệ thống thông tin bất động sản;
 Hiểu được những nguyên tắc cơ bản của phương pháp thiết kế hệ thống;
 Vận dụng được các kiến thức về ngôn ngữ mô hình hóa thống nhất (UML) để
thực hiện các bước thiết kế hệ thống;
 Phân tích được cấu trúc của hệ thống thông tin bất động sản;
 Thiết kế được mô hình cơ sở dữ liệu bất động sản.
7.2. Kỹ năng và thái độ cá nhân, nghề nghiệp
 Phát triển kỹ năng tư duy logic, sáng tạo, khám phá tìm tòi;
 Trau dồi, phát triển năng lực đánh giá và tự đánh giá;
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 Rèn luyện tính kiên trì trong công việc;
 Rèn luyện khả năng tự phản biện.
 Phát triển kỹ năng làm việc trên máy tính.
7.3. Kỹ năng và thái độ xã hội
 Có ý thức về vấn đề đảm bảo độ chính xác cho các kết quả đo đạc;
 Nhận thức rõ vai trò của lý thuyết sai số trong quản lý đất đai;
 Có ý thức vận dụng các kiến thức đã được học cho việc giải quyết các bài toán
cụ thể;
7.4. Năng lực áp dụng kiến thức vào thực tiễn
 Có khả năng đọc, hiểu và biết cách khai thác những vấn đề/ thông tin/ tư liệu
liên quan đến hệ thống thông tin bất động sản và phương pháp thiết kế hệ
thống;
 Có thể sử dụng ngôn ngữ UML để diễn tả cấu trúc và mô hình của hệ thống;
 Có thể vận dụng kiến thức đã học để tham gia thiết kế và xây dựng các hệ
thống thông tin bất động sản.
8. Phương pháp kiểm tra đánh giá:
8.1. Kiểm tra đánh giá thường xuyên (Bài tập lớn) (20%)
- Mục đích: Tạo kỹ năng vận dụng các kiến thức lý thuyết đã học để giải quyết
trọn vẹn một vấn đề về thiết kế và xây dựng (thử nghiệm) một hệ thống thông tin
bất động sản. Rèn luyện cho học viên tính chăm chỉ, cần cù, kỹ năng tìm kiếm và
tổng hợp tài liệu.
- Nội dung: Bằng các phương pháp thiết kế hệ thống và ngôn ngữ UML, nhóm
sinh viên 3-5 người thiết kế một hệ thống thông tin bất động sản quy mô cấp huyện
từ đó xây dựng hệ thống thử nghiệm (prototype). Báo cáo trình bày dưới dạng
thuyết trình.
- Tiêu chí đánh giá:
+ Phân tích được vấn đề và định hướng giải quyết:

2đ

+ Có khả năng vận dụng lý thuyết vào thực tiễn:

2đ

+ Tư duy lập luận logic:

2đ

+ Có kỹ năng sử dụng ngôn ngữ UML:

2đ
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+ Có khả năng trình bày rõ ràng, chính xác:

2đ

Tổng:

10 đ

8.2. Kiểm tra đánh giá định kỳ (kiểm tra giữa kỳ)

(20%)

- Mục đích: nhằm đánh giá mức độ đạt được mục tiêu của học phần ở một nửa
giai đoạn đầu, đồng thời duy trì nhịp độ học tập cho sinh viên.
- Nội dung: bài kiểm tra trắc nghiệm gồm 5-10 câu hỏi nhỏ trong tuần thứ 7.
- Tiêu chí đánh giá:
+ Khái quát được các kiến thức đã học

5đ

+ Có hiểu biết sâu đối với những khối kiến thức trọng tâm

5đ

Tổng:

10 đ

8.3. Thi hết môn

60%

- Mục đích: Đánh giá tổng hợp kiến thức và tạo động lực học tập cho sinh viên.
- Nội dung: thi vấn đáp sau tuần thứ 15.
- Tiêu chí đánh giá:
+ Nắm vững và diễn giải được kiến thức lý thuyết:

4đ

+ Vận dụng được kiến thức lý thuyết trong một vấn đề cụ thể:

2đ

+ Tư duy lập luận logic:

2đ

+ Trình bày rõ ràng, dễ hiểu:

2đ

Tổng:

10 đ

9. Giáo trình bắt buộc (tác giả, tên giáo trình, nhà xuất bản, năm xuất bản):
9.1. Tài liệu bắt buộc
-

Trần Quốc Bình. Bài giảng Hệ thống thông tin bất động sản. Trường
ĐHKHTN, ĐHQGHN, Hà Nội, 2010.

-

Donald Bell. UML basics: An introduction to the Unified Modeling
Language. IBM Technical Library, 2003 (có bản dịch bằng tiếng Việt).

9.2. Tài liệu tham khảo
-

Frank Razem et al. Developing an Integrated Real Estate Information
System (IRIS) using ArcGIS. ESRI User Conference, 2004 (có tại địa chỉ
http://proceedings.esri.com/library/ userconf/proc04/docs/pap1594.pdf).
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-

Vo Anh Tuan. Reengineering of a Land Information System (LIS) for the
Vietnamese Land Administration. MSc thesis, ITC, The Netherlands, 2006.

-

Tuladhar A.M. Parcel-based geo-information system: concept and
guidelines. Delf Technical University, Delf, The Netherlands, 2004.

10. Tóm tắt nội dung học phần (mỗi học phần tóm tắt khoảng 120 từ):
Hệ thống thông tin bất động sản đóng một vai trò quan trọng trong việc cung cấp và
xử lý thông tin phục vụ công tác quản lý nhà nước về đất đai, đặc biệt là ở khu vực
đô thị. Bởi vậy, kiến thức về hệ thống thông tin bất động sản là rất cần thiết đối với
cử nhân khoa học Quản lý đất đai.
Học phần trang bị cho học viên các kiến thức về cơ sở của hệ thống thông tin bất
động sản (RIS): khái niệm, vai trò, nhiệm vụ và các thành phần của hệ thống RIS.
Học viên sẽ được nghiên cứu sâu về cơ sở dữ liệu bất động sản và vấn đề thiết kế
hệ thống thông tin bất động sản. Nhằm củng cố các kiến thức lý thuyết và nâng cao
kỹ năng thực hành, một thời lượng lớn của học phần được giành cho bài thực hành
xây dựng hệ thống thông tin bất động sản cho một đơn vị hành chính phường.
Sau khi học xong, sinh viên có đủ năng lực để tham gia xây dựng và vận hành các
hệ thống thông tin bất động sản.
11. Nội dung chi tiết học phần (trình bày các chương, mục, tiểu mục…):
Chương 1 (15 giờ)
CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA HỆ THỐNG THÔNG TIN BẤT ĐỘNG SẢN
1.1 Định nghĩa Hệ thống thông tin bất động sản (RIS)
1.2 Vai trò và nhiệm vụ của RIS
1.3 Mối quan hệ giữa RIS, LIS và các hệ thống thông tin khác
1.4 Các thành phần của hệ thống RIS
Chương 2 (15 giờ)
THIẾT KẾ HỆ THỐNG THÔNG TIN BẤT ĐỘNG SẢN
2.1 Khái quát về phương pháp thiết kế hệ thống
2.2. Ngôn ngữ UML trong thiết kế hệ thống thông tin
2.3. Đánh giá nhu cầu người sử dụng và thiết kế lược đồ ca sử dụng
2.4. Phân tích cấu trúc hệ thống và xây dựng lược đồ thành phần
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2.5. Phân tích hoạt động và xây dựng lược đồ hoạt động
2.6. Thiết kế cơ sở dữ liệu bất động sản và xây dựng lược đồ lớp
2.7. Các phương án triển khai hệ thống thông tin bất động sản
Chương 3 (15 giờ)
THỰC HÀNH THIẾT KẾ HỆ THỐNG THÔNG TIN BẤT ĐỘNG SẢN
Thực hành thiết kế hệ thống thông tin bất động sản cho 1 phường của Hà Nội

Hà Nội, ngày tháng
KT. HIỆU TRƯỞNG

KHOA QUẢN LÝ

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

HỌC PHẦN

năm 2015

NGƯỜI BIÊN SOẠN

PGS.TS. Trần Quốc Bình
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ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
53. TRẮC ĐỊA VỆ TINH
(Satellite Geodesy)

1. Mã học phần: GEO3043
2. Số tín chỉ: 2
3. Học phần tiên quyết: Trắc địa đại cương (GEO2318)
4. Ngôn ngữ giảng dạy: Tiếng Việt
5. Giảng viên (họ và tên, chức danh, học vị, đơn vị công tác):
- Trần Quốc Bình, PGS.TS, ĐHKHTN-ĐHQGHN
- Lê Phương Thúy, ThS, Khoa Địa lý, ĐHKHTN-ĐHQGHN
6. Mục tiêu của học phần (kiến thức, kỹ năng, thái độ):
Học phần giúp cho sinh viên nắm được những kiến thức cơ bản về các hệ thống
trắc địa vệ tinh, tập trung chủ yếu vào hệ thống định vị toàn cầu GPS. Trên cơ sở
đó, tạo lập kỹ năng ứng dụng trắc địa vệ tinh trong các hoạt động đo đạc, thu thập
dữ liệu về đất đai.
7. Chuẩn đầu ra của học phần (kiến thức, kỹ năng, thái độ):
7.1. Kiến thức:
 Nhớ được nguyên lý hoạt động của hệ thống trắc địa vệ tinh GPS.
 Hiểu được cơ sở khoa học của phương pháp đo GPS.
 Vận dụng được các phương pháp đo GPS trong thu thập dữ liệu không gian về
đất đai, đặc biệt là trong đo đạc địa chính.
7.2. Kỹ năng và thái độ cá nhân, nghề nghiệp
 Phát triển kỹ năng tư duy logic, sáng tạo, khám phá tìm tòi;
 Trau dồi, phát triển năng lực đánh giá và tự đánh giá;
 Rèn luyện tính kiên trì trong công việc;
7.3. Kỹ năng và thái độ xã hội
 Có ý thức vận dụng kiến thức về đo đạc phục vụ công tác quản lý đất đai.
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 Nhận thức rõ vai trò của công tác đo đạc bằng trắc địa vệ tinh phục vụ an ninh
quốc phòng, khai thác tài nguyên,…
7.4. Năng lực áp dụng kiến thức vào thực tiễn
 Có khả năng sử dụng các thiết bị trắc địa vệ tinh trong thu thập dữ liệu về đất
đai;
 Có khả năng thiết kế các dự án đo đạc bằng trắc địa vệ tinh;
8. Phương pháp kiểm tra đánh giá:
8.1. Kiểm tra đánh giá thường xuyên (Bài thực hành)

(20%)

- Mục đích: làm quen với các thiết bị trắc địa vệ tinh.
- Nội dung: Thử nghiệm đo tĩnh và đo động trong một khu đo nhỏ và tính toán
xử lý số liệu bằng phần mềm chuyên dụng.
- Tiêu chí đánh giá:
+ Hiểu được những nguyên lý cơ bản của trắc địa vệ tinh:

2đ

+ Có kỹ năng thao tác trên máy:

3đ

+ Có kỹ năng tính toán xử lý số liệu:

3đ

+ Có khả năng trình bày rõ ràng, chính xác:

2đ

Tổng:

10 đ

8.2. Kiểm tra đánh giá định kỳ (Kiểm tra giữa kỳ)

(20%)

- Mục đích: nhằm đánh giá mức độ đạt được mục tiêu của học phần ở một nửa
giai đoạn đầu, đồng thời duy trì nhịp độ học tập cho sinh viên.
- Nội dung: bài kiểm tra nhanh trong tuần thứ 9 gồm 10-15 câu hỏi trắc nghiệm
về các vấn đề lý thuyết đã học.
- Tiêu chí đánh giá:
+ Khái quát được các kiến thức đã học:

5đ

+ Hiểu biết sâu về những kiến thức trọng tâm:

5đ

Tổng:

10 đ

8.3. Thi hết môn

(60%)
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- Mục đích: Đánh giá tổng hợp kiến thức và tạo động lực học tập cho sinh viên.
- Nội dung: thi vấn đáp sau tuần thứ 15.
- Tiêu chí đánh giá:
+ Nắm vững và diễn giải được kiến thức lý thuyết:

5đ

+ Tư duy lập luận logic:

3đ

+ Trình bày rõ ràng, dễ hiểu:

2đ

Tổng:

10 đ

9. Giáo trình bắt buộc (tác giả, tên giáo trình, nhà xuất bản, năm xuất bản):
9.1. Tài liệu bắt buộc
-

Trần Quốc Bình. Bài giảng Trắc địa vệ tinh. Trường ĐHKHTN, Hà Nội,
2011.

9.2. Tài liệu tham khảo
-

Jan Van Sicle. GPS for Land Surveyor. Ann Arbor Press Inc., 2001.

-

Leick A. GPS Satellite Surveying. John Wiley and Sons, 1995.

- Vanicek P. Tutorial in Geodesy. Academic Press, 2001.
10. Tóm tắt nội dung học phần (mỗi học phần tóm tắt khoảng 120 từ):
Học phần giới thiệu về cơ sở khoa học – kỹ thuật của các hệ thống trắc địa vệ tinh,
trên cơ sở đó đi sâu tìm hiểu về hệ thống định vị toàn cầu GPS – hệ thống trắc địa
vệ tinh được sử dụng phổ biến nhất hiện nay. Các kiến thức được chuyển tải tới
người học bao gồm: bối cảnh ra đời và các thành phần của hệ thống GPS, các
phương pháp đo đạc bằng GPS và các nguồn sai số tương ứng (nhấn mạnh đến
phương pháp đo pha GPS là phương pháp chủ đạo trong đo đạc địa chính), cách
thức triển khai đo đạc bằng GPS và kỹ thuật xử lý số liệu đo đạc GPS.
11. Nội dung chi tiết học phần (trình bày các chương, mục, tiểu mục…):
Chương 1 (06 giờ)
CƠ SỞ TRẮC ĐỊA VỆ TINH
1.1 Phương pháp sử dụng vệ tinh nhân tạo trong đo đạc trắc địa
1.2 Một số hệ tọa độ sử dụng trong trắc địa vệ tinh
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1.3 Hệ thống thời gian
1.4 Quỹ đạo vệ tinh và các yếu tố ảnh hưởng đến quỹ đạo vệ tinh
1.5 Các hệ thống trắc địa vệ tinh hiện đại
Chương 2 (06 giờ)
HỆ THỐNG ĐỊNH VỊ TOÀN CẦU GPS
2.1 Bối cảnh ra đời của GPS
2.2 Các thành phần của hệ thống GPS
2.2.1 Phần không gian
2.2.2 Phần điều khiển
2.2.3 Phần sử dụng
2.3 Ưu và nhược điểm của GPS trong đo đạc địa chính
Chương 3 (09 giờ)
CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐO ĐẠC BẰNG GPS
3.1 Nguyên tắc đo đạc với GPS
3.2 Phương pháp định vị độc lập
3.2.1 Nguyên tắc định vị
3.2.2 Các nguồn sai số
3.2.3 Mô hình toán học của phương pháp định vị độc lập
3.3 Phương pháp đo GPS phân sai (DGPS)
3.4 Các phương pháp đo pha GPS
3.4.1 Nguyên lý đo pha GPS
3.4.2 Các trị đo pha phân sai
3.4.3 Các phương pháp làm giảm ảnh hưởng của tầng điện ly và tầng đối
lưu
3.4.4 Xác định số nguyên chu kỳ
3.4.5 Các kỹ thuật đo pha GPS
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Chương 4 (09 giờ)
ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ GPS TRONG ĐO ĐẠC ĐỊA CHÍNH
4.1 Thiết kế kỹ thuật
4.2 Đo đạc thực địa
4.3 Xử lý nội nghiệp
4.4 Thực hành đo vẽ bản đồ địa chính bằng công nghệ GPS

Hà Nội, ngày tháng
KT. HIỆU TRƯỞNG

KHOA QUẢN LÝ

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

HỌC PHẦN

năm 2015

NGƯỜI BIÊN SOẠN

PGS.TS. Trần Quốc Bình
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ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
54. TRẮC ĐỊA BIỂN
(Sea Surveying)
1. Mã học phần: GEO3073
2. Số tín chỉ: 2
3. Học phần tiên quyết: Trắc địa đại cương, GEO2318
4. Ngôn ngữ giảng dạy: Tiếng Việt
5. Giảng viên (họ và tên, chức danh, học vị, đơn vị công tác):
- Nguyễn Thị Thanh Hải, GVC. ThS, Khoa Địa lý, ĐHKHTN-ĐHQGHN
- Trần Quốc Bình, PGS.TS, ĐHKHTN-ĐHQGHN
6. Mục tiêu học phần/chuyên đề
Sinh viên nắm được những nhiệm vụ cơ bản của công tác trắc địa biển, một số bản
đồ liên quan đến biển; nắm được quy trình xây dựng bản đồ địa hình đáy biển và
một số thiết bị được sử dụng trong đo đạc địa hình đáy biển hiện nay.
7. Chuẩn đầu ra của học phần (kiến thức, kĩ năng, thái độ):
7.1. Kiến thức:
 Hiểu được những nhiệm vụ cơ bản của công tác trắc địa biển, một số bản đồ
liên quan đến biển.
 Hiểu về quy trình xây dựng bản đồ địa hình đáy biển và một số thiết bị được
sử dụng trong đo đạc địa hình đáy biển hiện nay.
7.2. Kỹ năng và thái độ cá nhân, nghề nghiệp
 Phát triển kỹ năng tư duy logic, sáng tạo, khám phá tìm tòi;
 Trau dồi, phát triển năng lực đánh giá và tự đánh giá;
 Rèn luyện tính kiên trì trong công việc;
7.3. Kỹ năng và thái độ xã hội
 Có ý thức vận dụng kiến thức về đo đạc phục vụ công tác quản lý đất đai.
 Nhận thức rõ vai trò của công tác đo đạc trên biển phục vụ an ninh quốc
phòng, phục vụ khai thác tài nguyên trên biển, phục vụ dẫn đường và đảm bảo
trong hàng hải…
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7.4. Năng lực áp dụng kiến thức vào thực tiễn;
 Có khả năng đọc, hiểu và biết các phương pháp đo đạc địa hình đáy biển;
 Có thể sử dụng một số thiết bị đo địa hình đáy biển và phần mềm làm bản đồ;
8. Phương pháp kiểm tra đánh giá:
8.1. Kiểm tra đánh giá thường xuyên (Bài thực hành)

(20%)

- Mục đích: làm quen với các thiết bị trắc địa vệ tinh.
- Nội dung: Thử nghiệm đo tĩnh và đo động trong một khu đo nhỏ và tính toán
xử lý số liệu bằng phần mềm chuyên dụng.
- Tiêu chí đánh giá:
+ Hiểu được những nguyên lý cơ bản của trắc địa biển

2đ

+ Có kỹ năng sử dụng phần mềm :

3đ

+ Có kỹ năng tính toán xử lý số liệu:

3đ

+ Có khả năng trình bày rõ ràng, chính xác:

2đ

Tổng:

10 đ

8.2. Kiểm tra đánh giá định kỳ (Kiểm tra giữa kỳ)

(20%)

- Mục đích: nhằm đánh giá mức độ đạt được mục tiêu của học phần ở một nửa
giai đoạn đầu, đồng thời duy trì nhịp độ học tập cho sinh viên.
- Nội dung: bài kiểm tra nhanh trong tuần thứ 9 về các vấn đề lý thuyết đã học.
- Tiêu chí đánh giá:
+ Khái quát được các kiến thức đã học:

5đ

+ Hiểu biết sâu về những kiến thức trọng tâm:

5đ

Tổng:

10 đ

8.3. Thi hết môn

(60%)

- Mục đích: Đánh giá tổng hợp kiến thức và tạo động lực học tập cho sinh viên.
- Nội dung: thi vấn đáp sau tuần thứ 15.
- Tiêu chí đánh giá:
+ Nắm vững và diễn giải được kiến thức lý thuyết:

5đ

+ Tư duy lập luận logic:

3đ
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+ Trình bày rõ ràng, dễ hiểu:

2đ

Tổng:

10 đ

9. Giáo trình bắt buộc (tác giả, tên giáo trình, nhà xuất bản, năm xuất bản):
9.1. Tài liệu bắt buộc
-

Lê Trung Chơn Trắc địa vệ biển. Trường ĐH Bách khoa thành phố Hồ Chí
Minh, 2003.

-

Nguyễn Thị Thanh Hải. Trắc địa biển. Tập bài giảng, Trường ĐHKHTN, Hà
Nội, 2012.

9.2. Tài liệu tham khảo
-

Nguyễn Văn Liêm. Trung tâm Trắc địa Bản đồ biển đổi mới công nghệ đo
đạc biển. Tạp chí Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, 12/2009.

10. Tóm tắt nội dung học phần (mỗi học phần tóm tắt khoảng 120 từ):
Nội dung học phần gồm: những nhiệm vụ cơ bản của công tác trắc địa biển, một số
bản đồ liên quan đến biển; các phương pháp xác định tọa độ và độ sâu, quy trình
xây dựng bản đồ địa hình đáy biển và một số phần mềm, thiết bị được sử dụng
trong đo đạc địa hình đáy biển hiện nay.
11. Nội dung chi tiết học phần (trình bày các chương, mục, tiểu mục…):
Chương 1 (09 giờ)
KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ HẢI DƯƠNG HỌC
1.1 Khái niệm chung về đại dương thế giới
1.2 Địa hình đáy đại dương
1.3 Sự biến động của mực nước ven biển
1.4 Các loại bản đồ biển
Chương 2 (09 giờ)
PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH TỌA ĐỘ VÀ ĐỘ SÂU TRÊN BIỂN
2.1 Phương pháp định vị quang học
2.2 Phương pháp dùng kỹ thuật vô tuyến
2.3 Phương pháp sử dụng Hệ thống định vị vệ tinh
2.4. Phương pháp xác định độ sâu
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Chương 3 (09 giờ)
ĐO VẼ BẢN ĐỒ ĐỊA HÌNH ĐÁY BIỂN
3.1 Nội dung bản đồ địa hình đáy biển (bản đồ chính quy tỷ lệ 1:50.000 và
1:100.000)
3.2 Quy trình thành lập bản đồ địa hình đáy biển
3.2.1 Khảo sát thiết kế kỹ thuật
3.2.2 Chuẩn bị
3.2.3 Xây dựng mạng lưới trắc địa
3.2.4 Xác định toạ độ và đo độ sâu
3.2.5 Lấy mẫu chất đáy bề mặt
3.2.6 Xây dựng trạm nghiệm triều và quan trắc mực nước biển
3.2.7 Xử lý các số liệu đo sâu tìm trị sai bất thường đo lại
3.2.8 Đo bù, đo lại, đo rà soát
3.2.9 Nội suy đường đẳng sâu, vẽ bản đồ
3.2.10 Kiểm tra
PHẦN THỰC HÀNH (03 giờ)
Giới thiệu các thiết bị và phần mềm đo vẽ trên biển

Hà Nội, ngày tháng
KT. HIỆU TRƯỞNG

KHOA QUẢN LÝ

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

HỌC PHẦN

năm 2015

NGƯỜI BIÊN SOẠN

GVC. Nguyễn Thị Thanh Hải
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ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
55. TRẮC ĐỊA CAO CẤP
(Geodesy)

1. Mã học phần: GEO3041
2. Số tín chỉ: 2
3. Học phần tiên quyết: Trắc địa đại cương (GEO2318)
4. Ngôn ngữ giảng dạy: Tiếng Việt
5. Giảng viên (họ và tên, chức danh, học vị, đơn vị công tác):
- Trần Quốc Bình, PGS.TS, ĐHKHTN-ĐHQGHN
- Nguyễn Xuân Linh, CN. HVCH, Khoa Địa lý, ĐHKHTN-ĐHQGHN
6. Mục tiêu của học phần
Học phần trang bị các kiến thức về hình dạng, kích thước của Trái đất, các yếu tố
trắc địa cơ bản trên bề mặt Trái đất, các bài toán trắc địa cơ bản và các hệ tọa độ
được sử dụng trong đo đạc. Trên cơ sở đó, tạo lập kỹ năng xử lý những vấn đề đo
đạc có liên quan đến hình dạng, kích thước của Trái đất và các hệ quy chiếu không
gian.
7. Chuẩn đầu ra của học phần (kiến thức, kỹ năng, thái độ):
7.1. Kiến thức:
 Hiểu được các vấn đề đo đạc có liên quan đến hình dạng, kích thước của Trái
đất.
 Nhớ được các hệ tọa độ được sử dụng trong đo đạc địa chính.
 Giải quyết được các bài toán chuyển đổi tọa độ.
7.2. Kỹ năng và thái độ cá nhân, nghề nghiệp
 Phát triển kỹ năng tư duy logic, sáng tạo, khám phá tìm tòi;
 Trau dồi, phát triển năng lực đánh giá và tự đánh giá;
 Rèn luyện tính kiên trì trong công việc;
7.3. Kỹ năng và thái độ xã hội
 Có ý thức vận dụng kiến thức về đo đạc phục vụ công tác quản lý đất đai.
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 Nhận thức rõ vai trò của công tác đo đạc trên biển phục vụ an ninh quốc
phòng, phục vụ khai thác tài nguyên trên biển, phục vụ dẫn đường và đảm bảo
trong hàng hải…
7.4. Năng lực áp dụng kiến thức vào thực tiễn
 Có khả năng giải quyết các vấn đề cơ bản có liên quan đến trắc địa cao cấp
trong công tác thu thập dữ liệu về đất đai;
8. Phương pháp kiểm tra đánh giá:
8.1. Kiểm tra đánh giá thường xuyên (Bài tập)

(20%)

- Mục đích: làm quen với các bài toán trong trắc địa cao cấp.
- Nội dung: Tính toán các yếu tố hình học cơ bản trên bề mặt ellipsoid.
- Tiêu chí đánh giá:
+ Hiểu được những khái niệm cơ bản của trắc địa cao cấp:

2đ

+ Vận dụng được các công thức đã học:

4đ

+ Có kỹ năng tính toán xử lý số liệu:

2đ

+ Có khả năng trình bày rõ ràng, chính xác:

2đ

Tổng:

10 đ

8.2. Kiểm tra đánh giá định kỳ (Kiểm tra giữa kỳ)

(20%)

- Mục đích: nhằm đánh giá mức độ đạt được mục tiêu của học phần ở một nửa
giai đoạn đầu, đồng thời duy trì nhịp độ học tập cho sinh viên.
- Nội dung: bài kiểm tra nhanh trong tuần thứ 9 gồm 10-15 câu hỏi trắc nghiệm
về các vấn đề lý thuyết đã học.
- Tiêu chí đánh giá:
+ Khái quát được các kiến thức đã học:

5đ

+ Hiểu biết sâu về những kiến thức trọng tâm:

5đ

Tổng:

10 đ

8.3. Thi hết môn

(60%)

- Mục đích: Đánh giá tổng hợp kiến thức và tạo động lực học tập cho sinh viên.
- Nội dung: thi vấn đáp sau tuần thứ 15.
- Tiêu chí đánh giá:
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+ Nắm vững và diễn giải được kiến thức lý thuyết:

5đ

+ Tư duy lập luận logic:

3đ

+ Trình bày rõ ràng, dễ hiểu:

2đ

Tổng:

10 đ

9. Giáo trình bắt buộc (tác giả, tên giáo trình, nhà xuất bản, năm xuất bản):
9.1. Tài liệu bắt buộc
-

Trần Quốc Bình. Bài giảng Trắc địa cao cấp. Trường ĐHKHTN, Hà
Nội, 2010.

9.2. Tài liệu tham khảo
-

Jan Van Sicle. GPS for Land Surveyor. Ann Arbor Press Inc., 2001.

-

Leick A. GPS Satellite Surveying. John Wiley and Sons, 1995.

-

Vanicek P. Tutorial in Geodesy. Academic Press, 2001.

10. Tóm tắt nội dung học phần (mỗi học phần tóm tắt khoảng 120 từ):
Trắc địa cao cấp là một trong những nền tảng của các khoa học về Trái đất bởi nó
là khoa học nghiên cứu về đo đạc và biểu diễn Trái đất cùng với trường trọng lực
của nó trong một không gian 3 chiều luôn luôn thay đổi theo thời gian.
Học phần trang bị cho người học các kiến thức về hình dạng, kích thước của Trái
đất, các yếu tố trắc địa cơ bản trên bề mặt Trái đất, các bài toán trắc địa cơ bản, các
hệ tọa độ được sử dụng trong đo đạc và phương pháp tính chuyển đổi giữa chúng.
Học phần còn giúp người học làm quen với hệ quy chiếu và hệ tọa độ quốc gia.
11. Nội dung chi tiết học phần (trình bày các chương, mục, tiểu mục…):
Chương 1 (09 giờ)
BỀ MẶT TOÁN HỌC CỦA TRÁI ĐẤT
1.1 Geoid và ellipsoid
1.2 Các yếu tố hình học của ellipsoid
1.2.1 Kích thước của ellipsoid
1.2.2 Các yếu tố hình học - trắc địa trên bề mặt ellipsoid
1.2.3 Chiều dài cung kinh tuyến và cung vĩ tuyến
1.3 Quan hệ giữa ellipsoid và Geoid
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1.3.1 Độ lệch dây dọi
1.3.2 Dị thường độ cao
1.3.3 Phương pháp xác định độ lệch dây dọi và dị thường độ cao
1.3.4 Bài toán định vị ellipsoid
1.3.5 Vấn đề tính chuyển đổi các kết quả đo đạc trên mặt đất
Chương 2 (09 giờ)
CÁC BÀI TOÁN TRẮC ĐỊA CƠ BẢN
2.1 Các phương pháp giải tam giác cầu nhỏ
2.2 Bài toán trắc địa thuận
2.3 Bài toán trắc địa nghịch
Chương 3 (09 giờ)
CÁC HỆ TỌA ĐỘ DÙNG TRONG TRẮC ĐỊA
VÀ BÀI TOÁN TÍNH CHUYỂN ĐỔI TỌA ĐỘ
3.1 Các hệ tọa độ dùng trong trắc địa
3.1.1 Hệ tọa độ địa tâm trái đất
3.1.2 Hệ tọa độ vuông góc không gian
3.1.3 Hệ tọa độ trắc địa
3.1.4 Hệ tọa độ thiên văn
3.1.5 Hệ tọa độ vuông góc phẳng
3.2. Chuyển đổi giữa các hệ tọa độ trong cùng một hệ quy chiếu
3.2.1. Chuyển đổi giữa hệ tọa độ vuông góc không gian và hệ tọa độ trắc địa
3.2.2. Chuyển đổi giữa hệ tọa độ vuông góc phẳng và hệ tọa độ trắc địa
3.2.3. Chuyển đổi giữa hệ tọa độ vuông góc phẳng và hệ tọa độ vuông góc không
gian
3.3. Chuyển đổi tọa độ giữa 2 hệ quy chiếu
Chương 4 (03 giờ)
HỆ QUY CHIẾU VÀ HỆ TỌA ĐỘ
4.1. Khái niệm về hệ quy chiếu và hệ tọa độ
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4.2 Khái quát về các phương pháp thành lập lưới khống chế tọa độ
4.3. Lịch sử phát triển hệ quy chiếu và hệ tọa độ ở Việt Nam
Hà Nội, ngày tháng
KT. HIỆU TRƯỞNG

KHOA QUẢN LÝ

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

HỌC PHẦN

năm 2015

NGƯỜI BIÊN SOẠN

PGS.TS. Trần Quốc Bình

572

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
56. THANH TRA ĐẤT ĐAI
(Land Inspection)

1.

Mã học phần:

GEO3280

2.

Số tín chỉ:

3.

Học phần tiên quyết: Cơ sở và lịch sử quản lý đất đai, (GEO 3262)

2

Pháp luật đất đai, (GEO 3263)
4.

Ngôn ngữ giảng dạy: Tiếng Việt

5.

Giảng viên (họ và tên, chức danh, học vị, đơn vị công tác):
- Nguyễn Đức Khả, GVC, Khoa Địa Lý, ĐHKHTN (nghỉ hưu 2009).
- Trần Văn Tuấn, PGS. TS, Khoa Địa lý, ĐHKHTN-ĐHQGHN

6. Mục tiêu học phần
Học phần trang bị cho sinh viên những kiến thức về các khái niệm và đặc trưng cơ
bản của các từ và cụm từ thường được sử dụng trong hoạt động thanh tra, trong giải
quyết khiếu nại, tố cáo. Đặc trưng của Hệ thống các cơ quan thanh tra và hoạt động
thanh tra trong nền kinh tế thị trường theo định hướng XHCN hiện nay ở Việt Nam.
Phân tích những điểm tương đồng và khác biệt trong hoạt động đảm bảo pháp chế
XHCN giữa thanh tra (cơ quan hành pháp) với các cơ quan tư pháp (viện kiểm sát,
tòa án…). Phân tích mối liên hệ cũng như sự phân cấp về tổ chức, nhiệm vụ, quyền
hạn của các cơ quan thanh tra (thanh tra chính phủ, thanh tra bộ, thanh tra tỉnh,…).
phân tích được các loại hình thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành cũng
như hoạt động của chúng. Những điểm cơ bản trong quy định pháp luật về khiếu
nại và giải quyết khiếu nại, tố cáo và giải quyết tố cáo thuộc lĩnh vực đất đai. Vai
trò của thanh tra đất đai làm cho luật đất đai được thực hiện và thực hiện đúng,
đồng thời phát hiện những điểm chưa hoặc không phù hợp trong những qui định
pháp luật về đất đai, từ đó góp phần hoàn thiện pháp luật đất đai.
7. Chuẩn đầu ra của học phần (kiến thức, kỹ năng, thái độ):
7.1. Kiến thức:
 Nhớ được đặc trưng của Hệ thống các cơ quan thanh tra và hoạt động thanh
tra trong nền kinh tế thị trường theo định hướng XHCN hiện nay ở Việt Nam;
573

 Hiểu và phân tích được những điểm tương đồng và khác biệt trong hoạt động
đảm bảo pháp chế XHCN giữa thanh tra (cơ quan hành pháp) với các cơ quan
tư pháp (viện kiểm sát, tòa án…);
 Hiểu và phân tích được mối liên hệ cũng như sự phân cấp về tổ chức, nhiệm
vụ, quyền hạn của các cơ quan thanh tra (thanh tra chính phủ, thanh tra bộ,
thanh tra tỉnh,…);
 Hiểu và phân tích được các loại hình thanh tra hành chính và thanh tra chuyên
ngành cũng như hoạt động của chúng;
 Nhớ được các khái niệm và đặc trưng cơ bản của các từ và cụm từ thường
được sử dụng trong hoạt động thanh tra, trong giải quyết khiếu nại, tố cáo;
 Hiểu được bản chất và những đặc trưng chính của thanh tra đất đai (thanh tra
chuyên ngành về đất đai) cũng như hoạt động thanh tra chuyên ngành về đất
đai;
 Phân tích, so sánh từng nội dung trong nghiệp vụ thanh tra đất đai, các bước
tiến hành một cuộc thanh tra đất đai;
 Nhớ được những điểm cơ bản trong quy định pháp luật về khiếu nại và giải
quyết khiếu nại, tố cáo và giải quyết tố cáo thuộc lĩnh vực đất đai;
 Phân tích được những điểm tương đồng và khác biệt trong giải quyết khiếu
nại và giải quyết tố cáo thuộc lĩnh vực đất đai;
 Hiểu được vai trò của thanh tra đất đai làm cho luật đất đai được thực hiện và
thực hiện đúng, đồng thời phát hiện những điểm chưa hoặc không phù hợp
trong những qui định pháp luật về đất đai, từ đó góp phần hoàn thiện pháp luật
đất đai;
 Phân tích được thực trạng và những bất cập trong hoạt động thanh tra đất đai
từ khi thực hiện Luật đất đai 2003 đến nay.
7.2. Kỹ năng và thái độ cá nhân, nghề nghiệp
 Phát triển kỹ năng cộng tác, làm việc nhóm;
 Phát triển kỹ năng tư duy sáng tạo, khám phá tìm tòi;
 Trau dồi, phát triển năng lực đánh giá và tự đánh giá;
 Rèn kỹ năng bình luận, thuyết trình trước công chúng;
 Rèn luyện tính kiên trì trong công việc;
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 Rèn kỹ năng lập kế hoạch, tổ chức, quản lý, điều khiển, theo dõi kiểm tra hoạt
động, lập mục tiêu, phân tích chương trình.
7.3. Kỹ năng và thái độ xã hội
 Có ý thức nghiên cứu nghiêm túc, khách quan, tư duy logic trong nhận thức
và nghiên cứu các vấn đề thuộc quản lý nhà nước về công tác thanh tra, giải
quyết khiếu nại-tố cáo, phòng chống tham nhũng và thực hiện thanh tra, giải
quyết khiếu nại-tố cáo, phòng chống tham nhũng trong lĩnh vực đất đai;
 Nhận thức rõ vai trò của thanh tra đất đai trong giai đoạn đẩy mạnh công
nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước hiện nay ;
 Có ý thức vận dụng các kiến thức đã được học cho việc nhận định và giải
quyết các vấn đề nóng trong hoạt động quản lý và sử dụng đất đai (giao-cho
thuê-thu hồi, giải quyết tranh chấp-tố cáo, …);
 Có ý thức phát huy các kiến thức đã lĩnh hội, ứng dụng và tuyên truyền, phổ
biến cho xã hội hiểu được quyền-nghĩa vụ của người khiếu nại, người tố cáo
cũng như cách thức khiếu nại, tố cáo về đất đai;
7.4. Năng lực áp dụng kiến thức vào thực tiễn
 Có khả năng đọc, hiểu và biết cách khai thác những vấn đề/ thông tin/ tư liệu
liên quan đến thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham
nhũng trong lĩnh vực đất đai;
 Có thể khai thác các thông tin/ tư liệu cũ (phong kiến, Pháp thuộc, VNCH,
VNDCCH …) phục vụ cho việc nghiên cứu và giải quyết các tranh chấp,
khiếu nại, tố cáo về đất đai;
 Có thể vận dụng những kiến thức về thanh tra đất đai để tư vấn hoặc phản
biện cho các quyết định hành chính, hành vi hành chính trong hoạt động quản
lý nhà nước về đất đai tại các địa phương.
8. Phương pháp kiểm tra đánh giá:
8.1. Kiểm tra kiến thức nền
- Để học học phần Thanh tra đất đai, sinh viên cần các kiến thức nền sau:
+ Kiến thức cơ sở và lịch sử quản lý đất đai;
+ Kiến thức về pháp luật đất đai;
- Mục đích kiểm tra: Việc kiểm tra kiến thức nền nhằm đánh giá và phân loại
được kiến thức cơ sở của sinh viên so với yêu cầu của học phần. Trên cơ sở đánh
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giá và phân loại kiến thức nền của sinh viên để có được chiến lược dạy học phù
hợp.
- Hình thức kiểm tra:
+ Trắc nghiệm;
+ Tự luận.
- Nội dung kiểm tra:
+ Liệt kê các nội dung quản lý nhà nước về đất đai theo Luật đất đai 2003, trong
đó chú trọng đến nội dung quy định về thanh tra, kiểm tra và giải quyết tranh chấp,
khiếu nại, tố cáo về đất đai;;
+ Liệt kê các yếu tố địa lý cơ bản: vị trí địa lý (kinh-vĩ độ), hình thái địa hình
(núi, đồi , đồng bằng…), mạng thủy văn (sông, suối, kênh..), đặc tính lớp phủ (đá
gốc, thổ nhưỡng, mặt nước, thảm thực vật..), địa danh…;
+ Liệt kê các luật đất đai được nhà nước CHXHCNVN ban hành và những chế
định chủ yếu về thanh tra và hoạt động thanh tra.
8.2. Kiểm tra đánh giá thường xuyên (20%)
- Mục đích: nhằm kiểm tra sinh viên việc làm chủ kiến thức và rèn luyện kĩ năng
đã được xác định trong mục tiêu của học phần.
- Hình thức: viết một câu tóm tắt nội dung vừa học; viết vấn đề tâm đắc với bài
giảng; trả lời các câu hỏi gợi ý hoặc mở rộng nội dung bài giảng, làm bài tập trắc
nghiệm trên lớp ngay sau bài giảng…
8.3. Kiểm tra đánh giá giữa kỳ (20%)
- Mục đích: nhằm đánh giá mức độ đạt mục tiêu học phần của sinh viên trong
tiến trình học phần ở giai đoạn giữa của học kỳ.
- Hình thức kiểm tra: viết tự luận, làm bài trắc nghiệm hoặc kết hợp cả hai.
8.4. Thi hết môn (60%)
- Hình thức: Làm bài tự luận
- Tiêu chí:
 Trả lời được những nội dung chính của câu hỏi
 Phân tích logic vấn đề, có liên hệ mở rộng và liên hệ thực tế
 Ngôn ngữ chính xác, rõ ràng
9. Giáo trình bắt buộc (tác giả, tên giáo trình, nhà xuất bản, năm xuất bản):
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9.1. Tài liệu bắt buộc
-

Bộ môn Địa chính, Thanh tra đất đai, Bài giảng nội bộ, Trường Đại học
Khoa học Tự nhên, 2010.

9.2. Tài liệu tham khảo
-

Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Luật đất đai. NXB
CTQG, 2013.

-

Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Luật thanh tra, 2010.

-

Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Luật khiếu nại, 2011.

-

Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Luật tố cáo, 2011

10. Tóm tắt nội dung học phần (mỗi học phần tóm tắt khoảng 120 từ):
Học phần Thanh tra đất đai là một học phần pháp lý-xã hội tổng hợp, trang bị cho
sinh viên những kiến thức cơ bản về thanh tra nói chung, thanh tra chuyên ngành về
đất đai nói riêng, trong đó, lấy pháp luật thanh tra Việt Nam làm trọng tâm.
Nội dung học phần gồm: đặc trưng của Hệ thống các cơ quan thanh tra và hoạt
động thanh tra trong nền kinh tế thị trường theo định hướng XHCN hiện nay ở Việt
Nam; những điểm tương đồng và khác biệt trong hoạt động đảm bảo pháp chế
XHCN giữa thanh tra (cơ quan hành pháp) với các cơ quan tư pháp (viện kiểm sát,
tòa án…); mối liên hệ cũng như sự phân cấp về tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn của
các cơ quan thanh tra (thanh tra chính phủ, thanh tra bộ, thanh tra tỉnh,…); các loại
hình thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành cũng như hoạt động của
chúng; các khái niệm và đặc trưng cơ bản của các từ và cụm từ thường được sử
dụng trong hoạt động thanh tra, trong giải quyết khiếu nại, tố cáo; bản chất và
những đặc trưng chính của thanh tra đất đai (thanh tra chuyên ngành về đất đai)
cũng như hoạt động thanh tra chuyên ngành về đất đai; phân tích, so sánh từng nội
dung trong nghiệp vụ thanh tra đất đai, các bước tiến hành một cuộc thanh tra đất
đai; những điểm cơ bản trong quy định pháp luật về khiếu nại và giải quyết khiếu
nại, tố cáo và giải quyết tố cáo thuộc lĩnh vực đất đai; những điểm tương đồng và
khác biệt trong giải quyết khiếu nại và giải quyết tố cáo thuộc lĩnh vực đất đai; vai
trò của thanh tra đất đai làm cho luật đất đai được thực hiện và thực hiện đúng,
đồng thời phát hiện những điểm chưa hoặc không phù hợp trong những qui định
pháp luật về đất đai, từ đó góp phần hoàn thiện pháp luật đất đai; thực trạng và
những bất cập trong hoạt động thanh tra đất đai từ khi thực hiện Luật đất đai 2003
đến nay.
11. Nội dung chi tiết học phần (trình bày các chương, mục, tiểu mục…):
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Chương 1 (09 giờ)
Những vấn đề cơ bản về Thanh tra và hoạt động Thanh tra
1.1 Khái niệm Thanh tra
1.1.1 Thanh tra và kiểm tra
1.1.2 Những khái niệm, từ ngữ có liên quan tới thanh tra và hoạt động
thanh tra
1.2 Thanh tra-chức năng thiết yếu của quản lý nhà nước
1.2.1 Đặc điểm, mục đích, nguyên tắc và phạm vi hoạt động của thanh tra
1.2.2 Vai trò của thanh tra nhà nước trong điều kiện nền kinh tế hàng hoá
nhiều thành phần ở nước ta hiện nay
1.3 Tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan Thanh tra nhà nước
1.3.1 Thanh tra Chính phủ
1.3.2 Thanh tra bộ
1.3.3 Thanh tra tỉnh
1.3.4 Thanh tra sở
1.3.5 Thanh tra huyện
1.3.6 Cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành
1.4 Thanh tra viên, người được giao thực hiện nhiệm vụ Thanh tra chuyên ngành,
Cộng tác viên thanh tra
1.4.1 Thanh tra viên
1.4.2 Người được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành, Cộng
tác viên Thanh tra
1.5 Thanh tra nhân dân
1.5.1 Tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn của Thanh tra nhân dân
1.5.2 Ban Thanh tra nhân dân ở xã, phường, thị trấn
1.5.3 Ban Thanh tra nhân dân ở cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công
lập, doanh nghiệp nhà nước
1.6 Hoạt động thanh tra
1.6.1 Quy định chung về hoạt động thanh tra
1.6.2 Hoạt động thanh tra hành chính
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1.6.3 Hoạt động thanh tra chuyên ngành
1.7 Quyền và nghĩa vụ của đối tượng thanh tra
1.8 Hồ sơ thanh tra và trách nhiệm của cơ quan điều tra
Chương 2 (12 giờ)
Thanh tra chuyên ngành về đất đai
2.1 Khái niệm và những đặc trưng cơ bản của Thanh tra đất đai
2.1.1 Khái niệm
2.1.2 Những cơ sở pháp lý của thanh tra đất đai
2.2 Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan Thanh tra đất
đai
2.2.1 Thanh tra Bộ Tài nguyên-Môi trường
2.2.2 Thanh tra Tổng cục quản lý đất đai
2.2.3 Thanh tra Sở Tài nguyên-Môi trường
2.2.4 Thanh tra viờn, cộng tỏc viờn Thanh tra Tài nguyên-Môi trường.
2.3 Nghiệp vụ Thanh tra đất đai
2.3.1 Những vấn đề chung
2.3.2 Quy trình tiến hành một cuộc thanh tra đất đai
2.4 Tình hình triển khai công tác thanh tra, kiểm tra về đất đai trong những năm sau
Luật đất đai 2003
Chương 3. (09 giờ)
Giải quyết khiếu nại, tố cáo về đất đai
3.1 Các khái niệm
3.1.1 Khiếu nại, tố cáo và các từ ngữ có liên quan
3.1.2 Những quy định chung về khiếu nại, tố cáo
3.2 Khiếu nại, cách thức khiếu nại và giải quyết khiếu nại về đất đai
3.2.1 Cách thức khiếu nại về đất đai
3.2.2 Quyền, nghĩa vụ của người khiếu nại, người bị khiếu nại về đất đai
3.2.3 Thẩm quyền giải quyết khiếu nại về đất đai
3.2.4 Thủ tục giải quyết khiếu nại về đất đai
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3.3 Tố cáo và giải quyết tố cáo về đất đai
3.3.1 Quyền, nghĩa vụ của người tố cáo, người bị tố cáo
3.3.2 Thẩm quyền giải quyết tố cáo về đất đai
3.3.3 Thủ tục giải quyết tố cáo về đất đai
3.4 Việc tổ chức tiếp công dân đến khiếu nại, tố cáo về đất đai
3.5 Những vấn đề mang tính nghiệp vụ trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo về
đất đai
3.5.1 Đảm bảo tính khách quan, thận trọng, vô tư, thực sự cầu thị
3.5.2 Coi trọng công tác tư tưởng trong việc xét và giải quyết khiếu nại, tố
cáo
3.5.3 Xử lý kịp thời, nhanh chóng
3.5.4 Xác định nguyên nhân, đặc điểm của sự việc
3.5.5 Xác định những căn cứ cho việc giải quyết
3.5.6 Nội dung, phương pháp xem sét và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo
3.6 Thực trạng công tác giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai trong giai
đoạn hiện nay
3.6.1 Các dạng chủ yếu của tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai hiện nay
3.6.2 Nhận xét chung về tình hình và việc giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố
cáo về đất đai
3.6.3 Những nguyên nhân làm phát sinh nhiều khiếu nại, tố cáo về đất đai
3.6.4 Các giải pháp đổi mới đối với công tác giải quyết tranh chấp, khiếu nại,
tố cáo về đất đai
Hà Nội, ngày tháng
KT. HIỆU TRƯỞNG

KHOA QUẢN LÝ

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

HỌC PHẦN

năm 2015

NGƯỜI BIÊN SOẠN

GVC. Nguyễn Đức Khả
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ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
57. QUY HOẠCH ĐÔ THỊ VÀ KHU DÂN CƯ NÔNG THÔN
(Urban and rural planning studies)

1.

Mã học phần: GEO 3281

2.

Số tín chỉ: 3

3.

Học phần tiên quyết: Cơ sở và lịch sử quản lý đất đai, GEO3262

4.

Ngôn ngữ giảng dạy: Tiếng Việt

5.

Giảng viên (họ và tên, chức danh, học vị, đơn vị công tác):
- Mẫn Quang Huy, TS, Khoa Địa lý, ĐHKHTN-ĐHQGHN
- Vũ Thị Hoa, ThS, Khoa Địa lý, ĐHKHTN-ĐHQGHN

6. Mục tiêu học phần
Học phần trang bị kiến thức về các yếu tố ảnh hưởng đến quy hoạch đô thị, khu dân
cư nông thôn. Các khái niệm cơ bản về quy hoạch đô thị, khu dân cư nông thôn.
Quy trình các bước quy hoạch đô thị, khu dân cư nông thôn. Các quy định pháp lý
theo Luật quy hoạch đô thị, khu dân cư nông thôn. Các thông tin cơ sở của quy
hoạch đô thị và khu dân cư nông thôn. Nội dung của quá trình thiết kế quy hoạch
đô thị và khu dân cư nông thôn. Nội dung quy hoạch đô thị ở các cấp độ quy hoạch
chung, quy hoạch chi tiết. Hệ thống chỉ tiêu sử dụng đất trong quy hoạch đô thị các
cấp: quy hoạch chung, quy hoạch chi tiết, quy hoạch khu dân cư nông thôn.
7. Chuẩn đầu ra của học phần (kiến thức, kỹ năng, thái độ):
7.1 Mục tiêu về kiến thức:
-

Hiểu và phân tích được các yếu tố ảnh hưởng đến quy hoạch đô thị, khu dân
cư nông thôn

-

Nhớ và hiểu được các khái niệm cơ bản về quy hoạch đô thị, khu dân cư
nông thôn

-

Nhớ và giải thích được quy trình các bước quy hoạch đô thị, khu dân cư
nông thôn

-

Giải thích được quy định pháp lý theo Luật quy hoạch đô thị, khu dân cư
nông thôn
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-

Nhớ được các thông tin cơ sở của quy hoạch đô thị và khu dân cư nông thôn.

-

Hiểu được nội dung của quá trình thiết kế quy hoạch đô thị và khu dân cư
nông thôn

-

Vận dụng được các phương pháp quy hoạch và quản lý đô thị, khu dân cư
nông thôn.

-

Phân biệt được nội dung quy hoạch đô thị ở các cấp độ quy hoạch chung,
quy hoạch chi tiết.

-

Phân biệt được hệ thống chỉ tiêu sử dụng đất trong quy hoạch đô thị các cấp:
quy hoạch chung, quy hoạch chi tiết, quy hoạch khu dân cư nông thôn.

-

Hiểu rõ được mối quan hệ giữa địa chính và quy hoạch đô thị và khu dân cư
nông thôn

7.2 Kỹ năng và thái độ cá nhân, nghề nghiệp
-

Rèn luyện tính kiên trì trong công việc;

-

Phát triển kỹ năng làm việc nhóm;

-

Phát triển kỹ năng tư duy sáng tạo;

-

Trau dồi, phát triển năng lực đánh giá và tự đánh giá;

-

Rèn kỹ năng bình luận, thuyết trình trước công chúng;

-

Rèn kỹ năng lập kế hoạch, tổ chức, quản lý, điều khiển, theo dõi kiểm tra
hoạt động, làm việc nhóm, lập mục tiêu, phân tích chương trình.

7.3 Kỹ năng và thái độ xã hội
-

Nhận thức rõ vai trò của quy hoạch đô thị và khu dân cư nông thôn đối với
sự phát triển kinh tế, xã hội.

-

Có ý thức vận dụng các kiến thức đã được học cho việc giải quyết các vấn
đề cụ thể.

8. Phương pháp kiểm tra đánh giá:
8.1 Kiểm tra đánh giá thường xuyên (20%)
-

Mục đích: nhằm kiểm tra sinh viên việc làm chủ kiến thức và rèn luyện kĩ
năng đã được xác định trong mục tiêu của học phần.

-

Hình thức: Trình bày/viết tóm tắt lại nội dung nội dung vừa học; viết vấn đề
hứng thú với bài giảng; viết đề cương với các đề mục lớn để sinh viên bổ
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sung các đề mục nhỏ; hoặc sinh viên làm bài tập theo yêu cầu của giảng
viên/ tiểu tiểu luận 5-10 trang.
-

Nội dung: Sinh viên lựa chọn theo danh mục các bài tập bộ môn cung cấp
hoặc có thể tự chọn đề tài nếu được giáo viên chấp nhận trước. Kết quả bao
gồm việc đánh giá mực độ tích cực tham gia hoạt động học tập/seminar trên
lớp.

8.2 Kiểm tra đánh giá định kỳ (20%)
-

Mục đích: đánh giá được mức độ đạt mục tiêu học phần ở giai đoạn tương
ứng của sinh viên trong tiến trình của học phần.

-

Hình thức : Đồ án học phần/ Bài luận (15 - 20 trang)

-

Nội dung: Sinh viên lựa chọn theo danh mục các vấn đề do bộ môn cung cấp
hoặc có thể tự chọn đề tài nếu được giáo viên chấp nhận trước.

8.3 Thi hết môn (60%)
9. Giáo trình bắt buộc (tác giả, tên giáo trình, nhà xuất bản, năm xuất bản):
9.1 Tài liệu bắt buộc:
-

Phạm Trọng Mạnh. Quy hoạch đô thị (Giáo trình). Trường Đại học Khoa
học tự nhiên, Hà Nội, 2010

-

Nguyễn Thế Bá. Quy hoạch xây dựng phát triển đô thị. NXB Xây dựng.
2006

9.2 Tài liệu tham khảo:
-

Bộ xây dựng, Các tiêu chuẩn Việt Nam về quy hoạch xây dựng, TCVN,
NXB Xây dựng, Hà Nội – 2000

-

Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ chí Minh, Lý thuyết Quy hoạch đô thị, giáo
án điện tử, 2006

-

Đàm Trung Phường. Đô thị Việt Nam. NXB Xây dựng. 1995

-

Kaiser E., Chapin S. Urban Land use Planning. University of Illinois Press.
1995.

10. Tóm tắt nội dung học phần (mỗi học phần tóm tắt khoảng 120 từ):
Học phần cung cấp cho sinh viên các kiến thức về các nguyên tắc cơ bản thiết kế
quy hoạch đô thị và quản lý quy hoạch đô thị; các yếu tố ảnh hưởng đến quy hoạch
đô thị; các khái niệm cơ bản về quy hoạch đô thị; quy trình các bước quy hoạch đô
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thị; quy định pháp lý theo Luật quy hoạch đô thị; các thông tin cơ sở của quy hoạch
đô thị ; quá trình thiết kế quy hoạch đô thị ; các phương pháp quy hoạch và quản lý
đô thị; nội dung quy hoạch đô thị ở các cấp độ quy hoạch chung, quy hoạch chi tiết;
hệ thống chỉ tiêu sử dụng đất trong quy hoạch đô thị các cấp: quy hoạch chung, quy
hoạch chi tiết; mối quan hệ giữa địa chính và quy hoạch đô thị. Phần thứ 2 của học
phần sẽ cung cấp cho sinh viên các kiến thức liên quan đến điểm dân cư nông thôn
và quá trình phát triển; phương pháp quy hoạch xây dựng phát triển điểm dân cư
nông thôn.
11. Nội dung chi tiết học phần (trình bày các chương, mục, tiểu mục…):
Chương 1 (09 giờ)
NHỮNG KHÁI NIỆM CƠ BẢN
1.1 Lịch sử hình thành và phát triển đô thị
1.2 Dân cư và điểm dân cư
1.3 Đô thị và quá trình đô thị hóa
1.4 Khái niệm chung về quy hoạch đô thị
1.4.1 Khái niệm
1.4.2 Đối tượng của quy hoạch đô thị
1.4.3 Nhiệm vụ của quy hoạch đô thị
1.5 Một số thuật ngữ thường dựng trong quy hoạch đô thị
1.6 Nội dung chủ yếu của quy hoạch đô thị
Chương 2 (09 giờ)
THÔNG TIN CƠ SỞ CỦA QUY HOẠCH ĐÔ THỊ
2.1 Thông tin về điều kiện tự nhiên
2.1.1 Vị trí địa lý
2.1.2 Giới hạn khu đất quy hoạch
2.1.3 Địa hình - địa mạo
2.1.4 Điều kiện thuỷ văn
2.1.5 Khí hậu
2.1.6 Địa chất công trình và địa chất thuỷ văn
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2.1.7 Cảnh quan thiên nhiên
2.1.8 Thiên tai
2.2 Thông tin về hiện trạng kinh tế - xã hội
2.2.1 Hiện trạng về dân cư đô thị
2.2.2 Hiện trạng sử dụng đất
2.2.3 Thụng tin về hiện trạng các công trình kiến trúc
2.2.4 Thông tin về các công trình hạ tầng kỹ thuật
2.2.5 Tình hình phát triển kinh tế
2.2.6 Tình hình tổ chức xã hội
2.2.7 Hiện trạng cây xanh đô thị
2.2.8 Hiện trạng môi trường đô thị
2.3 Thông tin dự báo về kinh tế - xã hội đô thị
2.3.1 Thông tin về dự báo dân số
2.3.2 Thông tin dự báo về quy mô đất đai
2.3.3 Thông tin dự báo về kinh tế
2.3.4 Thông tin dự báo các vấn đề khác trong đô thị
Chương 3 (06 giờ)
NỘI DUNG THIẾT KẾ QUY HOẠCH ĐÔ THỊ
3.1 Nội dung các giai đoạn thiết kế quy hoạch
3.1.1 Nội dung quy hoạch vùng
3.1.2 Nội dung quy hoạch tổng thể đô thị
3.1.3 Nội dung quy hoạch chi tiết đô thị
3.2 Trình tự các bước thiết kế quy hoạch đô thị
3.3 Các nguyên tắc cơ bản thiết kế quy hoạch xây dựng đô thị
3.3.1 Lựa chọn đất xây dựng đô thị
3.3.2 Nguyên tắc bố trí chức năng sản xuất công nghiệp và kho tàng
3.3.3 Nguyên tắc thiết kế quy hoạch các khu dân cư đô thị
3.3.4 Nguyên tắc thiết kế quy hoạch các công trình công cộng trong đô thị
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3.3.5 Nguyên tắc thiết kế quy hoạch hệ thống giao thông đô thị
3.3.6 Nguyên tắc thiết kế quy hoạch các khu cây xanh đô thị
3.3.7 Nguyên tắc thiết kế quy hoạch các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị
Chương 4 (06 giờ)
QUẢN LÝ QUY HOẠCH ĐÔ THỊ VÀ MỐI QUAN HỆ GIỮA ĐỊA CHÍNH
VỚI QUY HOẠCH ĐÔ THỊ
4.1 Khái niệm về quản lý quy hoạch đô thị
4.2 Cơ sở pháp lý quản lý quy hoạch đô thị
4.3 Quản lý việc lập đồ án thiết kế quy hoạch
4.4 Quản lý việc xét duyệt đồ án quy hoạch đô thị
4.5 Quản lý việc cải tạo và xây dựng công trình đô thị theo quy hoạch
4.6 Quản lý cảnh quan và môi trường đô thị
4.7 Quản lý các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị
4.8 Thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm quy hoạch
4.9 Mối quan hệ giữa địa chính với quy hoạch đô thị
Chương 5 (09 giờ)
ĐIỂM DÂN CƯ NÔNG THÔN VÀ QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN
5.1 Xã hội nông thôn Việt nam và quá trình phát triển kiến trúc làng xã
5.1.1. Khái quát về xã hội nông thôn Việt nam
5.1.2. Quá trình phát triển điểm dân cư nông thôn
5.1.3. Kiến trúc truyền thống làng xã
5.2 Kiến trúc nông thôn ở một số nước
5.2.1. Kiến trúc nông thôn ở các nước phát triển
5.2.2 Kiến trúc nông thôn Trung quốc
5.2.2. Kiến trúc nông thôn khu vực Đông Nam á
5.3. Cơ cấu tổ chức điểm dân cư nông thôn
5.3.1. Phân loại điểm dân cư nông thôn
5.3. 2. Cơ cấu dân số, lao động
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5.5.3. Cơ cấu đất đai trong điểm dân cư nông thôn
5.3.4. Kết cấu hạ tầng cơ sở điểm dân cư nông thôn
Chương 6 (06 giờ)
QUY HOẠCH XÂY DỰNG PHÁT TRIỂN ĐIỂM DÂN CƯ NÔNG THÔN
6.1 Mục tiêu quy hoạch xây dựng và phát triển các điểm dân cư nông thôn
6.2 Xu thế phát triển kinh tế xã hội của các điểm dân cư nông thôn
6.3 Quy hoạch mạng lưới điểm dân cư nông thôn
6.4 Quy hoạch phát triển hạ tầng kỹ thuật các khu dân cư theo vùng đặc trưng

Hà Nội, ngày tháng
KT. HIỆU TRƯỞNG

KHOA QUẢN LÝ

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

HỌC PHẦN

năm 2015

NGƯỜI BIÊN SOẠN

TS. Mẫn Quang Huy
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ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
58. ĐỊNH GIÁ ĐẤT
(Land Valuation)
1. Mã học phần: GEO3282
2. Số tín chỉ: 03
3. Học phần tiên quyết: Cơ sở và lịch sử quản lý đất đai, GEO3262
4. Ngôn ngữ giảng dạy: Tiếng Việt
5.Giảng viên (họ và tên, chức danh, học vị, đơn vị công tác):
- Phạm Minh Đề, CVC, Bộ Tài nguyên và Môi trường
- Đỗ Thị Tài Thu, ThS, Khoa Địa lý, ĐHKHTN-ĐHQGHN
6. Mục tiêu học phần
Học phần trang bị kiến thức về các khái niệm giá trị đất, giá đất; vai trò, mục đích
của định giá đất; các yếu tố chủ yếu ảnh hưởng đến giá đất; các nguyên tắc định giá
đất nói chung. Các phương pháp định giá đất: bằng phương pháp so sánh trực tiếp;
bằng phương pháp chiết trừ; bằng phương pháp thu nhập; bằng phương pháp thặng
dư.
7. Chuẩn đầu ra của học phần (kiến thức, kỹ năng, thái độ):
7.1. Kiến thức:
- Nhớ và phân biệt được các khái niệm giá trị đất, giá đất
- Hiểu và giải thích được vai trò, mục đích của định giá đất
- Hiểu và giải thích được bản chất của giá đất.
- Hiểu được các yếu tố chủ yếu ảnh hưởng đến giá đất
- Liệt kê , giải thích được các nguyên tắc định giá đất nói chung
- Hiểu và giải thích được phương pháp định giá đất bằng phương pháp so sánh
trực tiếp
- Hiểu và giải thích được phương pháp định giá đất bằng phương pháp chiết trừ
- Hiểu và giải thích được phương pháp định giá đất bằng phương pháp thu nhập
- Hiểu và giải thích được phương pháp định giá đất bằng phương pháp thặng dư
7.2. Kỹ năng và thái độ cá nhân, nghề nghiệp
588

 Rèn luyện tính kiên trì trong công việc;
 Phát triển kỹ năng làm việc nhóm;
 Phát triển kỹ năng tư duy sáng tạo;
 Trau dồi, phát triển năng lực đánh giá và tự đánh giá;
 Rèn kỹ năng bình luận, thuyết trình trước công chúng;
 Rèn kỹ năng lập kế hoạch, tổ chức, quản lý, điều khiển, theo dõi kiểm tra hoạt
động, làm việc nhóm, lập mục tiêu, phân tích chương trình.
 Rèn luyện kỹ năng tiếp cận thực tiễn, bám sát thị trường.
7.3. Kỹ năng và thái độ xã hội
 Nhận thức rõ vai trò và giá trị của đất đai đối với phát triển kinh tế
 Hình thành thái độ sử dụng đất tiết kiệm, hợp lý, có hiệu quả và bảo vệ đất
đai, bảo vệ môi trường.
 Vận dụng các kiến thức đã được học một cách thông minh, sáng tạo cho việc
giải quyết các vấn đề cụ thể về định giá đất và bất động sản khác.
7.4. Năng lực áp dụng kiến thức vào thực tiễn
 Người học có khả năng vận dụng kiến thức trong công tác tổ chức, điều tra,
khảo sát và định giá đất phục vụ quản lý đất đai;
 Người học có khả năng vận dụng kiến thức định giá đất trong các hoạt động
dịch vụ hỗ trợ và quản lý thị trường bất động sản.
8. Phương pháp kiểm tra đánh giá:
8.1. Kiểm tra đánh giá thường xuyên (20%)
- Mục đích: nhằm kiểm tra sinh viên việc làm chủ kiến thức và rèn luyện kĩ năng
đã được xác định trong mục tiêu của học phần.
- Hình thức: tóm tắt lại nội dung vừa học; nêu vấn đề hứng thú, mạn đàm với
bài giảng; đánh giá mực độ tích cực tham gia hoạt động seminar trên lớp…
8.2 Kiểm tra đánh giá định kỳ (20%)
Mục đích: nhằm là đánh giá được mức độ đạt mục tiêu học phần ở giai đoạn
tương ứng của sinh viên trong tiến trình của học phần.
8.2.1. Bài tập cá nhân tuần
- Hình thức: làm bài tập nhỏ về định giá đất
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Nội dung: Sinh viên lựa chọn theo danh mục các bài tập bộ môn cung cấp hoặc
có thể tự chọn đề tài nếu được giáo viên chấp nhận trước.
- Tiêu chí đánh giá:
Xác định được vấn đề nghiên cứu, phân tích một cách hợp lý

3đ

Phân tích logic, đưa ra phương án giải quyết đúng

5đ

Ngôn ngữ chính xác, rõ ràng.

1đ

Trích dẫn, sử dụng tài liệu tham khảo chính xác, hợp lệ

1đ

Tổng

10đ

8.2.2 Kiểm tra đánh giá giữa kỳ:
- Mục đích: nhằm đánh giá mức độ đạt mục tiêu học phần của sinh viên
trong tiến trình học phần ở giai đoạn giữa của học kỳ.
- Hình thức kiểm tra: viết tự luận, làm bài trắc nghiệm hoặc kết hợp cả hai.
8.2.3. Bài tập nhóm tháng
- Hình thức: viết tiểu luận (10- 15 trang)
- Nội dung: Sinh viên lựa chọn theo danh mục các bài tập bộ môn cung cấp hoặc
có thể tự chọn đề tài nếu được giáo viên chấp nhận trước.
- Tiêu chí đánh giá:
Xác định vấn đề rõ ràng, hợp lý, khả thi

2đ

Phân tích logic, đi thẳng vào vấn đề, liên hệ thực tế, giầu tính thuyết phục

5đ

Tài liệu sử dụng phong phú, đa dạng, hấp dẫn

1đ

Ngôn ngữ chính xác, rõ ràng

1đ

Trích dẫn, sử dụng tài liệu tham khảo hợp lệ

1đ

Tổng:

10đ

8.3. Thi hết môn (60%)
- Hình thức: thi viết hoặc vấn đáp
- Tiêu chí:
Trả lời được những nội dung chính của câu hỏi

5đ

Phân tích logic vấn đề, liên hệ thực tế

4đ
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Ngôn ngữ chính xác, rõ ràng

1đ

Tổng:

10đ

9. Giáo trình bắt buộc (tác giả, tên giáo trình, nhà xuất bản, năm xuất bản):
9.1 Tài liệu bắt buộc
-

Phạm Minh Đề. Định giá đất - Tập bài giảng. Trường Đại học Khoa học tự
nhiên, Hà Nội. 2010

9.2 Tài liệu tham khảo:
-

Đỗ Lam Trà, Nguyễn Văn Quân. Giáo trình định giá đất. NXB Nông
nghiệp, 2007.

-

Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Luật kinh doanh bất
động sản,.NXB Lao động, 2010.

-

The valuation of Real Estate. The Australian Edition of the Apprasal of Real
Estate 12th. Edition Published by Australian Property Institute, 2007.

10. Tóm tắt nội dung học phần (mỗi học phần tóm tắt khoảng 120 từ):
Nội dung học phần gồm: các khái niệm giá trị đất, giá đất; vai trò, mục đích của
định giá đất; bản chất của giá đất; các yếu tố chủ yếu ảnh hưởng đến giá đất; các
nguyên tắc định giá đất nói chung; phương pháp định giá đất bằng phương pháp so
sánh trực tiếp; phương pháp định giá đất bằng phương pháp chiết trừ; phương pháp
định giá đất bằng phương pháp thu nhập; phương pháp định giá đất bằng phương
pháp thặng dư.
11. Nội dung chi tiết học phần (trình bày các chương, mục, tiểu mục…):
Chương 1 (12 giờ)
NHỮNG KHÁI NIỆM SỬ DỤNG TRONG ĐỊNH GIÁ ĐẤT
1.1 Khái niệm định giá
1.2 Khái niệm
1.3 Khái niệm về giá trị, giá thành và giá cả
1.4 Khái niệm về định giá đất
1.5 Sở hữu đất đai
1.6 Giá trị và giá cả đất đai
1.7 Khái niệm, mục đích và ý nghĩa của định giá đất
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Chương 2 (09 giờ)
CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA ĐỊNH GÍA ĐẤT
2.1 Các yếu tố cấu thành giá đất
2.2 Các yếu tố ảnh hưởng đến giá đất
2.2.1 Các yếu tố tự nhiên
2.2.2 Các yếu tố kinh tế
2.2.3 Các yếu tố xã hội
2.3 Cơ sở để xác định giá đất trong điều kiện của Việt Nam
Chương 3 (12 giờ)
CÁC NGUYÊN TẮC VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH GIÁ ĐẤT
3.1 Các nguyên tắc cơ bản trong định giá đất
3.2 Định giá đất bằng phương pháp so sánh trực tiếp
3.2.1 Nguyên tắc thực hiện
3.2.2 Các trường hợp áp dụng
3.2.3 Các bước tiến hành
3.3 Định giá đất bằng phương pháp thu nhập
3.3.1 Cơ sở lý luận
3.3.2 Các bước tiến hành
3.4 Định giá đất bằng phương pháp chiết trừ
3.4.1 Cơ sở lý luận
3.4.2 Các bước tiến hành
3.5 Định giá đất bằng phương pháp thặng dư
3.5.1 Khái niệm về phương pháp thặng dư
3.5.2 Các bước tiến hành
Chương 4 (12 giờ)
ĐỊNH GIÁ ĐẤT Ở VIỆT NAM
4.1 Những nội dung chủ yếu của luật đất đai hiện hành liên quan đến giá đất và
định giá đất
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4.2 Nguyên tắc định giá đất ở nước ta
4.2.1 Đối với đất nông nghiệp
4.2.2 Đối với đất phi nông nghiệp
Hà Nội, ngày tháng
KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG

KHOA QUẢN LÝ
HỌC PHẦN

năm 2015

NGƯỜI BIÊN SOẠN

CVC. Phạm Minh Đề
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ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
59. XÂY DỰNG VÀ QUẢN LÝ CƠ SỞ DỮ LIỆU ĐỊA CHÍNH
(Building and management land administration database)
1.

Mã học phần: GEO3283

2.

Số tín chỉ: 2

3.

Học phần tiên quyết: Đăng ký đất đai và hồ sơ địa chính (GEO 3215)

4.

Ngôn ngữ giảng dạy: Tiếng Việt

5.

Giảng viên (họ và tên, chức danh, học vị, đơn vị công tác):
- Mẫn Quang Huy, TS, Khoa Địa lý, ĐHKHTN-ĐHQGHN
- Nguyễn Xuân Linh, CN. HVCH, Khoa Địa lý, ĐHKHTN-ĐHQGHN

6. Mục tiêu học phần
Học phần trang bị kiến thức về khái niệm của cơ sở dữ liệu địa chính, hệ quản trị
cơ sở dữ liệu. Cơ sở khoa học và pháp lý về cơ sở dữ liệu địa chính và hệ quản trị
cơ sở dữ liệu địa chính. Quy trình xây dựng cơ sở dữ liệu bản đồ và cơ sở dữ liệu
thuộc tính. Cách xây dựng và khai thác cơ sở dữ liệu địa chính.
7. Chuẩn đầu ra của học phần (kiến thức, kỹ năng, thái độ):
7.1 Mục tiêu về kiến thức:
-

Hiểu rõ khái niệm của cơ sở dữ liệu địa chính.

-

Hiểu rõ khái niệm của hệ quản trị cơ sở dữ liệu.

-

Nắm vững cơ sở khoa học và pháp lý về cơ sở dữ liệu địa chính và hệ quản
trị cơ sở dữ liệu địa chính.

-

Hiểu rõ cấu trúc của cơ sở dữ liệu địa chính.

-

Nắm vững quy trình xây dựng cơ sở dữ liệu bản đồ và cơ sở dữ liệu thuộc
tính.

-

Vận dụng thành thạo các phần mềm chuyên ngành để xây dựng và khai thác
cơ sở dữ liệu địa chính.

7.2 Kỹ năng và thái độ cá nhân, nghề nghiệp
-

Rèn luyện tính kiên trì trong công việc;

-

Phát triển kỹ năng làm việc nhóm;

-

Phát triển kỹ năng tư duy sáng tạo;
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-

Trau dồi, phát triển năng lực đánh giá và tự đánh giá;

-

Rèn kỹ năng bình luận, thuyết trình trước công chúng;

-

Rèn kỹ năng lập kế hoạch, tổ chức, quản lý, điều khiển, theo dõi kiểm tra
hoạt động, làm việc nhóm, lập mục tiêu, phân tích chương trình.

7.3 Kỹ năng và thái độ xã hội
-

Nhận thức rõ vai trò của cơ sở dữ liệu Địa chính đối với công tác quản lý đất
đai.

-

Có ý thức vận dụng các kiến thức đã được học cho việc giải quyết các vấn đề
cụ thể.

7.4. Năng lực áp dụng kiến thức vào thực tiễn
-

Người học có khả năng đọc, hiểu và biết cách khai thác những thông tin/ tư
liệu phục vụ cho việc xây dựng cơ sở dữ liệu Địa chính.

-

Sử dụng hệ quản trị cơ sở dữ liệu một cách thành thạo để khai thác cơ sở dữ
liệu Địa chính nhằm phục vụ quản lý đất đai và hỗ trợ quản lý thị trường bất
động sản.

-

Có khả năng lên kế hoạch để xây dựng được cơ sở dữ liệu Địa chính cho một
đơn vị hành chính cụ thể.

8. Phương pháp kiểm tra đánh giá:
8.1 Kiểm tra đánh giá thường xuyên (20%)
-

Mục đích: nhằm kiểm tra sinh viên việc làm chủ kiến thức và rèn luyện kĩ
năng đã được xác định trong mục tiêu của học phần.

-

Hình thức: Trình bày/viết tóm tắt lại nội dung nội dung vừa học; viết vấn đề
hứng thú với bài giảng; viết đề cương với các đề mục lớn để sinh viên bổ
sung các đề mục nhỏ; hoặc sinh viên làm bài tập theo yêu cầu của giảng
viên/ tiểu tiểu luận 5-10 trang.

-

Nội dung: Sinh viên lựa chọn theo danh mục các bài tập bộ môn cung cấp
hoặc có thể tự chọn đề tài nếu được giáo viên chấp nhận trước. Kết quả bao
gồm việc đánh giá mực độ tích cực tham gia hoạt động học tập/seminar trên
lớp.

8.2 Kiểm tra đánh giá định kỳ (20%)
-

Mục đích: đánh giá được mức độ đạt mục tiêu học phần ở giai đoạn tương
ứng của sinh viên trong tiến trình của học phần.
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- Hình thức : Đồ án học phần/ Bài luận (15 - 20 trang)
- Nội dung: Sinh viên lựa chọn theo danh mục các vấn đề do bộ môn cung cấp
hoặc có thể tự chọn đề tài nếu được giáo viên chấp nhận trước.
8.3 Thi hết môn (60%)
- Hình thức: thi viết hoặc vấn đáp
9. Giáo trình bắt buộc (tác giả, tên giáo trình, nhà xuất bản, năm xuất bản):
9.1 Tài liệu bắt buộc
-

Trần Quốc Bình. Bài giảng hệ thống thông tin đất đai. Trường ĐH KHTN,
Hà Nội, 2005.

-

Thái Thị Quỳnh Như. Hệ thống đăng ký và thống kê đất đai. Tập bài giảng,
Hà Nội, 2007.

9.2 Tài liệu tham khảo:
-

Dự án CDLA. Giáo trình đào tạo hệ thống thông tin đất đai. Tổng cục Địa
chính và SwedeSurvey. Hà Nội, 1999.

-

Tổng cục Địa chính. Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài nguyên đất (dự án khả
thi). Hà Nội, 1998.

-

Rigaux P., Scholl M., Voisard A. Spatial Databases (with application to
GIS). Morgan Kaufmann Publishers, 2002.

10. Tóm tắt nội dung học phần (mỗi học phần tóm tắt khoảng 120 từ):
Công tác quản lý đất đai đối với tất cả các quốc gia trên thế giới đều có vai trò hết
sức quan trọng. Tuy nhiên để thực hiện tốt công tác này thì các cơ quan quản lý cần
có một hệ thống các công cụ để phục vụ cho các nghiệp vụ quản lý. Cơ sở dữ liệu
địa chính dạng số đầy đủ thông tin và được cập nhật thường xuyên là một công cụ
vô cùng đắc lực. Tuy nhiên thực trạng công cụ này ở Việt Nam còn rất nhiều vấn
đề bất cập: Việt Nam chưa xây dựng được một sơ sở dữ liệu Địa chính thống nhất
trên phạm vi toàn quốc, chỉ một số ít đơn vị tỉnh, thành phố đã có cơ sở dữ liệu Địa
chính đạt chuẩn, có tính pháp lý. Còn lại hầu hết là cơ sở dữ liệu Địa chính không
đạt chuẩn, manh mún, không cập nhật, không có tính pháp lý. Để dẫn đến tình
trạng này thì có nhiều nguyên nhân: các quy định pháp luật điều tiết việc lập và
quản lý cơ sở dữ liệu Địa chính thay đổi nhiều trong thời gian ngắn, kinh phí Nhà
nước đầu tư cho lĩnh vực này còn thiếu, nguồn dữ liệu đầu vào để xây dựng cơ sở
dữ liệu rất đa dạng và phức tạp đòi hỏi nhiều thời gian để xử lý, nguồn nhân lực có
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đủ trình độ chuyên môn và nghiệp vụ để xây dựng cơ sở dữ liệu luôn luôn trong
tình trạng thiếu thốn.
Với mong muốn đóng góp một phần nhằm giải quyết vấn đề về nguồn nhân lực, bộ
môn Địa chính, khoa Địa lý đã đưa học phần Xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu
Địa chính vào chương trình đào tạo nhằm đào tạo một lớp cán bộ có đầy đủ kiến
thức chuyên môn, nghiệp vụ về xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu Địa chính, phục
vụ nhu cầu cấp thiết của đất nước.
11. Nội dung chi tiết học phần (trình bày các chương, mục, tiểu mục…):
Chương 1 (10 giờ)
TỔNG QUAN VỀ CƠ SỞ DỮ LIỆU ĐỊA CHÍNH
1.1 Khái niệm cơ sở dữ liệu địa chính
1.1.1 Khái niệm chung cơ sở dữ liệu và hệ quản trị cơ sở dữ liệu
1.1.2 Khái niệm cơ sở dữ liệu địa chính và hệ quản trị cơ sở dữ liệu địa chính
1.2 Vai trò của cơ sở dữ liệu địa chính đối với công tác quản lý đất đai và một số
ngành liên quan
1.3 Cơ sở khoa học và pháp lý của cơ sở dữ liệu địa chính
1.4 Khái quát tình hình xây dựng và phát triển cơ sở dữ liệu địa chính một số nước
trên thế giới
1.5 Quá trình xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính ở Việt Nam
Chương 2 (10 giờ)
XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU ĐỊA CHÍNH
2.1 Chuẩn hóa dữ liệu đầu vào
2.1.1 Chuẩn hóa bản đồ địa chính và các loại bản đồ liên quan
2.1.2 Chuẩn hóa dữ liệu thuộc tính địa chính
2.2 Cơ sở dữ liệu không gian địa chính
2.2.1 Quy trình xây dựng cơ sở dữ liệu không gian địa chính
2.2.2 Xây dựng cơ sở dữ liệu không gian địa chính
2.3 Cơ sở dữ liệu thuộc tính địa chính
2.3.1 Mô hình cơ sở dữ liệu thuộc tính địa chính
2.3.2 Xây dựng cơ sở dữ liệu thuộc tính địa chính
597

2.4 Đồng bộ, kiểm tra cơ sở dữ liệu địa chính
Chương 3 (10 giờ)
KHAI THÁC CƠ SỞ DỮ LIỆU ĐỊA CHÍNH PHỤC VỤ QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI
3.1 Những vấn đề chung về cập nhật, khai thác cơ sở dữ liệu địa chính
3.2 Lựa chọn hệ quản trị cơ sở dữ liệu địa chính
3.3 Khai thác cơ sở dữ liệu địa chính phục vụ đăng ký đất đai và lập hồ sơ địa
chính
3.4 Khai thác cơ sở dữ liệu địa chính hỗ trợ thành lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất
3.5 Khai thác cơ sở dữ liệu địa chính hỗ trợ quản lý quy hoạch và tính toán đền bù
3.6 Khai thác cơ sở dữ liệu địa chính hỗ trợ định giá đất và quản lý thị trường bất
động sản

Hà Nội, ngày tháng
KT. HIỆU TRƯỞNG

KHOA QUẢN LÝ

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

HỌC PHẦN

năm 2015

NGƯỜI BIÊN SOẠN

TS. Mẫn Quang Huy
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ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
60. QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN
(Real estate management)

1.

Mã học phần: GEO3217

2.

Số tín chỉ: 02

3.

Học phần tiên quyết: Cơ sở và lịch sử quản lý đất đai, GEO3262

4.

Ngôn ngữ giảng dạy: tiếng Việt

5.

Giảng viên (họ và tên, chức danh, học vị, đơn vị công tác):
- Trần Văn Tuấn, PGS.TS, Khoa Địa lý, ĐHKHTN-ĐHQGHN
- Phạm Sỹ Liêm, KS, Khoa Địa lý, ĐHKHTN-ĐHQGHN

6.

Mục tiêu học phần

Học phần trang bị kiến thức về vai trò của thị trường bất động sản đối với sự phát
triển kinh tế - xã hội; các khái niệm về thị trường bất động sản, cung, cầu bất động
sản; các yếu tố ảnh hưởng đến cung, cầu bất động sản; những quy định pháp lý chủ
yếu để quản lý thị trường bất động sản ở Việt Nam theo luật đất đai hiện hành, luật
dân sự, luật nhà ở, luật kinh doanh bất động sản.
7. Chuẩn đầu ra của học phần (kiến thức, kĩ năng, thái độ):
7.1. Kiến thức:
- Hiểu được vai trò thị trường bất động sản đối với phát triển kinh tế - xã hội
- Hiểu được các khái niệm về thị trường bất động sản, cung, cầu bất động sản
- Hiểu và phân tích được các yếu tố ảnh hưởng đến cung, cầu bất động sản
- Giải thích và tổng hợp được những quy định pháp lý chủ yếu để quản lý thị
trường bất động sản ở Việt Nam theo luật đất đai hiện hành, luật dân sự, luật
nhà ở, luật kinh doanh bất động sản.
7.2. Kỹ năng và thái độ cá nhân, nghề nghiệp
 Rèn luyện tính kiên trì trong công việc;
 Phát triển kỹ năng làm việc nhóm;
 Phát triển kỹ năng tư duy sáng tạo;
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 Trau dồi, phát triển năng lực đánh giá và tự đánh giá;
 Rèn kỹ năng bình luận, thuyết trình trước công chúng;
 Rèn kỹ năng lập kế hoạch, tổ chức, quản lý, điều khiển, theo dõi kiểm tra
hoạt động, làm việc nhóm, lập mục tiêu, phân tích chương trình.
7.3. Kỹ năng và thái độ xã hội
 Nhận thức rõ vai trò và giá trị của đất đai, vai trò của thị trường bất động sản
đối với phát triển kinh tế - xã hội;
 Hình thành thái độ sử dụng tiết kiệm, hợp lý và bảo vệ đất đai;
 Có ý thức vận dụng các kiến thức đã được học cho việc nhận định và giải
quyết các vấn đề nóng trong hoạt động quản lý và sử dụng đất đai liên quan
đến giá trị đất;
 Có ý thức vận dụng các kiến thức đã được học cho việc giải quyết các vấn đề
cụ thể liên quan đến thị trường bất động sản;
7.4. Năng lực áp dụng kiến thức vào thực tiễn
 Có khả năng đọc, hiểu và biết cách khai thác những vấn đề/ thông tin/ tư liệu
liên quan đến thị trường bất động sản;
 Người học có khả năng vận dụng kiến thức cho quản lý thị trường quyền sử
dụng đất nói riêng và quản lý thị trường bất động sản tại địa bàn công tác.
8. Phương pháp kiểm tra đánh giá:
8.1. Kiểm tra đánh giá thường xuyên (20%)
- Mục đích: nhằm kiểm tra sinh viên việc làm chủ kiến thức và rèn luyện kĩ năng
đã được xác định trong mục tiêu của học phần.
- Hình thức: viết một câu tóm tắt lại nội dung nội dung vừa học; viết vấn đề tâm
đắc với bài giảng; trả lời các câu hỏi gợi ý hoặc mở rộng nội dung bài giảng, bài tập
trắc nghiệm trên lớp ngay sau bài giảng, đánh giá mực độ tích cực tham gia hoạt
động seminar trên lớp,…
8.2 Kiểm tra đánh giá định kỳ(20%)
Mục đích: nhằm là đánh giá được mức độ đạt mục tiêu học phần ở giai đoạn
tương ứng của sinh viên trong tiến trình của học phần.
8.2.1. Bài tập nhóm tháng
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- Hình thức: viết tiểu luận
- Nội dung: Sinh viên lựa chọn theo danh mục các bài tập bộ môn cung cấp hoặc
có thể tự chọn đề tài nếu được giáo viên chấp nhận trước.
8.2.2 Kiểm tra đánh giá giữa kỳ:
- Mục đích: nhằm đánh giá mức độ đạt mục tiêu học phần của sinh viên trong
tiến trình học phần ở giai đoạn giữa của học kỳ.
- Hình thức kiểm tra: viết tự luận, làm bài trắc nghiệm hoặc kết hợp cả hai.
8.3 Thi hết môn (60%)
- Hình thức: thi viết hoặc vấn đáp
- Tiêu chí:
 Trả lời được những nội dung chính của câu hỏi
 Phân tích logic vấn đề, liên hệ thực tế
 Ngôn ngữ chính xác, rõ ràng
9. Giáo trình bắt buộc (tác giả, tên giáo trình, nhà xuất bản, năm xuất bản):
9.1 Tài liệu bắt buộc
-

Trần Văn Tuấn. Quản lý thị trường bất động sản - Tập bài giảng. Trường Đại
học Khoa học tự nhiên, Hà Nội, 2010.

9.2 Tài liệu tham khảo:
-

Tôn Gia Huyên, Nguyễn Đình Bồng. Quản lý đất đai và thị trường bất động
sản. NXB Bản đồ, Hà Nội, 2006.

-

Bộ luật dân sự. Nhà xuất bản Lao động xã hội, 2008.

-

Luật đất đai. Nhà xuất bản chính trị quốc gia, 2013.

-

Luật nhà ở và Luật kinh doanh bất động sản (đã được sửa đổi , bổ sung).
NXB Tư pháp.

-

Peter Dale and John McLaughlin. Land administration. Oxford University
Press.. 1999.

10. Tóm tắt nội dung học phần (mỗi học phần tóm tắt khoảng 120 từ):
Trong giai đoạn đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước hiện nay, Nhà
nước quản lý đất đai bằng ba công cụ chủ yếu gồm pháp luật, quy hoạch và kinh tế
- tài chính. Quản lý thị trường bất động sản có vai trò quan trọng đối với sự phát
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triển kinh tế - xã hội đất nước. Thị trường bất động sản phát triển thúc đẩy xây
dựng nhà ở, các khu đô thị mới, cơ sở hạ tầng kỹ thuật và xã hội, đẩy mạnh quá
trình đầu tư phát triển các cơ sở sản xuất công nghiệp, dịch vụ, tạo nguồn thu cho
ngân sách nhà nước đồng thời thúc đẩy các thị trường khác phát triển như thị
trường tín dụng, thị trường lao động.
Nội dung học phần cung cấp những kiến thức cơ bản về thị trường bất động sản,
bao gồm: các khái niệm về thị trường bất động sản, cung, cầu bất động sản; các yếu
tố ảnh hưởng đến cung, cầu bất động sản; những quy định pháp lý chủ yếu để quản
lý thị trường bất động sản ở Việt Nam theo luật đất đai hiện hành, luật dân sự, luật
nhà ở, luật kinh doanh bất động sản.
Sau khi học xong, học viờn cú thể tạo lập những tiền đề cho việc xây dựng một
cách tiếp cận khi tham gia vào lĩnh vực quản lý bất động sản và thị trường bất động
sản.
11. Nội dung chi tiết học phần (trình bày các chương, mục, tiểu mục…):
Chương 1 (10 giờ)
BẤT ĐỘNG SẢN VÀ THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN
1.1 Bất động sản
1.1.1 Khái niệm
1.1.2 Các nguồn hình thành bất động sản
1.2 Thị trường bất động sản
1.2.1 Khái niệm về thị trường bất động sản
1.2.2 Vai trò của thị trường bất động sản đối với kinh tế - xã hội
1.2.3 Phân loại đất phi nông nghiệp và các khu vực của thị trường bất động sản
1.2.1 Tính đặc thù và tính quy luật về sự vận động của thị trường bất động sản
1.2.5 Quan hệ cung - cầu trong thị thường bất động sản
1.2.6 Các phương pháp định giá bất động sản
1.2.7 Phương thức kinh doanh bất động sản
1.3 Kinh nghiệm của nước ngoài trong quản lý thị trường bất động sản
Chương 2 (10 giờ)
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CƠ SỞ CHÍNH SÁCH VÀ PHÁP LUẬT ĐỂ QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG BẤT
ĐỘNG SẢN Ở VIỆT NAM
2.1 Các chính sách về thị trường bất động sản trong các văn kiện của Đảng Cộng
sản Việt Nam
2.2. Các văn bản pháp luật của Nhà nước
2.2.1 Hiến pháp
2.2.2 Luật đất đai hiện hành: Những nội dung chủ yếu có liên quan đến quản lý
thị trường quyền sử dụng đất và bất động sản
2.2.3 Nội dung chủ yếu của một số văn bản pháp luật khác của Nhà nước có liên
quan đến quản lý thị trường bất động sản
Chương 3 (10 giờ)
THỰC TRẠNG VÀ CÁC GIẢI PHÁP QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG BẤT
ĐỘNG SẢN Ở VIỆT NAM
3.1 Thực trạng thị trường bất động sản
3.2 Thực trạng quản lý nhà nước về thị trường bất động sản
3.3 Những vấn đề đặt ra đối với thị trường bất động sản trong thời kỳ đẩy mạnh
công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước
3.4 Các giải pháp chủ yếu để quản lý và phát triển thị trường bất động sản
Hà Nội, ngày tháng
KT. HIỆU TRƯỞNG

KHOA QUẢN LÝ

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

HỌC PHẦN

năm 2015

NGƯỜI BIÊN SOẠN

PGS.TS. Trần Văn Tuấn
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ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
61. THỐNG KÊ, KIỂM KÊ ĐẤT ĐAI
(Land statistics and inventory)
1.

Mã học phần: GEO3218

2.

Số tín chỉ: 2

3.
Học phần tiên quyết: Đánh giá hiện trạng và biến động sử dụng đất đai,
(GEO3267), Pháp luật đất đai, (GEO3263)
4.

Ngôn ngữ giảng dạy: Tiếng Việt

5.

Giảng viên: (họ và tên, chức danh, học vị, đơn vị công tác):
- Phạm Thị Phin, TS, Khoa Địa lý, ĐHKHTN-ĐHQGHN
- Đỗ Thị Tài Thu, ThS, Khoa Địa lý, ĐHKHTN-ĐHQGHN

6.

Mục tiêu của học phần

Học phần trang bị kiến thức tổng quan về khoa học thống kê, tầm quan trọng của
khoa học thống kê đối với sự phát triển kinh tế, xã hội; vai trò và đặc điểm của đất
đai, ý nghĩa và các phương pháp thống kê, kiểm kê đất đai; nội dung thống kê,
kiểm kê đất đai theo mục đích sử dụng và theo đối tượng sử dụng quản lý lập các
biểu mẫu và viết báo cáo thống kê, kiểm kê đất đai; hướng dẫn sử dụng phần mềm
TK05
7. Chuẩn đầu ra của học phần (kiến thức, kĩ năng, thái độ):
7.1. Kiến thức:
 Nắm được kiến thức tổng quan về khoa học thống kê, tầm quan trọng của
khoa học thống kê đối với sự phát triển kinh tế, xã hội
 Hiểu được vai trò và đặc điểm của đất đai, ý nghĩa và các phương pháp
thống kê, kiểm kê đất đai,
 Nắm được thống kê, kiểm kê đất đai theo mục đích sử dụng và theo đối
tượng sử dụng quản lý
 Biết lập các biểu mẫu và viết báo cáo thống kê, kiểm kê đất đai
 Biết vận dụng kiến thức lý thuyết đã học để thực hiện thống kê, kiểm kê
đất đai ở từng cấp đơn vị hành chính ngoài thực tế
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 Biết sử dụng phần mềm TK05 để tổng hợp số liệu vào các biểu mẫu
7.2. Kỹ năng và thái độ cá nhân, nghề nghiệp
 Phát triển kỹ năng tư duy sáng tạo, khám phá tìm tòi;
 Phát triển kỹ năng cộng tác, làm việc nhóm;
 Rèn kỹ năng thuyết trình trước công chúng;
 Rèn luyện tính kiên trì trong công việc;
7.3. Kỹ năng và thái độ xã hội
 Nhận thức rõ tầm quan trọng của thống kê, kiểm kê đất đai để biết được
số lượng đất đai theo từng mục đích sử dụng được phân bổ vào các đối
tượng sử dụng, quản lý khác nhau. Từ đó làm cơ sở cho việc xây dựng
phương án quy hoạch sử dụng đất và hoạch định chính sách pháp luật đất
đai. Vì vậy, là một cán bộ quản lý đất đai cần thống kê, kiểm kê chính
xác và trung thực quỹ đất đai
7.4. Năng lực áp dụng kiến thức vào thực tiễn
 Có khả năng đọc, hiểu và biết cách khai thác những vấn đề, thông tin, tư
liệu liên quan đến thống kê, kiểm kê đất đai
 Biết vận dụng các kiến thức lý thuyết đã học để thực hiện thống kê, kiểm
kê đất đai ngoài thực tế
8. Phương pháp kiểm tra, đánh giá:
8.1. Kiểm tra kiến thức nền
- Để học học phần thống kê, kiểm kê đất đai sinh viên cần các kiến thức nền
sau:
+ Kiến thức về hiện trạng và biến động sử dụng đất.
+ Kiến thức về hệ thống chính sách pháp luật đất đai
- Mục đích kiểm tra: Đánh giá và phân loại kiến thức cơ sở của sinh viên so
với yêu cầu của học phần. Trên cơ sở đánh giá và phân loại kiến thức nền
của sinh viên để có được kế hoạch và phương pháp dạy học phù hợp.
- Hình thức kiểm tra:
+ Nêu những hiểu biết về hiện trạng sử dụng đất
+ Nêu những hiểu biết về đánh giá biến động đất đai.
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+ Nêu những hiểu biết về hệ thống chính sách pháp luật đất đai
8.2. Kiểm tra đánh giá thường xuyên (20%)
- Mục đích: Nhằm kiểm tra việc làm chủ kiến thức và rèn luyện kĩ năng đã
được xác định trong mục tiêu học phần của sinh viên.
8.2.1. Bài tập cá nhân tuần 5
- Hình thức: Viết tiểu luận
- Nội dung:
Viết báo cáo và tổng hợp số liệu vào các biểu mẫu cho 01 đơn vị hành chính
cấp xã
- Tiêu chí đánh giá:
 Bài tập có tính sáng tạo, phong phú

(3 điểm)

 Phân tích logic, vận dụng được lý thuyết đã học và tham khảo tài liệu để
bình luậtn và đánh giá
(5 điểm)
 Ngôn ngữ chính xác, rõ ràng

(1 điểm)

 Trích dẫn, sử dụng tài liệu tham khảo chính xác, hợp lệ

(1 điểm)

Tổng:

(10 điểm)

8.2.2. Bài tập nhóm tuần 10
- Hình thức: Viết tiểu luận
- Nội dung: Viết báo cáo kiểm kê đất đai và tổng hợp số liệu vào các biểu
mẫu bằng phần mềm TK05 cho 01 đơn vị hành chính cấp xã
- Tiêu chí đánh giá:
 Bài tập có tính sáng tạo, phong phú

(2 điểm)

 Phân tích logic, biết vận dụng lý thuyết đã học để đánh giá và đề xuất biện
pháp nâng cao hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp chính xác
(6 điểm)
 Ngôn ngữ chính xác, rõ ràng

(1 điểm)

 Trích dẫn, sử dụng tài liệu tham khảo hợp lệ

(1 điểm)

Tổng:

(10 điểm)

8.3. Kiểm tra đánh giá giữa kỳ (20%)
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Mục đích: Nhằm đánh giá được mức độ đạt mục tiêu học phần ở giai đoạn
tương ứng của sinh viên trong tiến trình của học phần.
- Hình thức: Kiểm tra viết hoặc trắc nghiệm
8.4. Thi hết môn (60%)
- Hình thức: Thi viết
- Tiêu chí:
 Phân tích logic, chính xác vấn đề, liên hệ thực tế phong phú và sáng tạo (7
điểm)
 Ngôn ngữ chính xác, rõ ràng, văn phong khoa học, trình bày sáng sủa (3
điểm)
Tổng: (10 điểm)
9. Giáo trình bắt buộc (tác giả, tên giáo trình, nhà xuất bản, năm xuất bản)
9.1. Tài liệu bắt buộc
-

Phạm Thị Phin (2014). Thống kê, kiểm kê đất đai. Tập bài giảng Trường
Đại học Nông nghiệp Hà Nội

9.2. Tài liệu tham khảo
- Bộ Tài chính và Bộ Tài nguyên và Môi trường (2014), Thông tư liên tịch số
179/2014/TTLT-BTC-BTNMT ngày 26 tháng 11 năm 2014 hướng dẫn sử
dụng kinh phí cho hoạt động kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng
đất năm 2014, Hà Nội
- Bộ Tài nguyên và Môi trường (2014), Thông tư số 28/2014/TT-BTNMT ngày
02 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn
thực hiện thống kê, kiểm kê đất đai và xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng
đất, Hà Nội.
- Bộ Tài nguyên và Môi trường (2007), Thông tư số 08/2007/TT-BTNMT ngày
02 tháng 8 năm 2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn
thực hiện thống kê, kiểm kê đất đai và xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng
đất, Hà Nội.
10. Tóm tắt nội dung học phần (mỗi học phần tóm tắt khoảng 120 từ):
Học phần cung cấp những kiến thức cơ bản về khoa học thống kê. Tầm quan trọng
của thống kê đối với sự phát triển kinh tế, xã hội. Các phương pháp thống kê, kiểm
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kê đất đai, Vai trò của thống kê, kiểm kê đất đai đối với quản lý nhà nước về đất
đai. Nội dung thống kê, kiểm kê đất đai theo mục đích sử dụng và theo đối tượng
sử dụng, quản lý. Hướng dẫn sử dụng phần mềm TK05 để tổng hợp các biểu mẫu
thống kê, kiểm kê đất đai
11. Nội dung chi tiết học phần (trình bày các chương, mục, tiểu mục…):
Chương 1
KHÁI QUÁT CHUNG VỀ KHOA HỌC THỐNG KÊ
1.1. Những vấn đề lý luận chung
1.1.1. Khái niệm về thống kê học
1.1.2. Mục đích và ý nghĩa
1.1.3. Một số khái niệm thường dùng trong thống kê
1.1.3.1. Tổng thể thống kê và đơn vị tổng thể
1.1.3.2. Tiêu thức thống kê
1.1.3.2. Chỉ tiêu thống kê
1.2. Nội dung điều tra thống kê
1.2.1. Khái niệm, đặc điểm và yêu cầu của điều tra thống kê
1.2.2. Các phương pháp thu thập tài liệu phục vụ điều tra thống kê
1.2.2.1. Phương pháp thu thập trực tiếp
1.2.2.2. Phương pháp thu thập gián tiếp.
1.2.3. Xác định đối tượng điều tra và đơn vị điều tra
1.2.4. Các hình thức tổ chức điều tra và phân loại điều tra thống kê
1.2.4.1. Các hình thức tổ chức điều tra thống kê
1.2.4.2. Phân loại điều tra thống kê
1.2.5. Các sai số thường gặp khi điều tra thống kê
1.2.5.1. Sai số chọn mẫu
1.2.5.2 Sai số phi chọn mẫu
1.3. Nội dung, phương pháp tổng hợp và phân tích thống kê
1.3.1. Định nghĩa
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13.2. Một số phương pháp tổng hợp và phân tích thống kê
1.3.2.1. Phương pháp phân tổ thống kê
1.3.2.2. Phương pháp đồ thị thống kê
1.3.2.3. Phương pháp phân tích dãy số biến động theo thời gian

Chương 2
THỐNG KÊ ĐẤT ĐAI
2.1. Một số lý luận chung về thống kê đất đai
2.1.1 Vai trò và đặc điểm của đất đai
2.1.1.1. Vai trò của đất đai
2.1.1.2. Đặc điểm của đất đai
2.1.2. Khái niệm, yêu cầu, đặc điểm và các hình thức thống kê đất đai
2.1.2.1. Khái niệm và trách nhiệm thực hiện thống kê đất đai
2.1.2.2. Yêu cầu của thống kê đất đai
2.1.2.3. Đặc điểm cơ bản của thống kê đất đai
2.1.2.4. Các hình thức thống kê đất đai
2.1.3 Đối tượng, ý nghĩa và nhiệm vụ của thống kê đất đai
2.1.3.1. Đối tượng của khoa học thống kê đất đai
2.1.3.2. Ý nghĩa của thống kê đất đai
2.1.3.3. Nhiệm vụ của khoa học thống kê đất đai
2.1.4. Phương pháp thống kê đất đai
2.1.4.1. Phương pháp thống kê trực tiếp
2.1.4.2. Phương pháp thống kê gián tiếp
2.2. Nội dung thống kê đất đai
2.2.1. Thống kê đất đai theo mục đích sử dụng
2.2.2. Thống kê đất đai theo đối tượng sử dụng, quản lý
2.2.3. Hướng dẫn lập biểu thống kê đất đai và nội dung báo cáo thống kê đất đa
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2.2.3.1. Lập biểu thống kê đất đai
2.2.3.2. Kết quả thống kê đất đai
2.2.3.3. Thẩm quyền xác nhận biểu thống kê đất đai và công bố kết quả thống kê đất đai
2.2.3.4. Kiểm tra kết quả thống kê đất đai
2.2.4. Báo cáo kết quả thống kê đất đai cần lập ở các cấp
2.2.5. Trình tự thực hiện thống kê đất đai
2.2.5. Lưu trữ, quản lý và cung cấp dữ liệu thống kê đất đai
Chương 3
KIỂM KÊ ĐẤT ĐAI
3.1. Một số lý luận chung về kiểm kê đất đai
3.1.1. Khái niệm và trách nhiệm kiểm kê đất đai
3.1.2. Mục đích của kiểm kê đất đai
3.1.3. Yêu cầu của kiểm kê đất đai
3.1.4. Đặc điểm của kiểm kê đất đai
3.1.5. Phương pháp kiểm kê đất đai
3.1.5.1. Phương pháp kiểm kê trực tiếp
3.1.5.2. Phương pháp kiểm kê gián tiếp
3.2. Nội dung kiểm kê đất đai
3.2.1. Kiểm kê đất đai theo mục đích sử dụng
3.2.1.1. Kiểm kê các mục đích sử dụng chi tiết đối với nhóm đất nông nghiệp
3.2.1.2. Kiểm kê diện tích đất có mặt nước ven biển
3.2.2. Kiểm kê đất đai theo đối tượng sử dụng quản lý
3.2.3. Hướng dẫn lập biểu kiểm kê đất đai và nội dung báo cáo kiểm kê đất đai
3.2.3.1. Lập biểu kiểm kê đất đai
3.2.3.2. Kết quả kiểm kê đất đai
3.2.3.3. Thẩm quyền xác nhận biểu kiểm kê đất đai và công bố kết quả kiểm kê đất đai
3.2.3.4. Kiểm tra, thẩm định kết quả kiểm kê đất đai
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3.2.4. Báo cáo kết quả kiểm kê đất đai cần lập ở các cấp
3.2.5. Trình tự thực hiện kiểm kê đất đai và xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất
KT. HIỆU TRƯỞNG

KHOA QUẢN LÝ

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

HỌC PHẦN

NGƯỜI BIÊN SOẠN

TS. Phạm Thị Phin
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ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
63. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG
(Environmental Impact Assessment)
1. Mã học phần: GEO3219
2. Số tín chỉ: 03
3. Học phần tiên quyết:
- .Địa lý học, GEO2317
4. Ngôn ngữ giảng dạy: Tiếng việt
5. Giảng viên (họ và tên, chức danh, học vị, đơn vị công tác):
- Trương Quang Hải, GS.TS, Khoa Địa lý, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên,
ĐHQGHN.
- Trần Thục Hân, TS, Khoa Địa lý, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên,
ĐHQGHN.
6. Mục tiêu của học phần
- Sinh viên cần tích lũy về nội dung các bước trong đánh giá tác động môi
trường, mục tiêu quản lý môi trường. Điểm qua các công tác quản lý môi trường
ở Việt Nam và cung cấp cho người học các nguyên tắc, phương pháp và công cụ
quản lý môi trường.
- Sinh viên cần nâng cao được kĩ năng tư duy sáng tạo, logic, khám phá tìm tòi
cùng với rèn luyện kỹ năng lập kế hoạch, tổ chức, quản lý, điều khiển, theo dõi
kiểm tra hoạt động, làm việc nhóm, lập mục tiêu, phân tích chương trình.
- Sinh viên ý thức vận dụng các kiến thức đã được học cho việc giải quyết các
vấn đề về đánh giá tác động môi trường, quản lý môi trường và phát triển bền
vững. Đồng thời phát huy các nghiên cứu ứng dụng và tuyên truyền, phổ biến
cho xã hội hiểu được vai trò của hướng quản lý và đánh giá tác động môi trường
trong giải quyết các vấn đề về địa lý, tài nguyên, môi trường và phát triển bền
vững.
7. Chuẩn đầu ra của học phần (kiến thức, kĩ năng, thái độ):
7.1. Kiến thức
Nắm được nội dung các bước trong đánh giá tác động môi trường;
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Nắm được các nội dung và mục tiêu quản lý môi trường;
Nắm được các các nguyên tắc quản lý môi trường;
Nắm được nội dung công tác quản lý môi trường ở Việt Nam;
Nắm và phân tích được nội dung tổ chức công tác quản lý môi trường;
Nắm được phương pháp luận và công cụ quản lý môi trường;
Có thể áp dụng các phương pháp trong quản lý và đánh giá tác động môi
trường.
7.2. Kĩ năng
Phát triển kỹ năng cộng tác, làm việc nhóm;
Phát triển kỹ năng tư duy sáng tạo, khám phá tìm tòi;
Trau dồi, phát triển năng lực đánh giá và tự đánh giá;
Nhận thức rõ vai trò của quản lý và đánh giá tác động môi trường trong
nghiên cứu địa lý, tài nguyên, môi trường và phát triển bền vững;
Rèn kỹ năng bình luận, thuyết trình trước công chúng;
Rèn luyện tính kiên trì trong công việc;
Rèn kỹ năng lập kế hoạch, tổ chức, quản lý, điều khiển, theo dõi kiểm tra
hoạt động, làm việc nhóm, lập mục tiêu, phân tích chương trình.
7.3. Thái độ
Có ý thức nghiên cứu nghiêm túc, khách quan, tư duy logic trong việc áp
dụng các nội dung cơ bản của quản lý và đánh giá tác động môi trường;
Có ý thức vận dụng các kiến thức đã được học cho việc giải quyết các vấn đề
về đánh giá tác động môi trường, quản lý môi trường và phát triển bền vững;
Có ý thức phát huy các nghiên cứu ứng dụng và tuyên truyền, phổ biến cho
xã hội hiểu được vai trò của hướng quản lý và đánh giá tác động môi trường trong
giải quyết các vấn đề về địa lý, tài nguyên, môi trường và phát triển bền vững.
8. Phương pháp kiểm tra, đánh giá:
8.1. Kiểm tra kiến thức nền
- Để học học phần quản lý và đánh giá tác động môi trường, sinh viên cần
các kiến thức nền sau:
+ Kiến thức về tài nguyên và ô nhiễm môi trường.
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- Mục đích: Việc kiểm tra kiến thức nền nhằm đánh giá và phân loại được
kiến thức cơ sở của sinh viên so với yêu cầu của học phần. Trên cơ sở đánh giá và
phân loại kiến thức nền của sinh viên để có được chiến lược dạy học phù hợp.
- Hình thức: đặt câu hỏi, thảo luận trên lớp, kiểm tra 15’.
8.2. Kiểm tra đánh giá thường xuyên (20%)
- Mục đích: nhằm kiểm tra mức độ thường xuyên đi học của sinh viên; kiểm
tra, đánh giá khả năng hiểu bài, nhớ kiến thức qua từng chương.
- Hình thức: kiểm tra 15’, kiểm tra 30’, kiểm tra 50’, báo cáo nhóm,...
8.3. Kiểm tra giữa kỳ (20%)
- Mục đích: nhằm đánh giá được mức độ đạt mục tiêu học phần của sinh
viên ở giai đoạn giữa hoặc nửa cuối học phần.
- Hình thức: kiểm tra 50’, thực hiện dự án nghiên cứu nhỏ, báo cáo nhóm,...
8.4. Thi hết môn (60%)
- Mục đích: nhằm đánh giá chuẩn đầu ra của sinh viên.
- Hình thức: Lựa chọn một trong hai hình thức: viết, vấn đáp.
9. Giáo trình bắt buộc (tác giả, tên giáo trình, nhà xuất bản, năm xuất bản):
1. Lê Văn Khoa, Khoa học Môi trường, Nxb. Giáo dục, 2001.
2. Lưu Đức Hải, Nguyễn Ngọc Sinh, Quản lý môi trường cho sự phát triển bền
vững, Nxb. ĐHQGHN, 2000.
3. Hoàng Xuân Cơ, Phạm Ngọc Hồ, Đánh giá tác động môi trường, Nxb.
ĐHQGHN, 2009.
4. Cù Huy Đấu, Đánh giá tác động môi trường, Nxb. Hà Nội, 2010.
10. Tóm tắt nội dung học phần (mỗi học phần tóm tắt khoảng 120 từ):
Học phần quản lý và đánh giá tác động môi trường cung cấp những nội dung
quan trọng về quản lý và đánh giá khả năng tác động tích cực-tiêu cực của một dự
án được đề xuất đến môi trường trong mối quan hệ giữa các khía cạnh tự nhiên,
kinh tế và xã hội. Sau khi học xong, sinh viên sẽ được trang bị những kiến thức cơ
bản về cách tiếp cận tổng hợp và hệ thống trong việc giải quyết những vấn đề tài
nguyên và môi trường phục vụ mục tiêu phát triển bền vững. Sinh viên có thể
nghiên cứu và lựa chọn các phương án hữu hiệu trong công tác quản lý và bảo vệ
môi trường ở các cấp lãnh thổ.
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11. Nội dung chi tiết học phần:
Chương 1. Quản lý môi trường (3 giờ)
1.1. Nội dung
1.2. Mục tiêu
1.3. Nguyên tắc quản lý môi trường
1.4. Nội dung công tác quản lý môi trường ở Việt Nam
1.5. Tổ chức công tác quản lý môi trường
1.6. Phương pháp luận và công cụ quản lý môi trường
Chương 2. Tiếp cận đánh giá tác động môi trường (ĐTMT) (9 giờ)
2.1. Lịch sử phát triển của ĐTMT
2.2. Định nghĩa, mục đích và ý nghĩa của ĐTMT
2.3. Nội dung của ĐTMT
2.4. Kiến thức khoa học cần thiết trong ĐTMT
2.5. Các yêu cầu đối với ĐTMT
2.6. Tổ chức và quản lý ĐTMT
Chương 3. Qui trình Đánh giá tác động môi trường (9 giờ)
3.1. Lược duyệt các tác động môi trường
3.2. Đánh giá sơ bộ các tác động môi trường
3.3. Đánh giá tác động môi trường đầy đủ
Chương 4. Các phương pháp đánh giá tác động môi trường (9 giờ)
4.1. Phương pháp liệt kê số liệu môi trường
4.2. Phương pháp danh mục các điều kiện môi trường
4.3. Phương pháp ma trận môi trường
4.4. Phương pháp bản đồ môi trường
4.5. Phương pháp sơ đồ mạng lưới
4.6. Phương pháp mô hình
4.7. Phương pháp phân tích chi phí - lợi ích

615

Chương 5. Hướng dẫn và nghiên cứu mẫu về Đánh giá tác động môi trường (9
giờ)
5.1. Đánh giá tác động môi trường chiến lược
5.2. Đánh giá tác động xã hội
5.3. Đánh giá rủi ro môi trường
5.4. Đánh giá tác động môi trường của dự án công nghiệp
5.5. Đánh giá tác động môi trường của dự án nông nghiệp
Chương 6. Thực hành (6 giờ)
6.1. Đánh giá ảnh hưởng môi trường của hoạt động sản xuất làng nghề
6.2. Đánh giá tác động xã hội
Hà Nội, ngày tháng
KT. HIỆU TRƯỞNG

KHOA QUẢN LÝ

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

HỌC PHẦN

năm 2015
NGƯỜI BIÊN SOẠN

GS.TS. Trương Quang Hải
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ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
64. ĐỊA MẠO TRONG QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI
(Geomorphology in Land Management)

1. Mã học phần: GEO3216
2. Số tín chỉ: 02
3. Học phần tiên quyết:
- Cơ sở và lịch sử quản lý đất đai , GEO3262
4. Ngôn ngữ giảng dạy: Tiếng việt
5. Giảng viên:
1. Nguyễn Hiệu, PGS.TS, Đại học Quốc gia Hà Nội
2. Trần Văn Tuấn, PGS.TS, Khoa Địa lý, Trường Đại học Khoa học Tự
nhiên, ĐHQGHN
3. Đặng Kinh Bắc, ThS, Khoa Địa lý, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên,
ĐHQGHN
6. Mục tiêu của học phần (kiến thức, kĩ năng, thái độ):
Học phần trang bị cho sinh viên những kiến thức về quản lý đất đai, phân
tích được vai trò của địa mạo học trong công tác quản lý đất đai.
Sau khi học xong, sinh viên sẽ hiểu được các quá trình địa mạo và địa hình
do chúng tạo thành, phân tích được bản chất địa hình theo từng dãy phát sinh chủ
yếu làm cơ sở cho việc xác định địa giới hành chính, phân hạng đất đai và quy
hoạch sử dụng đất một các hợp lí, lâu bền.
Ngoài ra, sinh viên sẽ hiểu và phân tích được vai trò của khoa học địa mạo
đối với công tác quản lý đất đai trong khung cảnh biến đổi môi trường và khí hậu.
7. Chuẩn đầu ra của học phần (kiến thức, kĩ năng, thái độ) :
7.1. Kiến thức:
 Nhớ và hiểu được các nội dung của quản lý đất đai;
 Hiểu và phân tích được vai trò của địa mạo học trong công tác quản lý đất
đai;
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 Nhớ và hiểu được những vấn đề chung của địa mạo học;
 Nhớ và hiểu được các quá trình địa mạo và địa hình do chúng tạo thành;
 Hiểu và phân tích được bản chất của địa hình theo từng dãy phát sinh chủ
yếu làm cơ sở cho việc xác định địa giới hành chính;
 Hiểu và phân tích được bản chất của địa hình theo từng dãy phát sinh chủ
yếu làm cơ sở cho việc đánh giá, phân hạng đất đai;
 Hiểu và phân tích được bản chất của địa hình, các quá trình địa mạo làm cơ
sở cho công tác quy hoạch sử dụng đất một cách hợp lí, lâu bền;
 Nhớ và hiểu được ý nghĩa của bản đồ địa mạo trong công tác quản lý đất đai.
 Hiểu và phân tích được vai trò của khoa học địa mạo đối với công tác quản
lý đất đai trong khung cảnh biến đổi môi trường và khí hậu.
7.2. Kỹ năng
 Phát triển kỹ năng cộng tác, làm việc nhóm;
 Trau dồi, phát triển năng lực đánh giá và tự đánh giá;
 Rèn kỹ năng bình luận, thuyết trình trước công chúng;
 Rèn kỹ năng lập kế hoạch, tổ chức, quản lý, điều khiển, theo dõi kiểm tra
hoạt động, làm việc nhóm, lập mục tiêu, phân tích chương trình.
7.3. Thái độ
 Nhận thức rõ vị trí của địa mạo học trong các học phần khác thuộc khối
Khoa học Trái đất và Môi trường và vai trò của địa mạo học trong định
hướng phát triển kinh tế - xã hội của đất nước;
 Nhận thức được vai trò của nghiên cứu địa mạo liên quan tới tính phân hóa
lãnh thổ, tài nguyên địa hình và tai biến thiên nhiên phục vụ quy hoạch và
quản lý đất đai;
 Có ý thức vận dụng các kiến thức đã được học cho việc giải quyết các vấn đề
cụ thể về đánh giá, quy hoạch sử dụng đất;
 Có ý thức phát huy các nghiên cứu cơ bản và tuyên truyền, phổ biến cho xã
hội hiểu được vai trò của địa mạo trong giải quyết các vấn đề về quản lý đất
đai.
8. Phương pháp kiểm tra đánh giá:
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8.1. Kiểm tra kiến thức nền
- Để học học phần Địa mạo học trong quản lý đất đai, sinh viên cần các kiến
thức nền sau:
+ Kiến thức cơ sở về Địa lý học;
+ Kiến thức cơ sở về Quản lý đất đai.
- Mục đích kiểm tra: Việc kiểm tra kiến thức nền nhằm đánh giá và phân loại
được kiến thức cơ sở của sinh viên so với yêu cầu của học phần. Trên cơ sở đánh
giá và phân loại kiến thức nền của sinh viên để có được chiến lược dạy học phù
hợp.
- Hình thức kiểm tra:
+ Liệt kê các quyển của Trái Đất và kể ra các đặc điểm, mối liên hệ giữa các
quyển;
+ Kể ra vai trò của địa hình với con người và ngược lại: tác động của con
người tới địa hình bề mặt Trái đất;
+ Liệt kê các nội dung quản lý nhà nước về đất đai hiện nay;
8.2. Kiểm tra đánh giá thường xuyên (20%)
- Mục đích: nhằm kiểm tra sinh viên việc làm chủ kiến thức và rèn luyện kĩ
năng đã được xác định trong mục tiêu của học phần.
- Hình thức: Hỏi trực tiếp sinh viên trong các giờ lên lớp các kiến thức nền
và kiến thức được trang bị ở các bài trước, có liên quan trực tiếp với nội dung bài
giảng.
8.3. Kiểm tra đánh giá định kỳ (20%)
Mục đích: nhằm đánh giá được mức độ đạt mục tiêu học phần ở giai đoạn
tương ứng của sinh viên trong tiến trình của học phần.
8.3.1. Bài tập cá nhân tuần 3, 11
- Nội dung:
+ Bài tập tuần 3 về vấn đề: Các quá trình địa mạo và địa hình do chúng tạo
thành
+ Bài tập tuần 11 về vấn đề: Vận dụng kiến thức về địa mạo học cho đánh giá
phân hạng đất đai và quy hoạch sử dụng đất đai
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- Hình thức kiểm tra: Viết tiểu luận (5 - 10 trang)
- Tiêu chí đánh giá:
 Xác định được vấn đề nghiên cứu, phân tích

3đ

 Phân tích logic, liên hệ thực tế

4đ

 Ngôn ngữ chính xác, rõ ràng.

1đ

 Trích dẫn, sử dụng tài liệu tham khảo chính xác, hợp lệ

2đ

Tổng

10đ

8.3.2. Bài tập nhóm tuần 5, 13
- Hình thức: Viết tiểu luận (5 - 10 trang) và PowerPoint; Sinh viên chuẩn bị
trước các nội dung cụ thể hóa các kiến thức cơ sở vừa được học, vận dụng để làm
sáng tỏ các vấn đề thực tế. Việc trình bày kết quả theo các buổi thảo luận sẽ là cơ
sở cho việc đánh giá kỹ năng và nhận thức của sinh viên.
- Nội dung: Sinh viên lựa chọn theo danh mục các bài tập bộ môn cung cấp
hoặc có thể tự chọn đề tài nếu được giáo viên chấp nhận trước. Nội dung tập trung
cho việc liên hệ giữa các quá trình địa mạo, các dạng địa hình được tạo ra và vận
dụng cho công tác đánh giá, quy hoạch sử dụng đất; liên hệ với thực tế ở Việt Nam;
- Tiêu chí đánh giá:


Xác định vấn đề rõ ràng, hợp lý, khả thi



Phân tích logic, đi thẳng vào vấn đề, liên hệ thực tế



Tài liệu sử dụng phong phú, đa dạng, hấp dẫn



Ngôn ngữ chính xác, rõ ràng

1đ



Trích dẫn, sử dụng tài liệu tham khảo hợp lệ

2đ

2đ
4đ
1đ

Tổng

10đ

8.3.3. Thi giữa kỳ
- Hình thức: Thi viết
- Tiêu chí đánh giá:


Xác định vấn đề rõ ràng, hợp lý, khả thi



Phân tích logic, đi thẳng vào vấn đề, liên hệ thực tế



Tài liệu sử dụng phong phú, đa dạng, hấp dẫn
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3đ
5đ
1đ



Ngôn ngữ chính xác, rõ ràng

Tổng:

1đ
10đ

8.4. Thi hết môn (60%)
- Hình thức: Vấn đáp
- Tiêu chí:


Trả lời được những nội dung chính về kiến thức cơ sở

4đ



Phân tích logic vấn đề, liên hệ thực tế

3đ



Liên hệ với thực tế

2đ



Ngôn ngữ chính xác, rõ ràng

1đ

Tổng

10đ

9. Giáo trình bắt buộc (tác giả, tên giáo trình, nhà xuất bản, năm xuất bản):
9.1. Tài liệu bắt buộc
1. Đào Đình Bắc, 2004. Địa mạo trong quản lý và sử dụng đất. Giáo trình lưu

hành nội bộ, 200 trang.
9.2. Tài liệu tham khảo
2. Donald Thompson and Duncan McGregor, 1995. Geomorphology and Land

Management in a Changing Environment. Wiley, John & Sons publishing,
p.356.
3. Phạm Văn An, Hồ Vương Bính và nnk, 1990. Đặc điểm vỏ phong hóa nhiệt

đới ẩm trên lãnh thổ Việt Nam. "Địa chất, khoáng sản", T. 2, Hà Nội, 22
trang;
4. Đặng Văn Bào, Nguyễn Hiệu, 2006. Một số dạng tai biến thiên nhiên ở Việt

Nam và cảnh báo chúng trên cơ sở địa mạo. Tạp chí Khoa học, ĐHQG Hà
Nội, T.XXII, Số 4PT-2006, tr.12-23.
5. Đào Đình Bắc, 1997. Địa mạo - thổ nhưỡng và định hướng sử dụng đất khu

vực Ba Vì, Hà Tây. TC. Khoa học đất, số 9, 11 tr.
10. Tóm tắt nội dung học phần (mỗi học phần tóm tắt khoảng 120 từ):
Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức về: Các nội dung
của quản lý đất đai; Vai trò của địa mạo học trong công tác quản lý đất đai;
Những vấn đề chung của địa mạo học; Các quá trình địa mạo và địa hình do
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chúng tạo thành; Bản chất của địa hình theo từng dãy phát sinh chủ yếu làm
cơ sở cho việc xác định địa giới hành chính; Bản chất của địa hình theo từng
dãy phát sinh chủ yếu làm cơ sở cho việc đánh giá, phân hạng đất đai; Bản
chất của địa hình, các quá trình địa mạo làm cơ sở cho công tác quy hoạch sử
dụng đất một cách hợp lí, lâu bền; Ý nghĩa của bản đồ địa mạo trong công
tác quản lý đất đai; và Vai trò của khoa học địa mạo đối với công tác quản lý
đất đai trong khung cảnh biến đổi môi trường và khí hậu.
11. Nội dung chi tiết học phần
Chương 1. Giới thiệu chung
1.1. Khái quát chung về quản lý đất đai
1.1.1. Các khái niệm chung
1.1.2. Nội dung quản lý đất đai
1.1.3. Nhu cầu quản lý đất đai trong môi trường biến động
1.2. Cơ sở khoa học địa mạo trong quản lý đất đai
1.2.1. Giới thiệu chung về khoa học địa mạo
1.2.2. Các nội dung nghiên cứu địa mạo cho quản lý đất đai
Chương 2. Các nguyên tắc phân loại địa hình
2.1. Phân loại địa hình theo những dấu hiệu hình thái
2.2. Phân loại địa hình theo nguồn gốc phát sinh
2.3. Phân loại địa hình theo tương quan với cấu trúc địa chất
Chương 3. Các nhân tố thành tạo địa hình
3.1. Quá trình phong hoá
3.2. Địa hình và khí hậu
3.3. Quá trình bào mòn
3.4. Cấu trúc địa chất
3.5. Tân kiến tạo và địa hình
3.6. Tác động của con người và sinh vật
Chương 4. Nghiên cứu địa hình và các quá trình địa mạo cho đánh giá, phân
hạng và quy hoạch sử dụng đất
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4.1. Hoạt động địa mạo của nước trên mặt và địa hình do chúng tạo thành
4.2. Địa hình do hoạt động của nước dưới đất
4.3. Địa hình do gió
4.4. Các quá trình địa mạo và địa hình bờ biển
4.5. Nghiên cứu địa mạo thổ nhưỡng
Chương 5. Khái niệm bản đồ địa mạo
5.1. Khái niệm chung
5.2. Các loại bản đồ địa mạo
5.3. Khai thác bản đồ địa mạo cho công tác quản lý đất đai
Hà Nội, ngày tháng
KT. HIỆU TRƯỞNG

KHOA QUẢN LÝ

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

HỌC PHẦN

năm 2015
NGƯỜI BIÊN SOẠN

PGS.TS. Nguyễn Hiệu
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ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
65. CƠ SỞ QUY HOẠCH VÙNG VÀ TỔ CHỨC LÃNH THỔ
(Fundamental planning and territorial organization)
1. Mã học phần:

GEO2025

2. Số tín chỉ: 02
3. Học phần tiên quyết:
- Địa lý học, GEO2317
4. Ngôn ngữ giảng dạy: Tiếng Việt
5. Giảng viên (họ và tên, chức danh, học vị, đơn vị công tác):
- Đinh Văn Thanh, PGS.TS, Khoa Địa lý, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên,
ĐHQGHN
- Trần Thục Hân, TS, Khoa Địa lý, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên,
ĐHQGHN
- Nguyễn Thị Hà Thành, TS, Khoa Địa lý, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên,
ĐHQGHN
6. Mục tiêu của học phần
- Sinh viên cần hiểu được những khái niệm cơ bản về: vùng, tổ chức lãnh thổ
kinh tế-xã hội, quy hoạch vùng, đặc điểm của các nhân tố tạo vùng, các quá trình
phân vùng ở Việt Nam, một số lý thuyết cổ điển về tăng trưởng và phát triển
vùng; đặc điểm các vùng kinh tế-xã hội và biết sử dụng một số công cụ toán để
thực hiện phân tích nhân tố.
- Sinh viên cần đạt được những kỹ năng về cộng tác, làm việc nhóm, tổ chức,
thực hiện những dự án nghiên cứu nhỏ.
- Sinh viên cần có ý thức nghiên cứu nghiêm túc, cũng như có trách nhiệm đối
với việc ứng dụng các kiến thức địa lý đã học để tham gia hoặc đóng góp ý kiến
cho công tác quy hoạch và tổ chức lãnh thổ, nhằm hướng tới mục tiêu phát triển
một xã hội nhân văn, công bằng và tương đối bền vững về kinh tế, môi trường.
7. Chuẩn đầu ra của học phần (kiến thức, kĩ năng, thái độ):
7.1. Kiến thức
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 Hiểu được những khái niệm cơ bản về vùng, tổ chức lãnh thổ kinh tế-xã hội, quy
hoạch vùng và các khái niệm liên quan; nhiệm vụ và mục tiêu quy hoạch vùng.
 Nắm được đặc điểm của các nhân tố tạo vùng, và biết sử dụng một số công cụ
toán để thực hiện phân tích nhân tố.
 Nắm được nguyên tắc phân vùng, lịch sử quá trình phân vùng kinh tế-xã hội ở
Việt Nam.
 Nắm và hiểu được một số lý thuyết cổ điển về tăng trưởng và phát triển vùng:
mô hình ba khu vực của Clark, thuyết giai đoạn liên quan của Hoover, thuyết dựa
trên xuất khẩu của North và Tiebout, mô hình làn sóng dài của Marshall; các lý
thuyết cổ điển về tổ chức lãnh thổ kinh tế-xã hội như thuyết vành đai nông nghiệp
của Von Thunen, thuyết vùng trung tâm của Christaller, thuyết cực phát triển của
Francois Perroux,…
 Hiểu được đặc điểm từng vùng kinh tế-xã hội của Việt Nam.
 Sử dụng một số công cụ toán để phân tích vùng, như phương pháp phân tích
nhân tố tăng trưởng, chỉ số HDI,…
 Nhận thức rõ vai trò của nghiên cứu địa lý, tài nguyên, môi trường và quan điểm
phát triển bền vững trong quy hoạch và tổ chức lãnh thổ;
7.2. Kỹ năng
 Phát triển kỹ năng cộng tác, làm việc nhóm;
 Phát triển kỹ năng tư duy sáng tạo, khám phá tìm tòi;
 Trau dồi, phát triển năng lực đánh giá và tự đánh giá;
 Rèn kỹ năng thảo luận, thuyết trình trước công chúng;
 Rèn luyện tính kiên trì trong công việc;
 Rèn kỹ năng lập kế hoạch, tổ chức, làm việc nhóm, thực hiện dự án nghiên cứu
nhỏ.
 Có được kỹ năng nghiên cứu, xử lý dữ liệu, phân tích các chỉ tiêu kinh tế vĩ mô
của vùng, nghiên cứu liên kết vùng;
7.3. Thái độ
 Có ý thức nghiên cứu nghiêm túc, khách quan, tư duy logic trong việc áp dụng
các nội dung cơ bản của quy hoạch và tổ chức lãnh thổ;
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 Có ý thức vận dụng các kiến thức đã được học cho việc giải quyết các bài toán
cụ thể;
 Có trách nhiệm đối với việc ứng dụng các kiến thức địa lý đã học để tham gia
hoặc đóng góp ý kiến cho công tác quy hoạch và tổ chức lãnh thổ, nhằm hướng tới
mục tiêu phát triển một xã hội nhân văn, công bằng và tương đối bền vững về kinh
tế, môi trường.
8. Phương pháp kiểm tra, đánh giá:
8.1. Kiểm tra kiến thức nền
- Để học học phần Cơ sở quy hoạch và tổ chức lãnh thổ, sinh viên cần các
kiến thức nền sau:
+ Kiến thức về địa lý học
+ Kiến thức về địa lý Việt Nam
- Mục đích: Việc kiểm tra kiến thức nền nhằm đánh giá và phân loại được
kiến thức cơ sở của sinh viên so với yêu cầu của học phần. Trên cơ sở đánh giá và
phân loại kiến thức nền của sinh viên để có được chiến lược dạy học phù hợp.
- Hình thức: đặt câu hỏi, thảo luận trên lớp, kiểm tra 15’
8.2. Kiểm tra đánh giá thường xuyên (20%)
- Mục đích: nhằm kiểm tra mức độ thường xuyên đi học của sinh viên; kiểm
tra, đánh giá khả năng hiểu bài, nhớ kiến thức qua từng chương.
- Hình thức: kiểm tra 15’, kiểm tra 30’, kiểm tra 50’, báo cáo nhóm,...
8.3. Kiểm tra giữa kỳ (20%)
- Mục đích: nhằm đánh giá được mức độ đạt mục tiêu học phần của sinh
viên ở giai đoạn giữa hoặc nửa cuối học phần.
- Hình thức: kiểm tra 50’, thực hiện dự án nghiên cứu nhỏ, báo cáo nhóm,...
8.4. Thi hết môn (60%)
- Mục đích: nhằm đánh giá chuẩn đầu ra của sinh viên
- Hình thức: Lựa chọn một trong hai hình thức: viết, vấn đáp
9. Giáo trình bắt buộc (tác giả, tên giáo trình, nhà xuất bản, năm xuất bản):
1. Viện Chiến lược phát triển (2004). Quy hoạch phát triển kinh tế xã hội - Một số
vấn đề lý luận và thực tiễn. Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia, Hà Nội.
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2. Lê Thông (chủ biên), Địa lý kinh tế-xã hội Việt Nam, Nhà xuất bản Đại học Sư
phạm, Hà Nội 2009. (chương 3: Tổ chức lãnh thổ các vùng ở Việt Nam)
3. Lê Bá Thảo (1998). Việt Nam - Lãnh thổ và các vùng địa lý. NXB Thế giới, Hà
Nội.
4. Đinh Văn Thanh, Quy hoạch vùng, Nhà xuất bản nông nghiệp, 2005
10. Tóm tắt nội dung học phần (mỗi học phần tóm tắt khoảng 120 từ):
Cơ sở quy hoạch và tổ chức lãnh thổ là học phần cung cấp kiến thức tổng hợp,
bao hàm cả kiến thức về địa lý tự nhiên lẫn kiến thức về địa lý nhân văn.Trong điều
kiện thực tiễn của Việt Nam, quy hoạch lãnh thổ luôn gắn kết với các quá trình sản
xuất vùng ở một vùng lãnh thổ cụ thể, liên kết kinh tế-xã hội và sử dụng tài nguyên
thiên nhiên giữa các vùng. Trước khi quy hoạch phát triển kinh tế theo vùng ở các
cấp lãnh thổ khác nhau như cấp tỉnh, huyện, xã,... thì trước tiên phải dựa vào kết quả
phân vùng tự nhiên – kinh tế và các kết quả phân tích hiệu quả của phát triển kinh tế
vùng. Ngoài ra, học phần này trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về vùng,
phân vùng và các lý thuyết cổ điển cũng như hiện đại về tổ chức lãnh thổ, tăng
trưởng và phát triển vùng, quan điểm về phát triển bền vững, giới thiệu các công cụ
quy hoạch và tổ chức lãnh thổ,…vốn được coi là khối kiến thức nền tảng để phục vụ
cho quy hoạch vùng và tổ chức lãnh thổ.
11. Nội dung chi tiết học phần:
Chương 1. Giới thiệu khái quát (2 giờ)
1.1. Giới thiệu khái quát về quy hoạch vùng và tổ chức lãnh thổ
1.2. Mục đích của việc quy hoạch vùng
1.3. Nhiệm vụ của việc quy hoạch vùng
1.4. Lý do cần phải học học phần này
1.5. Một số hậu quả của việc quy hoạch không tính đến nhu cầu và sự công bằng
Chương 2. Vùng và các vấn đề liên quan (5 giờ)
2.1. Định nghĩa quy hoạch vùng
2.2. Định nghĩa tổ chức lãnh thổ
2.3. Vùng kinh tế và phân loại
2.4. Quy mô của “vùng”
2.5. Các loại phân vùng
2.6. Các nguyên tắc phân vùng
2.7. Đặc tính của hệ thống vùng lãnh thổ
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2.8. Các nhân tố tạo vùng
2.8.1. Dân số
2.8.2. Lao động
2.8.3. Tài nguyên tự nhiên
2.8.4. Phát minh công nghệ
2.8.5. Dạng vốn và tổng đầu tư xã hội
2.8.6. Nhân tố chính trị và xã hội trong tăng trưởng vùng
Chương 3. Phân vùng lãnh thổ (5 giờ)
3.1. Khái niệm
3.2. Các nguyên tắc phân vùng lãnh thổ ở Việt Nam
3.3. Lịch sử phân vùng và tổ chức lãnh thổ kinh tế-xã hội ở Việt Nam
3.4. Các nguyên tắc phân vùng lãnh thổ trên thế giới
3.5. Kinh nghiệm phân vùng ở một số nước
Chương 4. Các lý thuyết cổ điển và hiện đại về vùng (5 giờ)
4.1. Các lý thuyết cổ điển về tăng trưởng vùng
4.1.1. Mô hình tăng trưởng tổng hợp
4.1.2. Phương pháp phân tách-phân tích cấu trúc công nghiệp
4.1.3. Vùng tập trung và vùng phân tán
4.1.4. Các giai đoạn phát triển của thuyết định vị
4.2. Vùng cạnh tranh, phương pháp tiếp cận hiện đại
4.2.1. Vùng và thành phố cạnh tranh
4.2.2. Lý thuyết về lợi thế cạnh tranh của Porter
Chương 5. Cấu trúc vùng (5 giờ)
5.1. Mạng lưới hoạt động và dân cư
5.1.1. Thuyết vành đai nông nghiệp của Von Thunen
5.1.2. Thuyết vùng trung tâm của Christaller
5.2. Cực tăng trưởng (growing poles), cụm trung tâm (clusters) và nền kinh tế tập
trung (agglomeration economies)
5.2.1. Các khái niệm và đặc điểm
5.2.2. Thuyết cực phát triển của Francois Perroux
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5.2.3. Ảnh hưởng của cực tăng trưởng trong kinh tế vùng
5.3. Sự phát triển đơn cực và đa cực
5.4. Các khía cạnh của sự bền vững và phát triển vùng bền vững
Chương 6. Liên kết vùng (3 giờ)
6.1. Các đối tượng liên kết vùng
6.2. Các dữ liệu đánh giá liên kết vùng
6.3. Các vấn đề tồn tại trong liên kết vùng hiện nay ở Việt Nam
Chương 7. Đặc điểm các vùng kinh tế của Việt Nam (5 giờ)
7.1. Các vùng lãnh thổ
7.1.1 Vùng trung du và miền núi phía bắc
7.1.2. Vùng đồng bằng sông Hồng
7.1.3. Vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung
7.1.4. Vùng Tây Nguyên
7.1.5. Vùng Đông Nam Bộ
7.1.6. Vùng đồng bằng sông Cửu Long
7.2. Các vùng kinh tế trọng điểm
7.2.1. Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ
7.2.2. Vùng kinh tế trọng điểm Trung Bộ
7.2.3. Vùng kinh tế trọng điểm Nam Bộ
7.2.4. Vùng kinh tế trọng điểm đồng bằng sông Cửu Long

Hà Nội, ngày tháng
KT. HIỆU TRƯỞNG

KHOA QUẢN LÝ

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

HỌC PHẦN

năm 2015

NGƯỜI BIÊN SOẠN

TS. Nguyễn Thị Hà Thành
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ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
66. BẢO VỆ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ĐẤT
(Resource Protection and Soil Environment)
1. Mã học phần: GEO2313
2. Số tín chỉ:

02

3. Học phần tiên quyết:
-

Địa lý học, GEO2317

4. Ngôn ngữ giảng dạy: Tiếng việt
5. Giảng viên:
- PGS.TS. Phạm Quang Tuấn, phụ trách học phần
+ Đơn vị công tác: Khoa Địa lý, trường Đại học Khoa học Tự Nhiên, ĐHQG
Hà Nội, 334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.
- PGS.TS. Trần Văn Tuấn
+ Đơn vị công tác: Khoa Địa lý, trường Đại học Khoa học Tự Nhiên, ĐHQG
Hà Nội, 334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.
6. Mục tiêu học phần
Học phần trang bị kiến thức những nguyên lý về mối tác động qua lại giữa
con người và tài nguyên thiên nhiên; những nguyên lý sinh thái trong bảo vệ
và sử dụng hợp lý tài nguyên đất; những nguyên lý địa lý trong bảo vệ và sử
dụng hợp lý tài nguyên đất. Phân tích vai trò kinh tế - xã hội trong việc bảo
vệ tài nguyên và môi trường đất. Những vấn đề về hiện trạng sử dụng tài
nguyên đất, nguyên nhân gây suy thoái đất và các biện pháp bảo vệ tài
nguyên đất ở Việt Nam. Tài nguyên và môi trường đất cho phát triển bền
vững và sử dụng hợp lý tài nguyên và môi trường đất ở Việt Nam.
7. Chuẩn đầu ra của học phần (kiến thức, kỹ năng, thái độ):
7.1. Kiến thức:

Vận dụng được những nguyên lý về mối tác động qua lại giữa con
người và tài nguyên thiên nhiên;

Vận dụng được những nguyên lý sinh thái trong bảo vệ và sử dụng
hợp lý tài nguyên đất;
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Vận dụng những nguyên lý địa lý trong bảo vệ và sử dụng hợp lý tài
nguyên đất;

Hiểu và phân tích được vai trò kinh tế - xã hội trong việc bảo vệ tài
nguyên và môi trường đất;

Nắm vững được những vấn đề về hiện trạng sử dụng tài nguyên đất,
nguyên nhân gây suy thoái đất và các biện pháp bảo vệ tài nguyên đất ở Việt Nam;

Hiểu được khái niệm về đất bị ô nhiễm, các nguồn gây ô nhiễm đất,
hiện trạng ô nhiễm môi trường đất và các biện pháp bảo vệ môi trường đất ở Việt
Nam;

Hiểu và vận dụng được những kiến thức về tài nguyên và môi trường
đất cho phát triển bền vững và sử dụng hợp lý tài nguyên và môi trường đất ở Việt
Nam..
7.2. Kỹ năng và thái độ cá nhân, nghề nghiệp


Phát triển kỹ năng tư duy sáng tạo, khám phá tìm tòi;



Trau dồi, phát triển năng lực đánh giá và tự đánh giá;



Rèn kỹ năng bình luận, thuyết trình trước công chúng;



Rèn luyện tính kiên trì trong công việc;



Rèn kỹ năng lập kế hoạch, tổ chức, làm việc nhóm trong phòng.

7.3. Kỹ năng và thái độ xã hội

Có ý thức nghiên cứu nghiêm túc, khách quan, tư duy logic và tổng
hợp trong việc khai thác và tổng hợp tư liệu;

Có ý thức vận dụng các kiến thức và kỹ năng đã được học trong việc
tuyên truyền các biện pháp sử dụng và bảo vệ tài nguyên môi trường đất, giảm
thiểu những tác động tiêu cực của xã hội trong khai thác và sử dụng tài nguyên đất
Việt Nam.
7.4. Năng lực áp dụng kiến thức vào thực tiễn

Có khả năng vận dụng được những kiến thức về tài nguyên và môi
trường đất cho sử dụng hợp lý tài nguyên và bảo vệ môi trường đất cho các vùng
lãnh thổ ở Việt Nam;

Có khả năng vận dụng những kiến thức đã học phục vụ quy hoạch và
sử dụng hợp lý tài nguyên đất.
631

8. Phương pháp kiểm tra đánh giá:
8.1. Kiểm tra kiến thức nền
- Để học học phần Bảo vệ tài nguyên và môi trường đất sinh viên cần có
những kiến thức về:
+ Cơ sở thổ nhưỡng và địa lý thổ nhưỡng;
+ Địa lý Việt Nam;
+ Cơ sở địa lý học;
+ Cơ sở khoa học môi trường và biến đổi khí hậu.
- Mục đích kiểm tra: Việc kiểm tra kiến thức nền nhằm đánh giá và phân loại
được kiến thức cơ sở của sinh viên so với yêu cầu của học phần. Trên cơ sở đánh
giá và phân loại kiến thức nền của sinh viên để có được kế hoạch dạy học phù hợp.
8.2. Kiểm tra đánh giá thường xuyên
- Mục đích: nhằm kiểm tra sinh viên việc làm chủ kiến thức và rèn luyện kĩ
năng đã được xác định trong mục tiêu của học phần.
- Hình thức: tổ chức xeminar, một số nội dung:
+ Những khía cạnh kinh tế và xã hội trong quy hoạch sử dụng tài nguyên
đất.
+ Các vấn đề về hiện trạng và sử dụng tài nguyên đất Việt Nam
+ Ô nhiễm môi trường đất do các hoạt động phát triển kinh tế ở Việt Nam
(sản xuất nông nghiệp, công nghiệp...).
+ Các biện pháp bảo vệ tài nguyên đất ở một số vùng đặc thù của Việt Nam.
- Tiêu chí đánh giá: điểm trung bình của các bài xeminar tương đương với 20
điểm (tương ứng với 20% tổng số điểm của học phần).
8.3. Kiểm tra đánh giá giữa kỳ
Mục đích: nhằm đánh giá được mức độ đạt mục tiêu học phần ở tuần thứ 8
trong tiến trình học của sinh viên.
Hình thức: Làm bài kiểm tra viết theo nhóm, thời gian 60 phút, tổng điểm:
20 điểm (tương ứng với 20% tổng số điểm của học phần).
- Tiêu chí đánh giá:


Xác định được vấn đề nghiên cứu, phân tích
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3đ



Giải quyết được vấn đề theo nội dung kiểm tra



Ngôn ngữ chính xác, rõ ràng.

1đ



Trích dẫn, sử dụng tài liệu tham khảo chính xác, hợp lệ

1đ

Tổng

5đ

10đ

8.4. Thi hết môn
- Hình thức: Vấn đáp hoặc làm bài thi viết (thời gian 60 phút, tổng điểm: 60
điểm, tương ứng với 60% tổng số điểm của học phần).
- Tiêu chí:


Xác định được vấn đề nghiên cứu, phân tích



Giải quyết được vấn đề theo nội dung kiểm tra



Ngôn ngữ chính xác, rõ ràng.

1đ



Trích dẫn, sử dụng tài liệu tham khảo chính xác, hợp lệ

1đ

Tổng

3đ
5đ

10đ

9. Giáo trình bắt buộc (tác giả, tên giáo trình, nhà xuất bản, năm xuất bản):
9.1. Giáo trình bắt buộc
1. Hội Khoa học đất Việt Nam, 2000. Đất Việt Nam. Nxb. Nông nghiệp, HN.
2. Lê Văn Khoa (chủ biên), 2000. Đất và môi trường. Nxb. Giáo dục, HN.
9.2. Tài liệu tham khảo
3.Lê Văn Khoa, 1995. Môi trường và ô nhiễm. Nxb. Giáo dục, HN.
4.Lê Văn Khoa, Trần Thị Lành, 1997. Môi trường và phát triển bền vững
miền núi. Nxb. Giáo dục, HN.
10. Tóm tắt nội dung học phần (mỗi học phần tóm tắt khoảng 120 từ):
Học phần cung cấp các nội dung: nguyên lý địa lý trong bảo vệ và sử dụng
hợp lý tài nguyên đất; vai trò kinh tế - xã hội trong việc bảo vệ tài nguyên và môi
trường đất; hiện trạng sử dụng tài nguyên đất, nguyên nhân gây suy thoái đất và
các biện pháp bảo vệ tài nguyên đất ở Việt Nam; khái niệm về đất bị ô nhiễm, các
nguồn gây ô nhiễm đất, hiện trạng ô nhiễm môi trường đất và các biện pháp bảo vệ
môi trường đất ở Việt Nam.
11. Nội dung chi tiết học phần (trình bày các chương, mục, tiểu mục…):
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Chương 1
CÁC NGUYÊN LÝ CỦA VIỆC BẢO VỆ TÀI NGUYÊN
VÀ MÔI TRƯỜNG ĐẤT
1.1. Nguyên lý về mối tác động qua lại giữa con người và tài nguyên thiên
nhiên
1.2. Nguyên lý sinh thái trong bảo vệ và sử dụng hợp lý tài nguyên đất
1.3. Nguyên lý địa lý trong bảo vệ và sử dụng hợp lý tài nguyên đất
1.4. Cơ sở kinh tế - xã hội của việc bảo vệ tài nguyên và môi trường đất
1.5. Tính pháp lý trong sử dụng, bảo vệ tài nguyên và môi trường đất
Chương 2
HIỆN TRẠNG TÀI NGUYÊN ĐẤT VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ
SUY THOÁI TÀI NGUYÊN ĐẤT
2.1. Khái quát về tài nguyên đất của Việt Nam và thế giới
2.2. Hiện trạng sử dụng tài nguyên đất
2.3. Các hiện tượng và nguyên nhân gây suy thoái đất
2.4. Các biện pháp bảo vệ tài nguyên đất ở Việt Nam
Chương 3
Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG ĐẤT
3.1 Khái niệm về đất bị ô nhiễm
3.2 Các nguồn gây ô nhiễm đất
3.3 Hiện trạng ô nhiễm môi trường đất ở Việt Nam
3.4 Các biện pháp bảo vệ môi trường đất
Chương 4
NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ĐẤT
Ở CÁC VÙNG ĐỊA LÝ VIỆT NAM VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
4.1. Các nguyên tắc phát triển bền vững
4.2. Khái quát các vấn đề cơ bản về tài nguyên, môi trường đất ở các vùng
lãnh thổ

634

4.3. Phát triển bền vững và sử dụng hợp lý tài nguyên đất, bảo vệ môi trường
ở Việt Nam
XEMINAR
1. Sinh thái học và Địa lý học trong sử dụng hợp lý và bảo vệ tài nguyên
thiên nhiên.
2. Các vấn đề về hiện trạng và sử dụng tài nguyên đất tại Việt Nam
3. Thoái hóa đất và ô nhiễm môi trường đất do các hoạt động phát triển kinh
tế ở Việt Nam (sản xuất nông nghiệp, công nghiệp...).
4. Đề tài tự chọn
Hà Nội, ngày tháng
KT. HIỆU TRƯỞNG

KHOA QUẢN LÝ

năm 2015

NGƯỜI BIÊN SOẠN

HỌC PHẦN
PHÓ HIỆU TRƯỞNG

PGS.TS. Phạm Quang Tuấn
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ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
67. QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP
(Agricultural land management and use)
1.

Mã học phần: GEO3293

2.

Số tín chỉ: 2

3.
Học phần tiên quyết: Cơ sở và lịch sử quản lý đất đai, GEO3262; Pháp luật
đất đai, GEO3263
4.

Ngôn ngữ giảng dạy: Tiếng Việt

5.

Giảng viên: (họ và tên, chức danh, học vị, đơn vị công tác):
- Phạm Thị Phin, TS, Khoa Địa lý, ĐHKHTN-ĐHQGHN
- Mẫn Quang Huy, TS, Khoa Địa lý, ĐHKHTN-ĐHQGHN

6. Mục tiêu của học phần
Học phần trang bị kiến thức tổng quan về hiện trạng quỹ đất nông nghiệp và tình
hình quản lý đất nông nghiệp ở nước ta; những vấn đề sử dụng đất nông nghiệp
trong giai đoạn công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; đánh giá hiệu quả sử dụng
đất nông nghiệp trên quan điểm phát triển nông nghiệp bền vững; những giải pháp
cơ bản nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp
7. Chuẩn đầu ra của học phần (kiến thức, kĩ năng, thái độ):
7.1. Kiến thức:
 Nắm được kiến thức tổng quan về hiện trạng quỹ đất nông nghiệp và tình
hình quản lý đất nông nghiệp ở nước ta.
 Hiểu được những vấn đề sử dụng đất nông nghiệp trong giai đoạn công
nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước (xu hướng chuyển đổi đất nông nghiệp,
thu hồi và bồi thường đất nông nghiệp, tích tụ đất nông nghiệp, quản lý
đất nông nghiệp, sử dụng đất nông nghiệp đảm bảo an ninh lương thực
quốc gia).
 Biết vận dụng kiến thức lý thuyết đã học để đánh giá hiệu quả sử dụng
đất nông nghiệp trên quan điểm phát triển nông nghiệp bền vững trong
thực tiễn.
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 Hiểu được những giải pháp cơ bản nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng đất
nông nghiệp
7.2. Kỹ năng và thái độ cá nhân, nghề nghiệp
 Phát triển kỹ năng tư duy sáng tạo, khám phá tìm tòi;
 Phát triển kỹ năng cộng tác, làm việc nhóm;
 Rèn kỹ năng thuyết trình trước công chúng;
 Rèn luyện tính kiên trì trong công việc;
7.3. Kỹ năng và thái độ xã hội
 Nhận thức rõ đất nông nghiệp có vai trò vô cùng quan trọng, sản phẩm từ
nông nghiệp đã nuôi sống con người và không có gì có thể thay thế được.
 Có ý thức nghiên cứu nghiêm túc, khách quan, tư duy logic và sang tạo
trong việc nâng cao hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp.
 Có ý thức tuyên truyền, phổ biến cho xã hội hiểu được tầm quan trọng
của đất nông nghiệp. Cần có biện pháp bảo vệ về số lượng và chất lượng
đất nông nghiệp.
7.4. Năng lực áp dụng kiến thức vào thực tiễn
 Có khả năng đọc, hiểu và biết cách khai thác những vấn đề, thông tin, tư liệu
liên quan đến sử dụng đất nông nghiệp
 Biết vận dụng các kiến thức lý thuyết đã học để đưa ra các giải pháp nâng
cao hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp ngoài thực tế
8. Phương pháp kiểm tra, đánh giá:
8.1. Kiểm tra kiến thức nền
- Để học học phần hệ thống đăng ký đất đai sinh viên cần các kiến thức nền
sau:
+ Kiến thức về thổ nhưỡng học.
+ Kiến thức cơ bản về đánh giá, phân hạng đất.
+ Kiến thức về quy hoạch sử dụng đất
+ Kiến thức về hệ thống chính sách pháp luật đất đai
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- Mục đích kiểm tra: Đánh giá và phân loại kiến thức cơ sở của sinh viên so
với yêu cầu của học phần. Trên cơ sở đánh giá và phân loại kiến thức nền
của sinh viên để có được kế hoạch và phương pháp dạy học phù hợp.
- Hình thức kiểm tra:
+ Nêu những hiểu biết về thổ nhưỡng học.
+ Nêu những hiểu biết đánh giá, phân hạng đất.
+ Nêu những nội dung về quy hoạch sử dụng đất.
+ Nêu những hiểu biết về hệ thống chính sách pháp luật đất đai
8.2. Kiểm tra đánh giá thường xuyên (20%)
- Mục đích: Nhằm kiểm tra việc làm chủ kiến thức và rèn luyện kĩ năng đã
được xác định trong mục tiêu học phần của sinh viên.
8.2.1. Bài tập cá nhân tuần 4
- Hình thức: Viết tiểu luận
- Nội dung:
Đánh giá xu hướng chuyển đổi ruộng đất nông nghiệp và những tác động của
việc chuyển đổi đến sự phát triển kinh tế xã hội
- Tiêu chí đánh giá:
 Bài tập có tính sáng tạo, phong phú (3 điểm)
 Phân tích logic, vận dụng được lý thuyết đã học và tham khảo tài liệu để
bình luậtn và đánh giá (5 điểm)
 Ngôn ngữ chính xác, rõ ràng (1 điểm)
 Trích dẫn, sử dụng tài liệu tham khảo chính xác, hợp lệ (1 điểm)
Tổng: (10 điểm)
8.2.2. Bài tập nhóm tuần 7
- Hình thức: Viết tiểu luận
- Nội dung: Đánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp đề xuất biện pháp
nâng cao hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp
- Tiêu chí đánh giá:
 Bài tập có tính sáng tạo, phong phú
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(2 điểm)

 Phân tích logic, biết vận dụng lý thuyết đã học để đánh giá và đề xuất biện
pháp nâng cao hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp chính xác
(6 điểm)
 Ngôn ngữ chính xác, rõ ràng

(1 điểm)

 Trích dẫn, sử dụng tài liệu tham khảo hợp lệ

(1 điểm)

Tổng:

(10 điểm)

8.3. Kiểm tra đánh giá giữa kỳ (20%)
Mục đích: Nhằm đánh giá được mức độ đạt mục tiêu học phần ở giai đoạn
tương ứng của sinh viên trong tiến trình của học phần.
- Hình thức: Kiểm tra viết hoặc trắc nghiệm
8.4. Thi hết môn (60%)
- Hình thức: Thi viết
- Tiêu chí:
 Phân tích logic, chính xác vấn đề, liên hệ thực tế phong phú và sáng tạo
(7 điểm)
 Ngôn ngữ chính xác, rõ ràng, văn phong khoa học, trình bày sáng sủa
(3 điểm)
Tổng:

(10 điểm)

9. Giáo trình bắt buộc (tác giả, tên giáo trình, nhà xuất bản, năm xuất bản)
9.1. Tài liệu bắt buộc
-

Vũ Thị Bình (2007). Cơ sở khoa học sử dụng đất nông nghiệp bền vững.
Tập bài giảng Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội

-

Phạm Thị Phin (2013). Bài giảng sử dụng đất nông nghiệp. Trường Đại học
Khoa học Tự nhiên

9.2. Tài liệu tham khảo
- Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn (2003). Báo cáo thực trạng ruộng đất
hiện nay và các giải pháp khắc phục tình trạng manh mún ruộng đất trong
nông nghiệp. Hà Nội..
- Đỗ Nguyên Hải (2010). Bài giảng sử dụng đất nông nghiệp. Học viện Nông
nghiệp Việt Nam
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- Quốc hội (2013). Luật Đất đai 2013. NXB Tài nguyên – Môi trường và Bản
đồ Việt Nam
- Thủ tướng Chính phủ (2012 ), Quyết định số 52/2012/QĐ-TTg Về chính sách
hỗ trợ giải quyết việc làm và đào tạo nghề cho người lao động bị thu hồi đất
nông nghiệp, Hà Nội.
- Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) (1993),
Guidelines for land-use planning, Rome, Italy.
10. Tóm tắt nội dung học phần (mỗi học phần tóm tắt khoảng 120 từ):
Học phần cung cấp những kiến thức cơ bản về thực trạng sử dụng đất nông nghiệp
trên thế giới và ở Việt Nam; tình hình quản lý đất nông nghiệp ở nước ta qua các
thời kỳ lịch sử; mục tiêu và quan điểm sử dụng đất nông nghiệp của Đảng và Nhà
nước ta. Những vấn đề sử dụng đất nông nghiệp trong giai đoạn công nghiệp hóa,
hiện đại hóa đất nước và những giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng đất nông
nghiệp.
11. Nội dung chi tiết học phần (trình bày các chương, mục, tiểu mục…):
Chương 1
KHÁI QUÁT CHUNG VỀ ĐẤT NÔNG NGHIỆP
1.1. Khái niệm đất nông nghiệp
1.2. Khái quát hệ thống sử dụng đất nông nghiệp tại các vùng sinh thái nông nghiệp
ở Việt Nam
1.2.1. Vùng Tây Bắc
1.2.2. Vùng Đông Bắc
1.2.2. Vùng đồng bằng sông Hồng
1.2.2. Vùng Nam Trung bộ
1.2.2. Vùng Tây Nguyên
1.2.2. Vùng Đông Nam bộ
1.2.2. Vùng Tây Nam bộ
1.3. Khái quát về tình hình quản lý đất nông nghiệp ở nước ta qua các thời kỳ
lịch sử
1.3.1. Thời kỳ trước cách mạng 1945
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1.3.2. Thời kỳ 1945 – 1958
1.3.3. Thời kỳ 1958 – 1975
1.3.4. Giai đoạn từ 1976 – 1986
1.3.5. Giai đoạn từ 1987 đến nay
1.4. Mục tiêu và quan điểm quản lý và sử dụng đất nông nghiệp của Đảng và Nhà
nước ta
1.4.1. Sử dụng đất tiết kiệm và có hiệu quả
1.4.2. Bảo vệ diện tích đất trồng lúa nước
1.4.3. Đảm bảo an ninh lương thực quốc gia
Chương 2
NHỮNG VẤN ĐỀ QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP TRONG
THỜI KỲ CÔNG NGHIỆP HOÁ HIỆN ĐẠI HOÁ ĐẤT NƯỚC
2.1. Thực trạng biến động diện tích đất nông nghiệp
2.2. Thu hồi và bồi thường về đất nông nghiệp
2.2.1. Nhu cầu thu hồi đất nông nghiệp tạo mặt bằng phục vụ sự nghiệp công
nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước
2.2.2. Nội dung chính sách, pháp luật về thu hồi, bồi thường đất nông nghiệp
2.2.2.1. Bồi thường về đất
2.2.2.2. Bồi thường về tài sản trên đất
2.2.2.3. Hỗ trợ đào tạo nghề và chuyển đổi việc làm
2.2.3. Những tác động của việc thu hồi đất nông nghiệp đến sự phát triển kinh tế,
xã hội
2.2.3.1. Những tác động tích cực đến sự phát triển kinh tế, xã hội
2.2.3.2. Những tác động tiêu cực đến sự phát triển kinh tế, xã hội và cuộc sống của
người dân có đất bị thu hồi
2.3. Nội dung giao đất nông nghiệp và hạn mức sử dụng đất nông nghiệp
2.3.1. Nội dung giao đất nông nghiệp sử dụng ổn định lâu dài
2.3.2. Hạn mức sử dụng đất nông nghiệp
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2.4. Vấn đề tập trung và tích tụ đất nông nghiệp
2.4.1 Thực trạng “manh mún” đất nông nghiệp ở nước ta
2.4.2. Những tác động tiêu cực của tình trạng manh mún ruộng đất đến sản xuất
nông nghiệp
2.4.3 Nhu cầu tập trung ruộng đất để phát triển sản xuất
2.4.4 Quá trình thực hiện "dồn điền - đổi thửa” để tích tụ đất đai
Chương 3
NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP
3.1. Phương pháp đánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp bền vững
3.1.1 Bền vững về kinh tế
3.1.2 Bền vững về xã hội
3.1.3 Bền vững về môi trường
3.2 Các biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp
3.2.1. Biện pháp sử dụng đất nông nghiệp hợp lý
3.2.1.1. Cung cấp chất dinh dưỡng hợp lý
3.2.1.2. Cung cấp nước hợp lý cho cây trồng
3.2.1.3. Sử dụng thuốc trừ sâu và bảo vệ thực vật hợp lý
3.2.2. Biện pháp quản lý đất nông nghiệp
3.2.2.1. Biện pháp sử dụng công cụ kinh tế và chính sách, pháp luật trong sử dụng
đất nông nghiệp
3.2.2.2. Biện pháp sử dụng công cụ quy hoạch trong sử dụng đất nông nghiệp và
quản lý việc chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp
Hà Nội, ngày tháng
KT. HIỆU TRƯỞNG

KHOA QUẢN LÝ

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

HỌC PHẦN

năm 2015

NGƯỜI BIÊN SOẠN

TS. Phạm Thị Phin
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